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PLANO PARA A 
SOBREVIVÊNCIA 

E RETOMADA 



PLANO PARA A SOBREVIVÊNCIA E RETOMADA DO 
TURISMO NO BRASIL 

As medidas transversais foram 
importantes para dar um fôlego 
inicial:  
 
       MP 936 
 
 
       MP 928  
(Postergação de impostos) 
 
 
       MP 948 
 
  

 
 

Para manter a continuidade das 
empresas, preservar empregos e 
evitar colapso: 

 

• Extensão 936 para o Turismo; 

 

• Capital de giro ($ novo): linha de 
crédito para pequenas, médias e 
grandes empresas;  
 

• Negociações com Aneel. 

 
 

Força-tarefa na construção do plano 
de retomada  (M. Economia, Mtur e 

Associações). 

Plano de retomada (propostas 
enviadas): 
 
• Demandas Tributárias  

1) Desoneração da Folha 
|Redução de encargos da 
folha; 

2) Isenção Tributária 
(PIS/COFINS); 

3) Parcelamento de tributos; 
4) Utilização de créditos 

tributários.  
 

• Protocolos de Abertura; 
 

• Fomento ao turismo: preservar 
as férias e feriados (2020) e 
divulgação  nacional; 

1. 
CONTENÇÃO 
 mar 2. 

SOBREVIVÊNCIA 
abr/ jun 3. 

RECUPERAÇÃO 
jul/ dez 2023 



Apoio dos associados para aprovação de emendas 
apresentadas à MP 936 

KIT RELACIONAMENTO COM PARLAMENTAR  
• Lista com nomes de deputados e senadores, com filtros por UF, bem como 

destaque de todos que são envolvidos com o tema Turismo 
 

• Recomendações no contato 
 

• Sugestão de texto para envio de ofício  

OBJETIVO CENTRAL DESTA REUNIÃO 



RECOMENDAÇÕES AOS ASSOCIADOS  

Como você pode ajudar? 
1 - Entre em contato com os parlamentares do seu Estado e expliquem a nossa situação e o nosso pleito 
2 - É importante que os parlamentares se conscientizem sobre a urgência do apoio que estamos pleiteando. 
3- Após contato por telefone nos gabinetes, envie o ofício, que elaboramos, ao parlamentar com os nossos pleitos 
  
O que comunicar? 
Enfatizar que está ligando em nome de TODO o setor de hotéis, parques e entretenimento; 
Destacar que o setor está em ESTADO DE EMERGÊNCIA e precisa do apoio do parlamentar; 
A Medida Provisória 936, que dispõe sobre a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, colocou prazo para essa 
alternativa, não levando em consideração que o TURISMO terá uma retomada muito lenta e precisará de suporte por um 
período maior de tempo para que tudo se normalize, e volte a funcionar. 
Muitos hotéis e todos os parques e atrações estão com suas operações fechadas e NÃO TERÃO RETOMADA IMEDIATA no 
momento da abertura; 
O setor necessita de extensão do prazo previsto inicialmente na MP936, e já temos emendas apresentadas; 
Apenas com a extensão será possível manter os milhares de empregos, vez que os empreendimentos estão todos sem 
receita há mais de um mês, sem expectativa temporal de retomada; 
  
Como o parlamentar pode nos ajudar?  
  
Votar pelo acolhimento das emendas apresentadas pelo setor (vide conteúdo da minuta de oficio) 
Encaminhar nosso pleito aos demais membros de partido e pedir apoio dos colegas; 
  



AGRADECEMOS PELA PARTICIPAÇÃO E CONTAMOS COM O 
APOIO DE TODOS!!! 


