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UM SOCORRO AOS SETORES DE TURISMO, ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 
E EVENTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 
Ao 
Excelentíssimo senhor Prefeito de Mossoró, 
Alysson Bezerra 
 
 
 
A pandemia que assola o nosso planeta, impõe aos governos, empresas e 
sociedade como um todo, iniciativas movidas a ousadia e recheadas de 
muita criatividade. Ações rápidas, inovadoras e assertivas que atendam aos 
segmentos econômicos e sociais mais vulneráveis.  
 
Aqui no Estado, acompanhamos e participamos ativamente das discussões 
e formulação de propostas para o enfrentamento da crise econômica com 
os cuidados relacionados à proteção da vida e que tenham a manutenção 
do emprego na centralidade das ações. O plano de retomada das atividades 
econômicas é um exemplo de parceria com o setor público. 
 
Ocorre que a piora no quadro da pandemia no ano de 2021 e as medidas 
de restrição anunciadas e direcionadas à atividade empresarial, em 
especial, à cadeia produtiva do turismo que contempla hotéis e pousadas, 
bares e restaurantes, agências de viagem, casas de recepções e/ou buffets, 
receptivos e passeios, lojas de artesanato, entre outras atividades, apontam 
para uma nova crise que enfraquecerá ainda mais o comércio e os serviços 
turísticos. 
 
Como é sabido, o segmento turístico responde, sozinho, por cerca de 30% 
do PIB potiguar. Gera algo em torno de 110 mil empregos diretos e formais, 
tendo a capilaridade e celeridade necessárias para gerar ocupação e renda 
reconhecidamente altas. 
 
O momento econômico crítico que vivemos requer medidas urgentes para 
a recuperação da nossa base econômica, o retorno do emprego e a 
circulação da riqueza. Isso só se viabiliza com a edição de novas medidas de 
ataque com impactos imediatos que evitem o fechamento de mais 
empresas e a desorganização do setor produtivo tão sofrido no último ano. 
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Em face do exposto e diante das perspectivas que se apresentam nesse 
novo momento tão grave da pandemia, tornamos a nos manifestar sobre a 
situação de fragilização das empresas locais e já pedimos imediatamente 
novos acenos e ações urgentes nos eixos abaixo: 
 
Pleitos Fiscais e Tributários 
 
1. Prorrogação da vigência de certidões negativas de débitos por 

pelo menos 90 dias;  
2. Adiamento e parcelamento dos tributos (impostos, taxas e 

contribuições) municipais devidos pelas empresas do segmento, 
incluindo aquelas que estejam inscritas no regime tributário do 
Simples Nacional e em regimes de tributação diferenciados 
enquanto durar o período de restrições ao funcionamento, 
retornando os recolhimentos de forma parcelada, sem juros, 
multas ou correção monetária.  

3. Concessão de crédito equivalente a 50% do IPTU 2020 para abater 
em 2021 ou 2022 (no caso de quem já tenha pago o exercício 
2021); 

4. Redução da alíquota de ISS para as empresas dos setores 
abrangidos pela restrição de funcionamento, de 5% para 2%, por 
um período de seis meses contados a partir de 1º de março de 
2021; 

5. Prorrogação do vencimento de tributos municipais que se 
encontram parcelados de forma ordinária, bem como a criação de 
parcelamentos através de Programas de Regularização Tributária 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo empresas que 
estejam inscritas no regime tributário do Simples Nacional e em 
regimes de tributação diferenciados; 

6. Postergação dos prazos para entrega de declarações relativas aos 
tributos municipais e a suspensão dos prazos para a prática de 
atos processuais no âmbito das Secretarias e Procuradorias de 
Fazenda no município.  

 
Ações imediatas das entidades do setor produtivo em apoio ao Poder 
Público e aos estabelecimentos 
 
1. Realização de consultorias, cursos de capacitação e qualificação 

profissionais de colaboradores e empreendedores dos segmentos 
envolvidos; 
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a). Por intermédio do Sebrae RN será disponibilizada, de forma virtual e 
gratuita a Trilha Saúde Coletiva para o Turismo 
(https://www.rn.sebrae.com.br/bioprevencao/), contemplando as 
atividades de Guia de Turismo, Bugueiros, Quiosques e Barracas de Praia, 
Locadores de mesas e cadeiras, Garçons, Ambulantes e Lojas de Artesanato; 
 
b). O Sebrae RN também oferecerá consultorias de gestão e tecnológica 
subsidiadas, bem como para adequação às boas práticas e cuidados contra 
a Covid 19.  No mesmo portal citado, estarão disponíveis materiais de 
orientação para os empreendimentos, tais como e-books, cartilhas e 
sinalizadores para clientes, colaboradores e fornecedores; 
 
c). Já por intermédio do Senac RN serão disponibilizadas vagas em um 
amplo portfólio de cursos voltados à capacitação e qualificação profissional 
dos envolvidos. A Serão ofertadas vagas totalmente gratuitas, a serem 
preenchidas em parceria com as entidades representantes dos diversos 
segmentos produtivos envolvidos. 
 
2. Implementação de um plantão com atendimento preferencialmente 
remoto por intermédio do Sebrae RN, através de seus consultores, para 
orientações relacionadas às questões fiscais e tributárias, proporcionando 
às empresas do segmento turístico, as alternativas mais adequadas para o 
momento da pandemia (no número 0800 570 0800);  
 
3. Estruturação da ação denominada “Lazer com Responsabilidade”, 
composta de equipes que circularão nos principais polos de bares, 
restaurantes, casas de recepção e buffets das maiores cidades do estado, 
orientando e conscientizando empreendedores, colaboradores e clientes 
quanto ao cumprimento dos protocolos de biossegurança e do 
distanciamento social. A ideia é que as equipes comecem a trabalhar 
ainda dentro do período de horário limitado e sigam em operação como 
reforço e argumentos para que as regras mais duras de funcionamento 
não sejam prolongadas. Estas equipes, inclusive, trabalharão conectadas 
aos órgãos de fiscalização para, se for o caso, acioná-los para os locais 
onde houver dificuldades de convencimento para o cumprimento das 
normas. 
 
Reiteramos que o presente documento tem como principal motivador criar 
uma maior sinergia entre o setor produtivo e os poderes públicos, neste 
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momento em que as imensas dificuldades impostas por uma pandemia 
ímpar na história da humanidade impõe um esforço de todos nós na busca 
por dias melhores. 
 
Atenciosamente, 
 
Marcelo Queiroz 
Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio RN) 
 
George Costa 
Coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN (CET 
Fecomércio) 
 
Habib Chalita 
Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do RN 
(SHRBS RN), membro da CET Fecomércio 
 
Paolo Passarielo 
Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RN 
(Abrasel), membro da CET Fecomércio 
 
José Ferreira de Melo Neto 
Superintendente do Sebrae RN 
 
 
Abdon Gosson 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN (ABIH RN), 
membro da CET Fecomércio RN 
 
George Gosson 
Presidente do Natal Convention Bureau, membro da CET Fecomércio 
 
Rútilo Coelho 
Presidente do Mossoró Convention Bureau, membro da CET Fecomércio 
 
Francisco Câmara Júnior 
Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do RN (Sindetur), membro 
da CET Fecomércio 
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Michele Pereira 
Presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem do RN (Abav 
RN), membro da CET Fecomércio 
 
José Maria Pinheiro 
Vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo do RN 
(Abrajet), membro da CET Fecomércio 
 
Wanderson Borges 
Presidente da Associação dos Hoteleiros de Tibau do Sul e Pipa (Ashtep) 
 
Adrianne Cantelli.  
Presidente da Abrasel Pipa  
 
 


