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OFÍCIO: 060/2019/SP  

 

São Paulo, 09 de dezembro de 2019. 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Davi Samuel Alcolumbre Tobelem 

Presidente do Senado Federal 

Brasília - DF 

 

Senhor Presidente do Senado Federal: 

 

O setor atacadista e distribuidor, representado pela ABAD – Associação 

Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos 

Industrializados, fatura cerca de R$ 262 bilhões por ano, atende diariamente 

mais de 1 milhão de pontos de vendas em todos os 5.570 municípios do país e 

gera mais de 460 mil empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos.  

 

Depois de anos bastante desafiadores para o setor e para o país, vemos um Brasil 

que finalmente começa a entrar nos eixos do ponto de vista econômico.  Este 

movimento de recuperação nos indica que o governo tem feito boas escolhas, 

calcadas em princípios liberalizantes que promovem o empreendedorismo, a 

desburocratização, a eficiência econômica e a melhoria do ambiente de 

negócios.  

 

A Medida Provisória 905/2019, intitulada Programa Verde e Amarelo, é um 

exemplo desse Novo Brasil. Além de possibilitar a criação de mais empregos, tão 

urgentes e necessários, também reduz impostos, permite o trabalho aos 

domingos e incentiva o microcrédito. Um conjunto de medidas, capitaneadas 

pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 

Rogério Marinho, assertivas e essenciais para que o país reaja e retome 

definitivamente o caminho do crescimento.  

mailto:abad@abad.com.br


 
 
 

 
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados 

Av. Nove de Julho, 3147 – 9º - 01407-000 – Tel/Fax: 11 3056-7500 
Site:www.abad.com.br – E-mail: abad@abad.com.br 

Por isso, Excelentíssimo presidente do Senado Federal, não podemos retroceder 

nesse momento. A aprovação da MP 905/2019 é urgente. Temos de garantir que 

o país se mantenha na rota de crescimento e que medidas de grande impacto 

para a atividade econômica como essa sejam aprovadas na íntegra pelo 

Congresso Nacional. 

 

Conto com vossa sabedoria e sensibilidade para aprovarmos a medida provisória 

905. Estou certo de que compartilha do principal anseio da nação brasileira: ver 

este país progredir. 

 

Meus mais cordiais e respeitosos cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Emerson Luiz Destro       

Presidente da ABAD       
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