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                               São Paulo, 15 de Março de 2021. 

Excelentíssimo Senhor  

Vinicius Lummertz  

Secretário de Estado dos Negócios do Turismo de São Paulo           

ASSUNTO: Solicitação do setor de Meios de Hospedagem,  

Exmo. Secretário,         

Como já é de conhecimento de todos, estamos vivendo novamente o recrudescimento da pandemia 

e estamos conscientes da necessidade de medidas restritivas para reduzir a transmissão do vírus e 

diminuir as altas taxas de hospitalizações, o setor desde o início da crise, em março de 2020, está 

colaborando e atuando em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo nas soluções possíveis 

para minimizar o impacto decorrente desta crise. 

No entanto, estamos há um ano sofrendo com quedas drásticas nas taxas de ocupação e a 

sobrevivência das empresas e dos empregos depende de novas medidas para este novo momento 

da crise econômica e sanitária a qual nos encontramos. 

1. Isenção da conta de água e gás dos próximos 6 meses. 

2. Isenção de todos os débitos de água de março de 2020 até o dia 1º de março de 2021; 

3. Auxílio financeiro de R$ 1.000, em duas parcelas, para trabalhadores do segmento que estão 

desempregados; 

4. Gestões junto às prefeituras (não apenas MITs e Estâncias), para parcelamento de todos os 

débitos de ISS em 60 vezes; 

5. Isenção do IPVA de 2021 e 2022 para veículos registrados em nome das empresas do setor; 

6. Moratória sobre os impostos gerados em 2020 e 2021, parcelamento dos impostos em até 2 anos 

a partir de 2025. 

Certos da compreensão e colaboração de todos, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

  

Ricardo Andrés Roman Junior 
Presidente 
ABIH-SP - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo  
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Orlando de Souza 

Presidente Executivo 

FOHB - Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil  

 

 
 
 
 
 

Sérgio Souza 
Presidente 
Resorts Brasil - Associação Brasileira de Resorts 
 

 

 

Simone Scorsato 
CEO 
Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) 
 

 

Edison Pinto 
Vice-presidente de Comunicação Social e Relações Governamentais  
FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo 
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