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O setor de viagens corpo-
rativas superou os núme-
ros pré-pandemia e regis-
troucrescimentodeapro-
ximadamente 20%, em
2022, na comparação com
o ano de 2019. A informa-
ção é do presidente da As-
sociação Brasileira de
AgênciasdeViagensdeMi-
nas Gerais (Abav-MG).
“Muita coisa mudou des-
de o período mais crítico
da pandemia. As empre-
sas voltarama contratar e
investir no treinamento
das novas equipes. Esse
movimento está na base
de nossa retomada”, afir-
ma o presidente da Abav-
MG, PeterMangabeira.
O dado é comemorado

porrepresentararecupera-
çãodosetor.Napandemia,
porcausadaquedanesseti-
po de viagem, patrocina-
dasporempresasparapar-
ticipação em eventos ou
treinamentos institucio-
nais, o setor de agência de
turismo chegou a perder
50% da força de trabalho
em2021,segundodadosda
Abracorp(AssociaçãoBrasi-
leira de Agências de Via-
gensCorporativas ).
SegundoMangabeira, da

Abav, o turismo corporati-
voedenegócioséessencial
paraMinas Gerais. “As via-
gens corporativas são cen-
trais para o desempenho
do turismo e da hotelaria
emMinasGerais. O Estado
é longe de praias, por isso,
esse tipo de turismo de la-
zer não é tão forte quanto
em outras regiões. Por ou-
trolado,Minastemumalo-
calização central no país,
uma boa infraestrutura e
defácilacessoparatodasas
regiões, o que favorece os
eventoscorporativos”,afir-
mou ele, reforçando que a
retomada das viagens cor-
porativas aquecem o setor
comoumtodo.
“Os eventos online não

substituem o contato pes-
soale,nestemomentopós-

pandemia,émuitomelhor
emais fácil para as empre-
sasjuntartodospresencial-
mente”, afirmou.
Osetorapresentoubons

resultadostambémnoBra-
sil, apesar de aindanão ter
alcançado o patamar pré-
pandemia.Em2021,ofatu-
ramento total alcançouR$
4,3bilhões,umcrescimen-
to de 18% em comparação
aosnúmerosde2020,mas
ainda abaixo dos valores
alcançados em 2019, com
R$11,1 bilhões de fatura-
mento, segundo Gervásio
Tanabe, presidente execu-
tivo da Abracorp.
“Osetorbrasileirodevia-

gens corporativas faturou
R$ 869milhões emmarço
deste ano, montante ape-
nas 2% menor quando
comparado a 2019, quan-
doovalorchegouaR$890
milhões”,disse.Conforme
Tanabe, a expectativa é
queosetortenhaumacur-
va crescente ao longo de
202,comprevisãodesupe-
rar 2019 até julho.

PeterMangabeira, presidente daAbav-MG

“Muitoshoteis fecharam, outros

estavamtrabalhando comuma

quantidademenor dequartos.

Agora, coma retomadado

turista corporativo e,

principalmente, a volta dos

eventosnoMinascentro, a

expectativa éde retomadada

hotelaria no centro da capital”

PETERMANGABEIRA

PRESIDENTEDAABAV-MG

Sempraias,oEstadodeMinasGeraistemnoturismocorporativoedenegóciosumramoessencial

SETOR DE VIAGENS CORPORATIVAS CRESCE 20% ESTE ANO EM RELAÇÃO A 2019
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP
AVISO DE LICITAÇÕES - O CIESP torna público que se encontra aberto o processo de licitação 
- PROCESSO 033/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 -TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM - Objeto: Aquisição de produtos de gênero alimentício para lanche após exames 
que necessitam de jejum, realizados no CIESP. ! "#$ %&'%"()"*+,%& -%.*/0*-*& -1 2-(.*/$ 3*.* -* 
realização do certame: 23/05/2022 às 09:00 horas - As propostas serão recebidas exclusivamente 
por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br  Sendo que o edital e 
seus anexos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 0..'&455"(%&'$67$718$9:5.:*;&'*:%;"(*5
/("(.*"1%&5%6!*;-*6%;.15 ou solicitados pelo e-mail: /("(.*"*1<"(%&'$67$718$9:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP
AVISO DE LICITAÇÕES - O CIESP torna público que se encontra aberto o processo de 
licitação - PROCESSO 029/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 -TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL - Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de esterilização a óxido de etileno de materiais médico-hospitalares do Consórcio 
Intermunicipal de Especialidades - CIESP.  !"#$!%&'%"()"*+,%&!-%.*/0*-*&!-1!2-(.*/$!3*.*!-*!
realização do certame: 24/05/2022 às 09:00 horas - As propostas serão recebidas exclusivamente 
por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br  Sendo que o edital e 
seus anexos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 0..'&455"(%&'$67$718$9:5.:*;&'*:%;"(*5
/("(.*"1%&5%6 *;-*6%;.15 ou solicitados pelo e-mail: /("(.*"*1<"(%&'$67$718$9:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE ESPECIALIDADES - CIESP

AVISO DE LICITAÇÕES - O CIESP torna 
público que se encontra aberto o processo de 
licitação - PROCESSO 035/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 016/2022 -TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM  - Objeto: 
Aquisição de medicamentos para atender 
a demanda do Consórcio Intermunicipal 
de Especialidades - CIESP e dos seguintes 
municípios consorciados: Bicas, Descoberto, 
Guarará,t Mar de Espanha, Maripá de 
Minas, Pequeri, Rochedo de Minas, São João 
Nepomuceno, Senador Côrtes e Varginha. 
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09:00 horas!  ! 9&! '41'1&.*&! &%461! 4%"%:(-*&!
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GILSONDESOUZA/DIVULGACAO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE ESPECIALIDADES - CIESP

AVISO DE LICITAÇÕES - O CIESP torna 
público que se encontra aberto o processo 
de licitação - PROCESSO 032/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 
-TIPO MENOR PREÇO GLOBAL - 
Objeto Registro de preço para contratação 
de pessoa jurídica para prestação de 
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Maripá de Minas, Pequeri, Rochedo de 
Minas e Senador Côrtes. -  !"#$%&$ '( )*+$%#
detalhadas do Edital. Data da realização do 
certame: 7898:97877' ; ' 8<688' =&"+ ' - As 
propostas serão recebidas exclusivamente 
por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br  
Sendo que o edital e seus anexos poderão 
ser obtidos pelo endereço eletrônico: https://
ciesp.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/
em-andamento/ ou solicitados pelo e-mail:
licitacao@ciesp.mg.gov.br
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