
 
 

  

 

Ofício Turismo nº 01/2020 
 

São Paulo, 12 de maio de 2020 

Excelentíssimo Sr. Deputado Federal 

Orlando Silva de Jesus Junior 

Brasília – DF 

 

Ilmo. Sr. Deputado Federal Orlando Silva de Jesus Junior 

 

Assunto: Medida Provisória n.o 936 de 01 de abril de 2020 

As entidades, abaixo-assinadas, que juntas representam o setor do turismo brasileiro 

(agências de viagens; atrações turísticas; cruzeiros marítimos, eventos, hotéis, parques 

de diversões, resorts e promotores de destinos), responsável pela geração de mais de 

2,9 milhões de empregos diretos no país e por mais de 8% do PIB do Brasil.  

A Medida Provisória 936 tem sido muito importante na preservação de empregos em 

toda a cadeia econômica. Sem ela, o desemprego teria proporções inimagináveis. 

Ocorre que desde sua promulgação, o cenário de impacto econômico da COVID19 

alterou-se dramaticamente e vem, a cada dia que passa, tomando proporções 

assustadoras para as empresas e para a sociedade. 

É notório que o turismo, de um modo geral, foi um dos primeiros a sentir os impactos 

negativos da queda de demanda e, consequentemente, levando o faturamento dessas 

empresas próximo à zero. Além disso, é indicado em diversos estudos nacionais e 

internacionais que o setor de turismo será um dos que mais lentamente vai se 

recuperar. Recente estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, intitulado 

“Impacto Econômico do Turismo – Propostas para o Turismo Brasileiro”, projeta que o 

setor de turismo brasileiro retornará em sua capacidade normal somente por volta de 

outubro de 2021 e que até abril 2021, será o setor mais atingido pela pandemia. 

Considerando essa dura realidade que já está presente, as entidades já têm em seu 

radar que seus associados não conseguirão reagir à lenta recuperação prevista sem a 

continuidade de algumas das medidas em curso, com iminente risco de demissões em 

massa. 

Esse delicado cenário reforça mais ainda as diretrizes estabelecidas pela Medida 

Provisória n.o 936, a qual garante ao empregador, os esforços em favor da proteção ao 

emprego por um período de 90 dias.  

Isso posto, vimos pleitear apoio para mobilização no sentido de que os Artigos 7.º, 8.º,e 

16.º da referida Medida Provisória recebam a devida modificação, com atualização 



 
 

  

 

necessária a viabilizar prazos mais extensivos a empresas que compõem o setor de 

turismo, no que se refere a aplicabilidade das medidas de redução de jornada e de 

salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. 

O artigo 7º passa a vigorar no texto da MP 936, de 2020, com os seguintes termos:  

Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei o 

empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário 

de seus empregados, por até 180 (cento e oitenta) dias, observados os seguintes 

requisitos: 

(...) 

O artigo 7º, parágrafo 3º, passa a vigorar no texto da MP 936, de 2020, com os 

seguintes termos:  

§ 3º Respeitado o limite temporal de duração do estado de calamidade de que trata o art. 

1º desta Lei, o Poder Executivo poderá aumentar o prazo máximo de redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário previsto no caput deste artigo. 

I – Desde já fica prorrogado, por até 180 dias, a aplicação da redução do contrato de 

trabalho e respectiva jornada para as entidades vinculadas ao art. 21 da lei 11.771 de 

2008 e similares. 

O artigo 8º e o respectivo §6º passa a vigorar no texto da MP 936, de 2020, com os 

seguintes termos: 

Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o 

empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus 

empregados, pelo prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 6º Respeitado o uso do critério de limite temporal de duração do estado de calamidade 

de que trata o art. 1º desta Lei e a dificuldade de retomada econômica de cada setor, o 

Poder Executivo poderá aumentar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato 

de trabalho previsto no caput deste artigo.  

I – Desde já fica prorrogado, por até 180 dias, a aplicação da suspensão do contrato de 

trabalho para as entidades vinculadas ao art. 21 da lei 11.771 de 2008 e similares. 

O artigo 16 passa a vigorar no texto da MP 936, de 2020, com os seguintes termos: 

Art. 16.  O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de 

suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8º 

desta Lei. 

Tal medida é de sustentabilidade e real socorro aos empregos do setor de turismo! Os 

desafios são imensos, mas temos convicção de que tal providencia garantirá o objetivo 

fundamental da Medida Provisória, a manutenção de empregos. 



 
 

  

 

Na certeza de contar com vosso apoio, apresentamos os nossos protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

Magda Nassar 
Presidente 
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) 
 
Fátima Facuri 
Presidente 
Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) 
 
Manoel Cardoso Linhares 
Presidente 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) 
 
Carlos Prado  
Presidente 
Associação Brasileira de Agências de Viagens Coorporativas (ABRACORP) 
 
Vanessa Costa 
Presidente 
Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA) 
 
Juarez Cintra Neto  
Presidente 
Associação Brasileira dos Consolidadores de Passagens Aéreas e Serviços de Viagens (AIR TKT) 
 
Doreni Caramori Jr. 
Presidente 
Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) 
 
Marcos Antonio Carvalho Lucas  
Presidente 
Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado (AVIESP) 
 
Francisco de Assis Leite  
Presidente 
Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP) 
 
 



 
 

  

 

Roberto Haro Nedelciu  
Presidente 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA) 
 
Simone Scorsato 
Diretora Executiva 
Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) 
 
Marco Ferraz  
Presidente 
Cruise Lines International Association (CLIA) 
 
Alexandre Sampaio 
Presidente 
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) 
 
Orlando de Souza 
Presidente Executivo 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) 
 
Sérgio Souza 
Presidente 
Resorts Brasil (Associação Brasileira de Resorts) 
 
Murilo Pascoal 
Presidente 
Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) 
 
Carlos Alberto Sauandag  
Presidente 
Sindicato de Emp. de Prom. Org. e Montagem de Feiras Cong. e Ev. do Est. de SP (SINDIPROM) 
 
Armando Arruda Pereira de Campos Mello  
Presidente 
União Brasileira dos Promotores de Feiras (UBRAFE) 
 
Toni Sando 
Presidente 
União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (UNEDESTINOS) 


