
 
 

  

 

Ofício Conjunto nº 004/2020 

Ao Exmo. Sr. Ministro da Economia Paulo Guedes 

Ministério da Economia 
Endereço: Esplanada dos Ministérios BL P 

Brasília – DF – Brasil – 70048-900 
 

São Paulo, 13 de maio de 2020. 

 

Prezado Excelentíssimo Senhor Ministro da Economia 

As associações, 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, vem 

ratificar que a MP 936 foi fundamental 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, e o prazo conferido 

inicialmente para a aplicabilidade desta MP, se tornou insuficiente, dada a 

imprevisibilidade de retomada das atividades do turismo. 

Este grupo tem atuado junto a diversas lideranças do Congresso Nacional no 

sentido de sensibilizá-los sobre a urgência da extensão do prazo de redução e suspensão 

de contratos de trabalho previsto na referida MP, vez que, ainda que as atividades iniciem 

uma retomada, o turismo, como é sabido, terá uma volta lenta e gradativa.  

Diversos estados já estão sinalizando para restrições de viagens na primeira fase 

da reabertura, além da necessidade da recomposição da malha aérea para que a 

retomada do setor de turismo se concretize de maneira sustentável. 

Por isso, solicitamos o apoio do Ministério da Economia, para inclusão do nosso 

setor como relevante e prioritário, bem como no apoiamento e aprovação de emenda de 

plenário que permite esta prorrogação, por até 180 dias, conforme apresentado pelos 

Deputados Geninho (DEM/SP) e Newton Cardoso Jr (MDB/MG). 

Contudo, entendemos que para que essa prorrogação da suspensão dos contratos 

ou redução da jornada de trabalho seja de fato aprovada, é preciso que este Ministério 

elabore um cálculo econômico sobre o impacto orçamentário desta prposta de extensão de 

prazos.  

Por isso, solicitamos o vosso apoio para a elaboração destes cálculos, 

contemplando o setor de turismo, por mais 120 dias (totalizando 180 dias ou até o fim do 

decreto de calamidade).  



 
 

  

 

Valorizamos, imensamente, toda atenção que nos vem sido dispendida pela equipe 

deste Ministério, apresentamos os nossos protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 

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 do Interior de São Paulo (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) 


