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São Paulo, 02 de fevereiro de 2021. 

Exmo. Senhor Secretário, 

 

A FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo, 

entidade sindical patronal de 2º grau, que reúne 24 Sindicatos Empresariais de 1º grau, que 

representam, aproximadamente 300.000 empresas, que geram cerca de 1 milhão em empregos diretos 

no Estado, vem, em primeiro lugar, solicitar que leve ao Exmo. Sr. Govenador, nosso agradecimento 

pelo anúncio da antecipação do fim da Fase Vermelha, à noite e aos finais de semana. 

Complementarmente, tendo em vista a reunião setorial ocorrida hoje com V. Ex.ª e a Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, ratificar outros pontos que tive a oportunidade de 

apresentar verbalmente, e que consolidariam um “pacote de ajuda emergencial” ao setor que 

representamos, como substitutos processuais legais por força constitucional, dessas empresas: 

1. Fim da Fase Vermelha aos finais de semana, permitindo atendimento até as 23 horas e 

fechamento às 22 horas.  

2. Autorizar o consumo de bebidas alcoólicas até as 22 horas;   

3. Permitir a abertura de bares ( sem música ao vivo) e sem serviço de balcão, até as 20 horas (a 

situação desse setor é dramática); 

4. Autorizar Buffets, com os mesmos protocolos dos restaurantes;  

5. Atuar junto às fornecedoras de serviços de água, luz e gás, para que não haja cortes de 

fornecimento, por pelo menos 90, dias e parcelamento dos débitos;  

6. Nova injeção de crédito, especifica para o setor, através de linhas do Desenvolve SP (com 

taxas baixas e sem garantia de imóvel);  

7. Manter o Regime Especial de Tributação do ICMS, do setor de Alimentação Fora do Lar  -

AFL, em 3.2%;   

8. Instituir REFIS para débitos do ICMS e outros tributos estaduais. 

9. Linhas de crédito específicas para a hotelaria. 

10. Reverter aumento de ICMS de alimentos           

 

O atendimento das solicitações certamente contribuirá para preservar milhares de empresas e 

empregos.  
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Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e consideração.   

 

 

 

Edson Pinto                                                             

Vice-Presidente de Relações 

Institucionais e Governamentais 

FHORESP 

 

                                       

Exmo. Senhor 

VINÍCIUS LUMMERTZ 

Secretário Estadual de Turismo 

Governo de São Paulo 
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