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Turismo Mercado vinha morno, mas demanda acelerou nos últimos meses, especialmente para o Nordeste

Venda de viagens de fim de ano cresce 15%
A recuperação do fôlego nas
viagens já havia sido sinalizada
pela movimentação aérea doméstica em outubro. Segundo a
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a demanda do transporte aéreo no Brasil, medida em
passageiros-quilômetros pagos
transportados (RPK), subiu
4,19% em outubro ante o mesmo
mês de 2012 — a primeira variação positiva em quatro meses.
Esse movimento no último trimestre torna mais factível a previsão da Abav para o setor de turismo este ano, de um crescimento total de pelo menos 7%.
A Visual Turismo também
identificou demanda mais concentrada em outubro e novembro, puxando as vendas de fim de
ano. A empresa registrava até o
fim de setembro avanço de 27%
no volume de turistas atendidos
na comparação com todo o ano
passado. Mas o ritmo de vendas
cresceu em outubro e novembro.
A Visual projeta recorde de
passageiros para a temporada de
fim de ano e férias. Por isso, vai
lançar 72 fretamentos extras para suprir a demanda de pacotes
rumo ao Nordeste, em parceria
com a Azul Linhas Aéreas e a Gol
Linhas Aéreas. “O tíquete médio
subiu de R$ 1.700 em 2012 para
R$ 2.018”, disse o diretor-geral,
Afonso Gomes Louro.
Segundo Louro, o portal on-line, exclusivo para agentes de viagem, responde por quase 60%
dessas operações de venda.
Essa demanda gerada no comércio eletrônico sustenta o
crescimento de empresas como a
Aldeia do Brasil, que opera apenas no mundo virtual.
A companhia, que lançou este
ano portais turísticos dos governos do Pará e do Amazonas, o
Passaporte Pará e o Amazônia

João José Oliveira
De São Paulo
O aquecimento das vendas no
último trimestre deve levar o setor de turismo a registrar um
avanço de 15% no faturamento
com viagens e pacotes para o Natal e o Ano Novo este ano, em relação a 2012. A estimativa é da
Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav) e de empresas ouvidas pelo Valor.
“O mercado estava morno até
setembro, passou a ter mais consultas e vendas a partir de outubro e, especialmente, em novembro, o que até nos surpreendeu”, disse o presidente da
Agaxtur, Aldo Leone Filho. “Essa
recuperação é uniforme e espalhada pelos diferentes destinos”,
disse o executivo, que projeta
encerrar o ano com um público
atendido de 80 mil passageiros,
20% mais que em 2012.
Segundo Leone, as vendas que
vinham sendo fechadas com 90
dias de antecedência em relação à
data da viagem passaram a ser
acertadas com 65 dias de prazo.
“Talvez por causa da economia,
talvez por causa do dólar, o fato é
que o brasileiro diminuiu o prazo
de planejamento das viagens.”
Para a diretora executiva do
Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil (Fohb), Flávia Matos, a
demanda no segmento de viagens de lazer vai compensar a estagnação no turismo corporativo
— responsável por dois-terços do
movimento da indústria turística brasileira, de US$ 76 bilhões
por ano. “Enxergamos potencial
para o turismo de lazer ocupar
um espaço do turismo corporativo, que vai fechar o ano com queda de taxa de ocupação [no setor
hoteleiro] e estagnação da tarifa
média”, disse Flávia Matos.

Mais Viagens, respectivamente,
projeta crescimento superior a
40% em 2013. “Vamos atingir faturamento de R$ 48 milhões”,
disse o diretor-executivo, Rubens Yoshida, que contabilizou
maior demanda neste fim de
ano por viagens domésticas. “Para o exterior prevalecem as viagens planejadas com maior antecedência e dentro de pacotes
montados”, acrescentou.
Segundo os executivos do setor turístico, esse encurtamento
de tempo entre o momento da
decisão de compra e a data da
viagem beneficia os destinos domésticos na reta final do ano,
em especial por causa da volatilidade cambial.
A CVC, maior empresa do setor que fatura R$ 1,2 bilhão por
ano, aponta que o verão no Brasil estimula mais as famílias de
classe média — o principal público da empresa — a optar por
destinos de sol e praias.
A companhia informa que 65%
dos embarques realizados são de
viagens nacionais. E o Nordeste é
o destino de lazer nacional mais
procurado, enquanto que, no internacional, Argentina e Estados
Unidos lideram a preferência de
quem vai ao exterior.
Para atender à demanda mais
forte neste último trimestre, a
CVC montou 60 mil pacotes extras com embarques previstos
para os períodos de Natal, réveillon, férias de janeiro e carnaval
de 2014. A companhia informa
que 80% dessa oferta é para o
Nordeste — em especial Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro,
Salvador e Ilhéus.
A CVC não divulga projeções de
vendas do ano, por estar em período de silêncio em razão da oferta
de ações registrada na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Flávia Matos, do Fohb, afirma que maior demanda no segmento de lazer pode compensar estagnação no corporativo
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Bentley Continental Flying Spur 2013
Preço e condição especiais: R$ 850.000 em 10 pagamentos de R$ 85.000

COMUNICADO AO MERCADO
Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do

Bentley São Paulo | Rua Colômbia 784 | 11 3086 8888 | bentley@bentleysaopaulo.com.br

DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Crédito sujeito a aprovação. Imagem ilustrativa. Válido até 21/12/2013

CNPJ/MF nº 17.374.696/0001-19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição ﬁnanceira constituída sob a forma de empresa pública, regendo-se pelo estatuto aprovado pelo
Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da
atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995
com sede em Brasília, Distrito Federal, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros, situada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de instituição
administradora do DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de
condomínio fechado (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente), e líder da oferta pública de distribuição de cotas da primeira emissão
do Fundo, por meio de sua Vice-Presidência de Finanças e Mercado de Capitais, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar (“Oferta”, “Cotas” e “1ª Emissão”, respectivamente), comunica a todos os investidores do Fundo:
(i) a colocação da totalidade das Cotas da 1ª Emissão do Fundo, ou seja, de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) Cotas com valor unitário
de R$ 1.000,00 (um mil reais) por Cota, totalizando R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); e
(ii) que a segunda Data de Liquidação das Cotas da 1ª Emissão do Fundo, colocadas junto aos Investidores a partir da publicação do
Anúncio de Início da Oferta, será 05 de dezembro de 2013 (“Data de Liquidação”).
Desta forma, até as 11:00 horas da Data de Liquidação acima indicada: (i) cada um dos Investidores Não Institucionais que celebrou
Boletim de Subscrição diretamente com o Coordenador Líder deverá realizar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, sem dedução
de quaisquer comissões e despesas, do valor das Cotas por ele subscritas ao Coordenador Líder. A integralização das Cotas subscritas pelos
Investidores Não Institucionais deverá ocorrer mediante débito incondicionado na sua conta corrente vinculada à conta de custódia aberta
junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; e (ii) cada um dos Investidores Institucionais que celebrou Boletim de Subscrição diretamente com
o Coordenador Líder deverá realizar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, sem dedução de quaisquer comissões e despesas,
do valor das Cotas por ele subscritas para a conta do Fundo a ser indicada pelo Coordenador Líder.

Ministério da
Educação

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SANTA CATARINA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 161/2013
O IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - torna público para o conhecimento de
quem possa interessar que a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 161/2013, para Aquisição de Material de
Consumo Diversos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, disponível nos sítios
www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 12/12/2013 às 09:00h no sítio www.comprasnet.gov.br.
Florianópolis, 02 de dezembro de 2013
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

Ministério da
Educação

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SANTA CATARINA

Administração e Distribuição

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 160/2013
O IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - torna público para o conhecimento de
quem possa interessar que a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 160/2013, para Aquisição de Material de
Consumo de Mecânica para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, disponível nos sítios
www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 12/12/2013 às 09:00h no sítio www.comprasnet.gov.br.
Florianópolis, 02 de dezembro de 2013
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada) - CNPJ nº 09.625.321/0001-56 - NIRE 33.3.0028685-3
Edital de Convocação. Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.. Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores
Debenturistas da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real e com Garantias Adicionais Fidejussórias, Em Duas Séries, da Primeira Emissão da
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“Emissão” e “Companhia”, respectivamente), convocados
pela Emissora, a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 18 de
dezembro de 2013, às 10 horas, a ser realizada no Hotel Caesar Business, São Paulo Faria Lima,
Rua Olimpíadas nº 205 - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca da: (i)
Postergação da constituição da Conta Reserva do BNDES de dezembro/2013 para dezembro/2014,
conforme previsto na cláusula quinta, parágrafo primeiro do Contrato de Cessão Fiduciária, que deve
ser capitalizada e movimentada exclusivamente para pagamento das prestações de amortização do
Contrato de Financiamento, no caso de insuficiência de recurso na “Conta Centralizadora”. Rio de
Janeiro, 02 de dezembro de 2013. Norte Brasil Transmissora De Energia S.A..

SECRETARIA DA SAÚDE
DIVISÃOTÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO 451/2013-SMS.G, processo 2013-0.292.276-5, destinado
ao registro de preço para o fornecimento de COMPRESSA CIRÚRGICA COM
MARCADOR RADIOPACO, para a Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3/Grupo
Técnico de Compras - GTC/ÁreaTécnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10
horas do dia 13 de dezembro de 2013, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a
cargo da 1ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

Com um time desses,
fica fácil prestar atenção.
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Quem lê CartaCapital presta atenção
nos grandes especialistas em saúde, economia,
sociologia, cultura, esporte, política e gastronomia
e nos assuntos mais importantes da atualidade,
com inteligência e independência.

PRESTE ATENÇÃO.

