
 
 

FHORESP  - Largo do Arouche, nº290 - 7º Andar, República | São Paulo – SP | CEP: 01.219-010 | Tel. (11)3327.2130  | E-mail: edsonpinto@fhoresp.com.br 
 

 

São Paulo, 01 de junho de 2021.   

 

ASSUNTO: Adiamento de pagamento das parcelas dos financiamentos de crédito  

 

Exmo. Secretário,  

 

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

Paulo, é uma entidade Sindical Patronal de 2º grau, que reúne 24 Sindicatos 

Empresariais de 1º grau (SinHoRes), representante por força constitucional a totalidade 

da categoria econômica de aproximadamente 300.000 empresas, que geram cerca de 1 

milhão de empregos no Estado de São Paulo. 

Como é de conhecimento de todos, continuamos vivendo o pior momento da história 

pra os setores representados pela FHORESP e estamos desde o início da crise, em março 

de 2020, colaborando e atuando em conjunto à Secretaria de Estado de Turismo e 

Viagens nas soluções possíveis para minimizar o impacto dela decorrente.  

E como estamos há um ano sofrendo com quedas drásticas nas taxas de ocupação 

hoteleira e fraco movimento em restaurantes, com bares e casas noturnas fechados desde 

março, vimos solicitar gestões que Vossa Excelência entender cabíveis, no sentido de fazer 

chegar com urgência aos canais competentes um grave e pontual problema. As empresas 

do setor estão com dificuldade extrema em honrar os pagamentos dos empréstimos 

levantados e requeremos ao DESENVOLVE-SP e, especialmente, ao PRONAMPE, a 

ampliação da carência ou suspensão (conforme o caso), para início ou continuidade dos 

pagamentos acordados. Sabemos que o crédito do Pronampe é de competência federal 

e solicitamos através de vossa liderança, apoio para intermediar uma solução.  

Criado em maio do ano passado como uma forma de ajudar pequenos empresários a 

enfrentar a crise provocada pela pandemia, o Pronampe permitiu ao empresário levantar 

até 30% do faturamento em empréstimo, com pagamento em 36 vezes e juros de até 

1,25% mais taxa Selic. O programa tinha prazo de carência de oito meses, e os 

empréstimos começariam a ser pagos em março/21. Houve então uma prorrogação e as 

primeiras parcelas começarão a vencer em junho. 

Certos de contar mais uma vez com o inestimável  apoio de Vossa Excelência, renovamos 

protestos de cordial estima.    
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EDSON PINTO 

Vice-Presidente de Relações Governamentais 

FHORESP 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

VINICIUS LUMMERTZ 

Secretário de Estado dos Negócios do Turismo e Viagens do Estado de São Paulo 

 

 

24 SINDICATOS PATRONAIS FILIADOS 

 

Aparecida e Região 

Araçatuba e Região 

Araraquara e Região 

Bauru e Região 

Botucatu e Região 

Campinas e Região 

Jales e Região 

Limeira e Região 

Marília e Região 

Osasco - Alphaville e Região 

Ourinhos e Região 

Piracicaba e Região 

Ribeirão Preto e Região 

Santo André e Região 

Santos e Região 

São Carlos e Região 

S.J. dos Campos e Região 

 

S. J. do Rio Preto e Região 

São Paulo e Região: Bares e 

Restaurantes 

São Paulo e Região: Hotéis e Meios 

de Hospedagem  

Sorocaba e Região 

Tupã e Região 

Ubatuba e Região 

Votuporanga e Região 
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