TODOS JUNTOS CONTRA A COVID-19
O mundo está passando por um período de incertezas e de inseguranças. E comprovadamente o setor do turismo será um dos mais
afetados com toda essa crise. A Paraná Turismo e a SEDEST prepararam esse combinado de informações para auxiliar os gestores dos
setores públicos e privados do turismo que desenvolvem esforços para vencer essa crise

Informações sobre a COVID-19
O governo do estado do Paraná, lançou um site onde podem ser encontradas todas as informações sobre a pandemia do
Coronavirus aqui no Paraná, assim como o Guia do Isolamento Domiciliar.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
CAMPANHA CONTRA COVID 19

GUIA DO ISOLAMENTO DOMICILIAR

Decretos e Informações do Estado
DECRETOS

INFORMAÇÕES - BOLETINS

Medidas Estaduais
MEDIDAS DE SAÚDE

MEDIDAS ECONÔMICAS

MEDIDAS SOCIAIS

Levantamento de Medidas Estadual e Federal
Para saber e entender um pouco mais sobre as medidas decretadas, no âmbito federal e estadual, compilamos as informações.
Você encontrará medidas econômicas e sociais, do Ministério da Economia e do Ministério do Turismo, assim como, medidas
decretadas no estado do Paraná.
A planilha encontra-se em formato online e seguirá sendo atualizada até o ﬁm desse período de incertezas.

DOWNLOAND PLANILHA

MANUAL COVID 19 - MTUR

Pesquisa Sondagem
Para desenvolvermos parâmetros mais expressivos e auxiliar de forma mais signiﬁcativa a todos os paranaenses, o CEPATUR Conselho Paranaense de Turismo desenvolveu uma pesquisa de sondagem dos impactos da COVID-

no setor de turismo do

Paraná. Abaixo, você encontrará o link para acessar o resultado da pesquisa.
RESULTADO DA PESQUISA

Acessos a crédito
As instituições ﬁnanceiras têm prestado apoio e disponibilizado linhas de crédito e auxílios emergenciais especíﬁcos da COVID. A seguir algumas das instituições que poderão auxiliar os empresários do turismo, todo o acesso inicial está se
desenvolvendo de forma virtual, e em todas poderá ser feito simulações e entender qual a melhor linha que se aplicará ao caso.

FOMENTO PARANÁ

BANCO DO BRASIL

BNDES

BANCO DO BRASIL

AUXILIO EMERGENCIAL

CREDITOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BRDE

Normas
O acesso a
normas técnicas está disponibilizado, no site do Sebrae, que auxiliam os empresários a reorganizar seus negócios e
entender como trabalhar com a competitividade em um momento de crise mundial.
NORMAS SEBRAE

Estamos juntos nessa quarentena, acesse o sites, ou entre em contato:

Rua Desembargador Mo a, 3384

Telefone: 3304-7087

paranaturismo@turismo.pr.gov.br.

paranatur

