
ANUNCIAR

(81)3424-6989

3224-6967/3424-6967

(81) 99871-0165

Diário da Manhã

Sexta - feira 31 de julho  de 2020
Pág. 06Diário da Manhã Economia RECIFE - TERÇA - FEIRA - 10 DE MAIO DE 2022

Alta dos preços aperta o orçamento e 
compromete férias de brasileiros

 carestia frustrou os planos de muitas Apessoas que desejavam aproveitar 
merecidas férias após o fim do isolamento, 

da obrigatoriedade do uso da máscara e das 
restrições sociais impostas pela pandemia. A 
chamada "inflação do turismo" levou o preço das 
passagens aéreas a subir 6,02% entre janeiro e 
março de 2022, de acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) calculado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), embora alguns sites de vendas registrem 
até 62% de aumento. Com isso, os interessados 
se viram diante da necessidade de cancelar os 
projetos ou buscar alternativas mais baratas 
para viajar, como os ônibus.
 O site de buscas de passagens aéreas 
Kayak indica que os preços médios dos bilhetes 
de ida e volta para os destinos nacionais mais 
procurados subiram até 62%, e os de rotas 
internacionais, até 32%. Em março, Brasília foi o 
destino nacional mais procurado a partir de São 
Paulo, com média de bilhete em R$ 1.058, 
enquanto a Espanha, por exemplo, passou a exigir do viajante disposição para pagar uma tarifa 
média de R$ 4,5 mil.
 Já a Decolar mostra que, entre fevereiro e março deste ano, o preço médio das passagens 
aéreas internacionais mais buscadas, partindo dos aeroportos paulistas, registrou alta de até 
22%. Para Orlando, nos EUA, o preço médio do bilhete de ida e volta em março era de R$ 
2.075,71. Para os destinos nacionais, a alta das passagens foi de até 40%, no mesmo período, 
encabeçada por Recife (PE), com tarifa de R$ 559,82.

Recuperação
 Dados do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP) 
indicam recuperação do setor, no ano passado, quando houve crescimento de 16% e faturamento 
de R$ 151 bilhões. Entretanto, o volume ainda foi 22% inferior ao registrado no período pré-
pandemia.
 "Em 2020, houve uma ligeira retomada ao longo do segundo semestre, em decorrência da 
reabertura gradual da economia. Contudo, o setor voltou a ser prejudicado no início de 2021 pela 
chegada da segunda onda de contaminação, bem como pelo retorno das restrições de 
circulação", diz Mariana Aldrigui, presidente do CT da Fecomércio.
 A publicitária Tatiana Ribeiro Silva, 47 anos, pretendia conhecer Nova York, nos Estados 
Unidos, em julho deste ano, mas mudou de planos porque o dólar voltou a subir, o que aumentou o 
custo da viagem que ela queria fazer com o filho, de sete anos, e uma irmã.
 "Com a questão econômica, os juros nas alturas, o lazer e as viagens ficam em terceiro 
plano. Temos prioridades maiores, como alimentação, escola, plano de saúde e por aí vai. Uma 
viagem para o exterior não é mais viável. Tinha planos de conhecer Nova York, mas, com o dólar 
de volta à casa dos R$ 5, esse sonho foi adiado", diz Tatiana.
 "A opção é fazer viagens curtas, nas quais poderemos controlar e administrar os gastos. 
Por isso, acabei me programando com a família para conhecer Aracaju, em Sergipe, pois foi para 
onde encontrei melhores preços, em comparação a Fortaleza (CE), João Pessoa (RN) e Morro de 
São Paulo (BA), entre outros lugares", explica a publicitária.
 O mesmo problema foi sentido pelo comediante Fernando Booyou, que é também 
publicitário e curte um viagem com a família desde sempre para lugares com pouca gente, como a 
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. "Roça é bem-vinda! A praia também, fora de temporada é 
legal. Aí, alugamos uma casa, sítio, algo do tipo, que tenha uma estrutura com o que a gente 
procura, piscina, churrasqueira, cachoeira, trilha, e vamos", explica.

Hospedagem
 Porém, a alta geral nos preços, não apenas das passagens aéreas, mas também de 
hospedagem e alimentação inviabilizaram investimentos nas agendas da família do comediante. 
"Recentemente, ia acompanhar minha esposa, a Gabi, em uma viagem para São Paulo. Ela 
passaria pouco tempo, só para ver a família, que é da cidade. Então, eu também não teria tempo 
de fechar trabalho ou algo do tipo. Antes, fazer essas viagens com ela era algo comum. Agora, se 
eu não fechar um ou outro trabalho na cidade, já não compensa", avalia Booyou.
 Por isso, o publicitário busca alternativas para viajar, mas não apenas de avião ou carro, 
explica ele, que integra o grupo de comédia Guardians. "Passagens estão caras demais! Mas 
viajar de ônibus começa a ser opção", ressalta. "Quando sai de Brasília para Goiânia, por 
exemplo, o produtor às vezes escolhe essa opção, se for mais em conta do que carro, por 
exemplo."

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

  ART 47 do ESTATUTO SOCIAL E AS ANULAÇÕES   ESTÁTUTÁRIA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Sindicato dos Advogados do Estado de Pernambuco –SINDAPER, -//-Registro Sindical (M.T.E.P.S.-
CNES)-Nº243.330.008421/90-53-//-CNPJ - 24.130.684/0001-04-// Endereço Provisório VIRTUAL – 
Avenida Fagundes Varela, 950 s/107- Jardim Atlântico –Olinda/PE- - CEP -53.140.080 //-–CÓDIGO-
SINDICAL-012.378.98545-4-TeleFax:(81)0000000000- através do seu Vice Presidente Dr. AGEU 
MARINHO DOS SANTOS ,OAB/PE-09347-D, no uso dos dispositivos estatutários e de acordo com os 
ditames legais, vem convocar a todos os Advogados para à Assembléia Geral Extraordinária à realizar-se 
no dia 08 DE MAIO     de 2022 , às 11:00 onze horas da manhã em primeira e única convocação que será 
realizada/através/da “Rede/Social/WhatsApp- Celular 9.88492305  em ASSEMBLEIA -
VIRTUAL/Filiados nesta cidade de Olinda-PE, com participação  Virtual,  no mesmo  dia  com número 
legal para deliberarem a ordem do dia;efetivação DE SUA POSSE NA PRESIDENCIA DO SINDICATO na 
qualidade de Vice Presidente,  qualidade de legitimo sucessor do renunciante o ilustre Advogado LYSES 
ALBERTO NO NASCIMENTO FEITOSA,  pediu renúncia  RENÚNCIA, n a forma do art.47º. do 
ESTATUTO  para a devida   a  ALTERAÇÃO COM INCLUSÃO NO ESTATUTO SOCIAL e que foi  eleito 
na ELEIÇÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020, ART. 16, DO ESTATUTO SOCIAL, 18, IMPEDIMENTO  
DO PRESIDENTE divido sua RENUNCIA , art. 47, letra “B”  por motivo de foro íntimo. Desse modo fica 
revogada a ELEIÇÃO havida no dia 29 de março do ano em curso  de  2022, e a POSSE no dia 04 de Abril 
de 2022 e todos os  pelo fato de não ser possível nas ALTERAÇÕES do atual ESTATUTO SOCIAL, que 
foi  prevista na referida ASSEMBLÉIA ESTRAORDINÁRIA : MUDANÇA NOS MANDATOS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA, nos cargos de Presidente e demaIs Membros da Diretoria Executiva,,  bem 
como DA ELEIÇÃO PARA COMPLEMENTO DE MANDATO EM CURSO, ; Diretor Administrativo; Diretor 
de Cultura, Esporte e Lazer e Diretor Tesoureiro, então vagos, por pedido das Renúncia e Morte  do 
Tesoureiro  integrantes da Diretoria Executiva do Sindicato. Mudanças que já foram invocadas na ATA DA 
ASSEMBLEIRA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE MUDANÇA DE DOMICILIO, DATA DE 9 DE AGOSTO 
DE 2019, devido a Ação de Adjudicação Compulsória impetrada Proc.n. nº0822096-62.2019.4.05.8300, 
para aquisição da Sede própria do SINDICATO, perante a  2ª. Vara Federal em Pernambuco contra  a 
CAIXA ECOÔMICA FEDERAL e EMPRESA GESTORA DE ATIVOS- EMGEA, do imóvel sito na rua do , 
357,  bairro Carmo em Olinda/PE.,  que mesmo feito  ACORDO ADMINISTRATIVO e quitado o valor    do 
referido imóvel o o Douto Juiz, não julgou procedente o Feito, alegando falta de HPMOLOGAÇÃO da 
transação , sem julgamento do mérito, e nem a DEVIDA EXPEDIÇÃO DA CARTA PARA REGISTRO NO 
CARTORIO DE IMÓVEL. Portanto, ficou suspensa a transferência do referido imóvel legalmente 
adquirido pelo SINDICATO,  como as ALTERAÇÕES no ESTATUTÁRIAS, que seria, oportunas  para  os 
Entidade Sindical, os seus registros no ( M.T.PS –CNPS) . como Pessoa Jurídica de direito privado. E, 
que o endereço do  SINDICATO  seria efetivado por ocasião da imissão de posse na Sede própria do 
imóvel sito na Rua do Sol, 357, bairro do Carmo/Olinda Pernambuco, Com a aprovação total  dos itens 
acima da DIRETORIA EXECUTIVA com base no ESTATUTO SOCIAL em vigor, bem como  no artigo 8º 
do Código de Processo Civil, convoca seus filiados para participarem desta ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA com assuntos correlatos ou qualquer caso relevante. 

Olinda/PE, 8  de maio de 2022
Vice Presidente Dr. AGEU MARINHO DOS SANTOS ,OAB/PE-09347-D,

 Edwaldo Gomes de Souza Secretário Geral


	Página 1

		2022-05-10T00:32:54-0300
	JDM JORNAL DIARIO DA MANHA EDICAO E IMPRESSAO DE:00797228000154




