




“Nós da rede Nacional Inn gostamos muito do tra-
balho que a Revista Hotéis desenvolve, pois é feito com 
bastante seriedade e profi ssionalismo. Infelizmente o mer-
cado hoteleiro no Brasil é muito carente de informações 
fi dedígnas, mas a confi abilidade da Revista Hotéis nos 
respalda por ser bem focada e direcionada.”
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Neste mês de junho a Revista Hotéis 
entra em seu 15º ano de atividades 
ininterruptas e quem ganha com 

isto é você. Uma edição com projeto gráfico re-
novado para deixar a leitura mais solta e dinâ-
mica e muitas informações de altíssimo concei-
to e credibilidade editorial, marcas registradas 
nestes 15 anos de conquistas.

Começamos a edição apresentando uma 
entrevista exclusiva com Alexandre Solleiro, 
um experiente executivo com carreira inter-
nacional e mais de 30 anos dedicados a ho-
telaria que assumiu o comando da rede BHG 
para reposicioná-la no mercado de maneira 
ainda mais competitiva. 

Você que é hoteleiro, fique atento com a 
nova legislação de acessibilidade em vigor, 
aumentando de 5% para 10% o número de 
apartamentos destinados a pessoas com defi-
ciência e que começa a vigorar a partir de 11 
de janeiro de 2018. Saiba os malefícios que os 
hotéis provocam aos Conventions Bureaus ao 
não passarem a taxa room tax e muitas outras 
informações. Tenham todos uma ótima leitura 
e até nosso próximo encontro.

Edição 
comemorativa

               Diretor editorial
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Entrevista

Alexandre Solleiro 
reposiciona BHG no mercado

O executivo Alexandre Solleiro pas-
sou sua infância em Portugal 
acompanhando o negócio de sua 

família literalmente dentro de um hotel. 
Com isto, criou paixão pelo setor e re-
solveu seguir carreira, atuando em vários 
países do mundo por grandes redes inter-
nacionais como a AccorHotels e a Tivoli.
Com a expertise e vivência profissional, 
aceitou o desafio em agosto de 2015 de 
assumir o comando da BHG – Brazil Hos-
pitality Group. E colocou três metas no 
início de sua gestão: Reforçar significativa-
mente o nível de expertise e performance 
das equipes, dotar a rede hoteleira de um 
sistema de distribuição e de gestão de últi-
ma geração, e investir no reposicionamento 
e modernização das unidades hoteleiras. 
Com estas medidas que estão sendo con-
cluídas, Solleiro espera ganhar bastante 
eficiência e manter a BHG robusta nesse 
momento mais delicado da economia, 
mas uma coisa é certa: o mercado do 
Rio de Janeiro, em particular, tem uma 
perspectiva bastante difícil e de retomada 
mais lenta, devido ao considerável exces-
so de capacidade instalada nos últimos 
anos. Confira a entrevista exclusiva com o 
CEO da BHG, Alexandre Solleiro.

Revista Hotéis — Como e quando você 
entrou para a hotelaria? Foi uma ne-
cessidade ou uma oportunidade?

Alexandre Solleiro — A minha família era hotelei-
ra, em Portugal, e a minha infância foi passada 
em hotéis. Ainda pensei em seguir Engenharia, 

mas o “vírus” hoteleiro pegou mais forte.
Revista Hotéis — Qual a experiência que acu-

mula no segmento hoteleiro e como desen-
volveu sua carreira profissional?

Alexandre Solleiro — A minha carreira pro-
fissional foi sobretudo desenvolvida na 
Accor Hotels, no Brasil, Europa, Oriente 
Médio, Oceano Índico e África. Mais re-
centemente como CEO da Tivoli Hotels 
& Resorts antes de assumir a direção da 
BHG em Agosto de 2015.

Revista Hotéis — O que o motivou a vir para o 
Brasil e assumir o comando da rede BHG? 

Alexandre Solleiro — A BHG é uma das em-
presas chave no setor hoteleiro brasileiro, com 
ativos excepcionais. Modernizar, consolidar, 
expandir e valorizar esta empresa é um proje-
to único e extremamente motivador. 

Revista Hotéis — Quais as ações que já im-
plantou em sua gestão e o que pretende 
implantar nos próximos anos?

Alexandre Solleiro — Alinhamos o plano 
estratégico da empresa com os acionistas 
e com as equipes, plano este apoiado em 
três pilares: Reforçar significativamen-
te o nível de expertise e performance das 
equipes, dotar a rede hoteleira de um sis-
tema de distribuição e de gestão de última 
geração, e investir no reposicionamento 
e modernização das unidades hoteleiras. 
Estamos já na fase de implementação de 
ações em todos estes vetores.   

Revista Hotéis — A BHG fez recentemen-
te grandes contratações e continua fa-
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zendo. Esta é uma característica de sua 
gestão, pessoas com grande expertise 
em pontos chaves? 

Alexandre Solleiro  — A qualidade de uma 
empresa é diretamente proporcional à qua-
lidade das pessoas que nela trabalham. 
Investir em expertise, treinamento e de-
senvolvimento das pessoas é a garantia de 
maior rapidez e efetividade na concreti-
zação da estratégia, é assegurar a pereni-
dade da empresa. 

Revista Hotéis — Quantos hotéis a BHG 
possui no Brasil com recursos próprios e 
quantos administra de terceiros? Franquia 
é algo que pretendem implantar?

Alexandre Solleiro  — A BHG opera 50 unida-
des no Brasil, dos quais 20 são próprios, 10 nos 
quais temos participações minoritárias e 20 em 
Administração pura. Estamos analisando quais 
as marcas que poderão ser objeto de desenvolvi-
mento por Franchise, mas ainda não decidimos.

Revista Hotéis — Como se encontra os planos 
de crescimento da rede BHG nos próximos 
anos no Brasil? Vocês pretendem também a 
internacionalização? 

Alexandre Solleiro — Estaremos focados no Brasil, 
e crescer é um objetivo claro da empresa.

Revista Hotéis — A maioria das redes hoteleiras 
no Brasil apostam nas bandeiras econômicas 
para alavancar o crescimento. A Tulip Inn e a 
Soft Inn serão as bandeiras que comandarão o 
crescimento da BHG nos próximos anos. Que 
análise você faz a respeito do mercado econô-
mico no Brasil?

Alexandre Solleiro  — O desenvolvimento eco-
nômico e social do Brasil nos últimos anos foi 
acompanhado por um maior equilíbrio no de-

senvolvimento do setor hoteleiro, através 
de uma maior incidência na hotelaria eco-
nômica. Numa perspectiva de médio / lon-
go prazo, essa tendência deverá continuar 
e nós iremos acompanhá-la com as nossas 
marcas econômicas.

Revista Hotéis — Pelo seu conhecimento inter-
nacional, a mão de obra ainda é um gargalo na 
hotelaria brasileira?

Alexandre Solleiro  — As profissões da hotelaria 
e do turismo em geral, ainda não atingiram o 
justo reconhecimento no mercado de trabalho, 
comparando com os países em que este setor 
já é considerado fundamental e estratégico na 
economia. Uma política mais continuada de in-
vestimento na formação de base (escolas pro-
fissionais) e no treinamento (empresas) será 
certamente uma das chaves para elevar a qua-
lificação profissional e, consequentemente, o 
nível de qualidade da hotelaria no Brasil. 

Revista Hotéis — A atual conjuntura política e econômi-
ca atrapalha de alguma ma-
neira o crescimento da rede 
BHG nos próximos anos?  

Alexandre Solleiro  — A 
atual conjuntura é desa-

fiadora no sentido de novos investimen-
tos, já que existe um cenário de retração no 
mercado. Nós estamos trabalhando inter-
namente para termos bastante eficiência e 
nos mantermos como uma empresa robusta 
nesse momento mais delicado. 

Revista Hotéis — Como você analisa o mercado 
hoteleiro brasileiro nos próximos anos?

Alexandre Solleiro  — O mercado hoteleiro só 
reagirá positivamente quando a economia 
brasileira iniciar sua recuperação, pelo que 
devemos manter uma grande prudência nas 
nossas previsões e na gestão diária das nos-
sas unidades. O mercado do Rio de Janeiro, 
em particular, tem uma perspectiva bastan-
te difícil e de retomada mais lenta, devi-
do ao considerável excesso de capacidade 
instalada nos últimos anos. 

“O mercado hoteleiro do Rio de Ja-
neiro tem uma perspectiva bem difícil” 
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Hotéis continuam a desrespeitar 

lei sobre acessibilidade
Ricardo Bastos
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No mês de setembro, o 
Brasil receberá os Jogos 
Paralímpicos, evento 

esportivo que trará à nação um gran-
de número de turistas estrangeiros, 
dentre eles, alguns com deficiência. 
Muitos hotéis brasileiros esperam 
hospedar um grande número de 
clientes, porém, muitos desses hóspe-
des, não sabem o que esperar quando 
chegarem no hotel, principalmente 
os que possuem deficiência, pois 
nem sempre estes estabelecimen-
tos estão aptos para recebê-los.

Sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff em julho de 2015, a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) nº 13.146, determina 
que todos os meios de hospedagem, 
devem oferecer ao menos 10% de seus 
apartamentos, adaptados para pes-
soas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. A lei entrou em vigor em 
janeiro deste ano e os hotéis deverão 
adaptar seus quartos até o dia 11 de 
janeiro de 2018, e os que não o fize-
rem sofrerão o risco de serem denun-
ciados para o Ministério Público.

Muitos empreendimentos que estão 
em fase de construção já estão sendo 
viabilizados com os apartamentos 
adaptados de acordo com a legislação, 
porém, mais de 90% da rede hotelei-
ra, que já tem seus hotéis em pleno 
funcionamento, parecem não se pre-
ocupar com esse assunto, e colocam 
‘obstáculos’ para os indivíduos com 
deficiência ou mobilidade reduzida 
durante a busca por hospedagem.

A partir de janeiro de 2018, todos os meios de hospeda-
gem deverão oferecer 10% de seus apartamentos adapta-
dos para pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida

Desconhecendo as normas brasileiras, muitos 
hotéis acreditam que apenas inserindo barras de 

apoio nos banheiros o quarto estará acessível
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Reflexão da situação
Uma atividade que poderia ser in-

teressante para os hoteleiros seria eles 
refletirem se seus empreendimentos 
realmente são acessíveis, e não so-
mente seus apartamentos. Será que os 
hoteleiros já buscaram experimentar a 
vivência na prática e passar o dia em 
uma cadeira de rodas circulando pelo 
hotel como um hóspede sem nenhuma 
limitação, para checar se realmente o 
empreendimento é adequado para este 
público? Será que simples ações como 
fazer um check-in, ir ao restaurante, 
pegar um elevador até o quarto ou 
mesmo tomar uma ducha, poderia ser 
executada com ampla autonomia pelo 
gestor com alguma limitação física?

Essas situações merecem ser refle-
tidas, pois de acordo com o Censo de 
2010 do IBGE — Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas, existem 
45 milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência no Brasil. É um 
número muito considerável e em sua 
grande maioria formada pela “guer-
ra do trânsito ou violência urbana 
das grandes cidades” que incapacita 
milhares todos os anos. Mesmo sendo 
um número expressivo, muitos ho-
teleiros não destinam seus negócios 
para este nicho de mercado e acabam 
perdendo clientes, pois muitos indiví-
duos que possuem alguma deficiência 
e/ou mobilidade reduzida não deixam 
de viajar e conhecer novos lugares. 

Na visão de Edison Passafaro, 
consultor de mobilidade e coorde-
nador de Acessibilidade da ABIH - 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Estado de São Paulo, mui-
tos hoteleiros deixam de olhar para 
a questão da acessibilidade no Brasil 
por preconceito social, falta de visão 
comercial e por assessoria técnica 
equivocada. “Os poucos empresá-
rios que investiram na acessibilidade 
garantem hoje um excelente retorno 
econômico e institucional, muito su-
perior à maioria daqueles que lutam 
a duras penas para manter uma taxa 
média de ocupação anual em seus 

meios de hospedagem menor do que 
50%. É preciso enxergar a questão da 
acessibilidade como investimento, 
e não como custo ou mero cumpri-
mento a legislação para ‘inglês’ ver. 
Seriedade, profissionalismo, criativi-
dade e agilidade em ações proativas 
é o que diferencia um empreendedor 
de sucesso”, defende Passafaro.

Projetos adequados
Imaginar que uma suíte adaptada 

necessita ser obrigatoriamente ampla 
é um dos pequenos enganos que os 
projetistas cometem ao realizar um 
projeto de um apartamento acessível. 
Segundo Passafaro, além de existirem 
empresas que prestam uma assessoria 
técnica equivocada no Brasil, muitas 
vezes as próprias prefeituras são omis-
sas quanto à explicação da legislação. 

O consultor defende que é impor-
tante saber separar o que demanda a 
legislação e o que demanda as normas 
técnicas. O decreto federal 5.296/04, 
que regulamenta a lei federal de 
acessibilidade 10.098/00, determina 
em seu artigo 10 que todas as novas 
construções aprovadas após 3 de 
dezembro de 2004, inclusive os meios 
de hospedagem, devem atender aos 
princípios de desenho universal, que 
significa que todos os ambientes de-
vem estar acessíveis a todas as pes-
soas, inclusive as com algum tipo de 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

A obrigatoriedade dos meios de 
hospedagem de disporem de quartos 
com acessibilidade já estava previs-
ta em lei desde dezembro de 2004. 
Atualmente o que vigora é a Lei 
13.146/15, assim como a NBR 9050. 
“Na prática, desde dezembro de 
2004 o hoteleiro já tem a obrigação 
legal de atender essa legislação que 
condiciona o ‘habite-se’ e o ‘alvará’ 
de funcionamento a implantação da 
acessibilidade para todas as pessoas, 
principalmente as com algum tipo de 
deficiência ou mobilidade reduzida. A 
versão de 2015 da NBR 9050 não mais 
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estipula percentuais de unidades a 
serem adaptadas, porém incorporou 
os princípios do desenho universal, 
cuja definição é em síntese adotar 
projetos que atendam todas as pesso-
as, sem distinção, em todas as UHs”.

O consultor afirma que é mui-
to comum os responsáveis técnicos 
pelos projetos e obras negligencia-
rem a legislação e normas técnicas, 
recolhendo suas responsabilidades 
técnicas junto aos órgãos como CREA 
– Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia e CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
“Hoje possuímos conhecimento 
suficiente para garantir que apar-
tamentos com 16 m² ou até menos 
possam aliar acessibilidade com 
funcionalidade, design e beleza, sem 
diferenciação de uso para os hóspedes 
convencionais”, assegura Passafaro.

De acordo com ele, nenhum desses 
agentes no processo de construção, 
gestão ou concessão de documentos 
está isento de responder juridicamen-
te por seus erros perante a legisla-
ção. “Para quem é leigo no assunto 
ou para os técnicos da construção 
que desconhecem a matéria pode 
parecer que todas as UHs precisam 
ser grandes, com banheiros grandes 

e cheios de barras de apoio e equi-
pamentos que mais remetem a um 
hospital. Isso é um grande engano e 
só ocorre em função da ignorância 
conceitual e técnica sobre o tema”.

A denominada Lei Brasileira de 
Inclusão, de acordo com Passafaro, 
determina a obrigatoriedade do 
desenho universal em todos os am-
bientes das edificações, inclusive nas 
unidades habitacionais, estabelecen-
do que dessas 10% desses quartos 
estejam todos adaptados conforme a 
norma técnica vigente, de acordo com 
o desenho universal, e, além disso, 
essa porcentagem de leitos adaptados 
deverá estar distribuídos ao longo da 
edificação, e não em uma área isolada. 
“É importante ressaltar que, teorica-
mente, a Lei Brasileira de Inclusão 
estabeleceu uma redução na deman-
da de UHs adaptadas em relação ao 
decreto 5296/04, onde antes eram 
15% dos leitos e agora são 10%”.

Retorno financeiro
Ao realizar as reformas necessárias 

de adaptação de um apartamento no 
hotel, muitos hoteleiros cometem o erro 
de tornar as suítes de uso exclusivo 
à hóspedes que possuem deficiência 
e/ou mobilidade reduzida, trazendo 
com essa ação, queda no faturamen-
to. Passafaro defende que é possível 
encontrar apartamentos hoteleiros 
que trazem ao usuário acessibilidade 
com estética, beleza e funcionalidade, 
integradas a identidade visual do hotel 
e em atendimento as demandas legais e 
normativas. “Infelizmente, o que vemos 
na prática são apartamentos adaptados 
como se fossem verdadeiras UTIs de 
hospitais e em desacordo com legislação 
e as normas existentes. Isso faz com que 
o hóspede convencional se sinta cons-
trangido em usar aquele apartamento, 
o que leva o hoteleiro a se sentir des-
motivado a investir no processo e que 
calcifica como resultado o estigma de que 
promover acessibilidade é algo difícil, 
caro e sem retorno econômico”, relata.

Por conta de projetos inadequados, 

Edison Passafaro – 
“É preciso enxergar 

a questão da 
acessibilidade como 

investimento, e 
não como custo ou 
mero cumprimento 

a legislação para 
‘inglês’ ver”
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o consultor afirma que o setor hotelei-
ro deixa de absorver uma clientela em 
potencial com algum tipo de deficiên-
cia física, visual, auditiva, intelectual 
ou múltipla, juntamente com suas 
famílias. Além desse público, o hotel 
perde hóspedes como os da 3ª idade, 
os obesos, gestantes ou acidentados 
temporários, que também seriam be-
neficiados na atividade do turismo se 
os meios de hospedagem fossem aces-
síveis. “Insistir na retórica que per-
petua a exclusão de possíveis clientes 
é cometer suicídio econômico e insti-
tucional para qualquer setor, princi-
palmente na hotelaria e no turismo”.

Vivência na prática
Na visão de Ricardo Shimosakai, 

Diretor Presidente da Organização 
Turismo Adaptado, a primeira falha 
na elaboração de um projeto hoteleiro 
é a falta de visão empreendedora para 
a acessibilidade, além da carência de 
bons profissionais para a execução 
desses projetos. “Diversos profissio-
nais como arquitetos e engenheiros, 
se julgam bons conhecedores de 
acessibilidade, porém na maior parte 

das vezes esse conhecimento é bási-
co. Por isso é aconselhável chamar 
um profissional especializado, para 
que o resultado seja satisfatório. Às 
vezes também são chamadas insti-
tuições ligadas à pessoa com defici-
ência para dar uma consultoria, mas 
por não conhecerem os ambientes e 
operações específicas da hotelaria, 
também podem realizar um serviço 
inadequado. Quem não vivencia ou 
estuda a acessibilidade, dificilmente 
tem uma boa compreensão das ne-
cessidades envolvidas, e também das 
soluções mais apropriadas. Nessa 
área também é preciso estar atualiza-
do, pois novos conceitos, produtos e 
tecnologias surgem constantemente, 
e quem não acompanha esse movi-
mento, corre o risco de realizar ações 
ultrapassadas”, avalia Shimosakai. 

A organização Turismo Adaptado 
desenvolve atualmente o Programa 
Acessibilidade na Hotelaria, onde eles 
realizam um planejamento aprofunda-
do do meio de hospedagem que tem 
a intenção de se tornar adaptado para 
este público. No programa, é analisa-
do o projeto arquitetônico, a inclusão 
de equipamentos que auxiliem os de-

Ricardo Shimo-
sakai – “Quem não 
vivencia ou estuda 

a acessibilidade, di-
fi cilmente tem uma 

boa compreensão 
das necessidades 

               envolvidas” 
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ficientes, além de orientar as melhores 
formas de atendimento a esta deman-
da. Após completado este programa, 
o empreendimento recebe uma certifi-
cação de acessibilidade, além de fazer 
parte dos serviços de agenciamento 
de viagens acessíveis da empresa

A parte mais sensível ao ser hu-
mano de uma instalação, doméstica 
ou não, é o banheiro. Ele representa 
um espaço reservado que se traduz 
em um local de grande privacidade. 
Em um banheiro de hotel é necessário 
que esta privacidade seja mantida o 
mais agradável possível, seja do ponto 
de vista visual ou funcional. É neste 

ambiente que os cadeirantes encon-
tram maiores problemas durante sua 
hospedagem. Um dos principais se dá 
por conta de o local ter sido projetado 
em medidas inferiores às adequadas 
para este público. O que acaba tornan-
do a simples ida ao banheiro, a mais 
frustrante de todas as experiências. 
“Arquitetos tem o costume de pro-
jetar banheiros com uma porta mais 
estreita, e isso às vezes dificulta ou 
até impede a entrada de uma cadeira 
de rodas. Em outros casos o espaço 
interno é pequeno, ou os equipa-
mentos estão mal distribuídos. Pias 
em alturas inadequadas dificultam 

Os apartamentos do 
hotel Sheraton WTC, em 
São Paulo, são moder-
nos e funcionais, aten-
dendo todos os públicos

Ricardo Bastos
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a aproximação, assim como barras 
mal colocadas também dificultam 
a transferência da cadeira de rodas 
para o vaso sanitário. Mas o maior 
dificultador fica na área do chuveiro, 
pois diversos banheiros apresentam 
box ou elevações para contenção da 
água. Banquetas basculantes que 
geralmente são fixadas embaixo 
do chuveiro, ou uma cadeira espe-
cial para banho, que são as mais 
indicadas, são muito difíceis de se 
encontrar. E quando finalizamos o 
banho, descobrimos que a toalha 
está localizada num suporte elevado 
inacessível”, comenta Shimosakai, 

que é cadeirante e já vivenciou 
muitas vezes dessas situações.

Além das barras de apoio
Por conta dessa nova lei, muitos 

hotéis estão se adequando a nova 
legislação contratando empresas com 
expertise em reformas e implanta-
ções. A Padrão Argil foi uma dessas 
que enxergou a necessidade desse 
nicho de mercado em se adequar à 
nova legislação. A estimativa é de 
que o Brasil conte com cerca de 485 
mil apartamentos hoteleiros, e de 
acordo com a Padrão Argil, o custo 
médio para adequar um apartamen-
to de forma que fique dentro das 
normas de acessibilidade é de R$ 50 
mil, havendo um mercado potencial 
de R$ 2,5 bilhão a ser trabalhado. 

E um case de trabalho realizado 
recentemente pela Padrão Argil para 
atender a legislação de acessibilidade 
na hotelaria foi no Sheraton World 
Trade Center, situado na capital pau-
lista. O empreendimento possui 298 
apartamentos e adequou 15 de seus 
apartamentos para pessoas com de-
ficiência ou mobilidade reduzida. Os 
apartamentos foram adaptados de ma-
neira que ele possa ser utilizado tanto 
por hóspedes com deficiência quanto 
sem. De acordo com o Diretor geral 
do hotel, Fernando Guinato, as obras 
conduzidas pela empresa Padrão 
Argil foram realizadas de maneira 
veloz com o hotel em plena operação, 
com cerca de 85% de ocupação. Isto 
demonstra a capacidade da empresa 
para criar soluções para hotéis com 
alta ocupação. Nos quartos adaptados, 
que possuem 43 m², um hóspede ca-
deirante, por exemplo, consegue agora 
ter todas as funcionalidades de um 
quarto de hotel comum, onde é possí-
vel que ele tome um banho nas ca-
deiras de banho do hotel ou simples-
mente consiga alcançar o cabide do 
armário para acomodar suas vestes. 

Quando o apartamento é ocupa-
do por um hóspede sem restrições, 
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todos os utensílios que atenderiam 
um hóspede com deficiência podem 
ser retirados, como a cadeira de 
banho, assento sanitário específico, 
assim como o ajuste dos cabides nos 
armários para a altura comum.

De acordo com Guinato, a expertise 
da empresa que executou o projeto 
foi essencial, pois a obra foi realizada 
em tempo desafiador e de maneira 
eficaz. “Para que tudo fosse realizado 
da maneira correta, a Padrão Argil 
disponibilizou uma equipe maior de 
colaboradores para que o ‘quebra-
quebra’ dos apartamentos fosse feito 
no menor período possível, de modo 
que o conforto dos hóspedes não 
fosse afetado. Em dois dias os profis-
sionais quebraram todos os aparta-
mentos e em 60 dias as novas suítes 

foram entregues”, destacou Guinato.
O executivo avalia que existe 

um valor agregado maior em ofe-
recer essas suítes para os hóspedes. 
Segundo ele, o mais interessante é 
que ambas não precisam ficar neces-
sariamente disponíveis apenas para 
hóspedes com deficiência, pois elas 
podem ser ocupadas por qualquer 
tipo de hóspede, algo que já ocorre 
desde que os apartamentos entra-
ram em operação. “A contratação da 
Padrão Argil nessa obra foi estratégi-
ca, pois eles executaram o projeto da 
forma correta e se adequaram a todas 
nossas necessidades, afinal, realizar 
uma reforma com o hotel em plena 
operação é de fato desafiador”, diz.

Serviço diferenciado
Atualmente a empresa Padrão 

Argil tem desenvolvido projetos 
interiores de forma que os aptos 
fiquem não somente dentro das 
normas impostas pela legislação, 
mas com um design onde o hóspede 
com deficiência física ou PNE sin-
ta –se num verdadeiro hotel e não 
dentro de um quarto de hospital.

Além de desenvolver proje-
tos que atendam às necessidades 
do público cadeirante, a empresa 
também conta com soluções para 
quem tem deficiência auditiva ou 
visual, assim como para indivídu-
os com mobilidade reduzida. 

Dentre algumas das soluções que 
são implantadas pela empresa, estão 
alarmes de incêndio luminosos e vi-
bratórios, aparelho de telefone espe-
cial onde um deficiente auditivo po-
derá atender uma chamada através de 
um sinal luminoso e vibratório, assim 
como a conversão de texto em áudio 
para que possa ocorrer a interação en-
tre o hóspede com deficiência audi-
tiva e o hotel. Caso o hóspede tenha 
deficiência visual, o empreendimento 
pode implantar a comunicação em 
Braile, onde todas as placas do hotel 
possuam sua numeração alto relevo.

Soluções como o cardápio do res-
taurante em braile, treinamento básico 

Os banheiros devem 
atender todas as 
normas técnicas 
garantindo a segu-
rança dos usuários
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aos funcionários para saberem como 
acompanhar uma pessoa com deficiên-
cia física são também essenciais em um 
hotel. Elevadores com painel de leitura 
em braile e que anuncie em áudio o an-
dar em que o usuário se encontra; ram-
pas; barras; e torneiras especiais tam-
bém não devem ser esquecidas.”Para 
viabilizar os investimentos a Padrao 
Argil está financiando as reformas 
em 12 pagamentos direto com a em-
presa ou em 24 x com seu agente 
financeiro com juros de mercado”, 
avisa Francisco Santos, Sócio-diretor.

Inclusão eficaz
Como se já não bastasse a difi-

culdade do hóspede com deficiência 
em se acomodar confortavelmente 
em um hotel, há também a dificul-
dade em realizar a reserva de sua 
hospedagem nos sites de hotéis.

De acordo com Trícia Neves Levy, 
consultora e sócia da empresa Mapie, 

investir em acessibilidade é uma 
importante ferramenta de inclusão, 
respeito e acesso. Segundo ela, existe 
atualmente uma startup interna-
cional chamada Trekkable, a qual 
se propõe a identificar instalações 
adaptadas dos hotéis e informar 
disponibilidade destes apartamen-
tos nas OTAs (agências de viagens 
online). “Hoje, se você é um por-
tador de necessidades especiais, 
é difícil fazer a reserva por meios 
digitais,  pois há pouca disponibi-
lidade e ela normalmente não está 
clara nos canais online”, afirma.

A consultora defende a necessidade 
dos hoteleiros em adotarem ações de 
inclusão desse hóspede, que segundo ela, 
existe atualmente um número relevan-
te de clientes que possuem deficiência. 
“Sei que há uma preocupação de custos 
de investimentos com a adaptação, mas 
também é importante colocar o ciente no 
centro e oferecer facilidades para todos. 
Infelizmente, muitas vezes a lei precede 

Os assentos sanitários 
possuem altura espe-

cífi ca para cadeirantes
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Trícia Neves – “Não 
é uma questão so-

mente de percentual 
mínimo de habita-

ções, é uma questão 
de inclusão social”

a consciência, não somente para este 
caso mas para muitos. É importante que 
o hoteleiro entenda do assunto, estude 
suas rampas, acessos sociais, comunica-
ção interna e, também os apartamentos. 
Mas não é uma questão somente de 
percentual mínimo de habitações, é uma 
questão de inclusão social”, afirma.

Mão na massa
Na visão do Engenheiro e diretor da 

Arco Sinalização Ambiental, Frederico 
Viebig, para promover uma mudan-
ça na área de acessibilidade do hotel, 
basta o hoteleiro querer investir.

Segundo ele, antes de implantar um 
projeto de acessibilidade, é essencial que 
se conheça todas as necessidades a fim de 
adequar o projeto de acordo com o layout 
acessível por meio de materiais, mobiliário 
e demais acessórios, tornando o ambiente 
agradável e seguro. Viebig afirma que a aces-
sibilidade tem hoje o mesmo peso da susten-
tabilidade, e é ideal que o hoteleiro exija das 
empresas “implantadoras” que desenvolvam 
projetos adequados para todos os públicos.

Dentre os itens que o engenheiro 
considera essenciais em um aparta-
mento acessível estão: equipamentos 

Frederico Viebig – “A acessibilidade tem 
hoje o mesmo peso da sustentabilidade”

de transferência de uma cadeira de 
rodas para o vaso sanitário ou para a 
ducha; espelho inclinado; barras de 
apoio bem posicionadas e firmes; alar-
mes de emergência; vaso sanitário com 
a altura da cadeira de rodas; box com 
cortinas; pisos antiderrapantes; metais 
sanitários de qualidade; entre outros. 

Em sua visão, “Dentre os diversos 
equipamentos as barras são as mais 
fundamentais, mas nem por isso preci-
sam ser feias. Podem ser esteticamente 
agradáveis, sim. Não é necessário ter 
todos os banheiros adaptados defini-
tivamente! Basta que sejam adaptáveis 
em caso de necessidade. E mais, ajustável 
para cada tipo de pessoa! Idoso, criança, 
cadeirante, cego, baixa-visão, pessoas 
com mobilidade reduzida, etc. Todos 
estes equipamentos podem ser automa-
tizados sem grandes investimentos”. 

Fora dos apartamentos, é preciso que 
os hoteleiros estejam atentos a alguns itens 
para garantir a experiência do hóspede com 
deficiência. Mobiliário sem cantos vivos, 
espaço para giro de cadeira de rodas, acesso 
a varandas, móveis em alturas adequadas, 
roupeiros retráteis, telefones com cam-
painhas e luzes, carpetes que não exijam 
esforço demasiado de um cadeirante, pla-
cas em braile, rampas, corrimãos, pisos de 
alerta, balcões, placas de elevador, placas 
de saídas de emergência, placas de pavi-
mento, mesas de restaurantes, entre outros 
são itens que não devem ser esquecidos. 
“São facilidades tão simples e que trazem 
conforto ao hóspede. Basta querer fazer”. 
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Sem investimentos no turis-
mo não há hóspedes nos 
hotéis. Isso resume o que 

pode ocorrer se os empreendimen-
tos hoteleiros não colaborarem com 
a Room Tax, taxa voluntária que é 
cobrada dos hóspedes e repassada 
ao Conventions & Visitors Bureau ao 
qual é afiliado. Com esta renda, que 
varia de R$ 1,00 a R$ 20,00 no Brasil, 
as entidades investem na captação 

de eventos, na divulgação das ci-
dades como destinos e prospectam 
novos turistas, e consequentemente, 
novos hóspedes para estes mesmos 
hotéis. Ou seja: não colaborar aca-
ba sendo um tiro no próprio pé. 
Ultimamente, algumas entidades têm 
registrado uma queda no repasse 
desta taxa, proporcional à recessão 
que atinge todos os setores no País. 
Mas, cabe também aos hotéis incenti-
varem seus hóspedes para contribuir 
e alimentar a cadeia do turismo.

A Room Tax é um pequeno va-
lor pago pelo hóspede, de forma 
facultativa, somado à sua diária e 

26

Contribuição com Room Tax: 
Uma questão de sobrevivência para os hotéis

Mesmo sendo um destino internacional, o Rio de Janeiro investe em 
campanhas para atrair turistas através de seu Convention Bureau

Pedro Kirilos

Responsáveis pela captação de eventos, alguns 
Convention Bureaux brasileiros têm registrado 
uma queda acentuada na arrecadação da taxa, 
uma contribuição do hóspede que se não repas-
sada, prejudica o investimento no turismo e na 
vinda de novos turistas
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estipulado conforme o porte do hotel 
ou de acordo com a orientação do 
Convention Bureau ao empreendi-
mento, também chamado de mante-
nedor. Só na cidade de São Paulo, 
por exemplo, são 42 mil apartamen-
tos disponíveis em mais de 450 ho-
téis, segundo dados do Observatório 
do Turismo. No primeiro trimestre 
deste ano, a cidade recebeu 78 even-
tos, e até dezembro tem programados 
outros 953 (número que pode au-
mentar) que foram captados um ou 
mais anos antes, através de muitas 
campanhas de incentivo, publicidade 
e investimentos que destacaram a ci-
dade perante outras. E é basicamen-
te desta taxa, somada diariamente 
por cada quarto, que os Convention 
& Visitors Bureaux sobrevivem.

Não há nenhum custo, ao hotel ou 
ao Convention, na afiliação entre am-
bos. Nenhum contrato ou obrigato-
riedade. Por se tratar de uma relação 
de confiança e parceria, espera-se 
que um ajude o outro a se manter: 
o hotel capacita seus funcionários a 
falarem sobre a taxa e a explicarem 
para seus hóspedes, sem falar apenas 
que seu pagamento é opcional; e os 
Convention aplicam este valor na 
captação de novos eventos e propa-
gação do destino, trazendo novos tu-
ristas à cidade e benefícios evidentes 
a toda economia. Mas o que parece 
ser simples na teoria, acaba não se 
eximindo de problemas na prática.

Trabalho invisível
Diariamente, os CVB presenciam 

empresas das dezenas de segmentos 
que compõem a cadeia produtiva 
de turismo, eventos e viagens, em 
busca de alternativas mais viáveis 
financeiramente para manter sua 
estabilidade no mercado. É o que 
conta Toni Sando, Presidente do 
SPCVB – São Paulo Convention & 
Visitors Bureau, que atualmente 
registra uma queda na arrecadação 
do Room Tax, que na capital paulista 
varia entre R$ 3,50 e R$ 9 dependen-
do da categoria e destino. Segundo 

ele, os motivos podem ser diversos, 
como a própria crise, diminuição da 
taxa de ocupação dos hotéis e mes-
mo a não cobrança da contribuição 
da taxa facultativa. “É errado pen-
sar que, ao retirar o Room  Tax, um 
desconto é aplicado, uma vez que a 
contribuição é paga pelo hóspede e 
não pelo hotel.  Essa negociação é 
perigosa para o setor pois compro-
mete a saúde financeira do CVB, que 
trabalha para resultados a médio e 
longo prazo. O SPCVB, por exem-
plo, está prospectando mais de 400 
eventos para até 2027. O valor deve 
ser repassado corretamente. Caso o 
hotel fique com parte desse recurso, 
é apropriação indébita e poderá ser 
auditado pelos Agentes Públicos, 
considerando que o SPCVB é uma 
Fundação Estadual e presta conta de 
todo o valor recebido à Procuradoria 
das Fundações do Estado de São 
Paulo”, explica o presidente. 

Segundo ele, atualmente, os vi-
sitantes, principalmente motivados 
pelo segmento MICE, estão com me-
nos disponibilidade de permanecer 
mais tempo nos destinos; as empre-
sas estão enviando menos profissio-
nais para participarem de feiras e 
congressos; e, do outro lado, organi-
zadores de eventos encaram grandes 
desafios na obtenção de patrocínios e 
tentam, de pequenas a grandes atitu-
des, promover economia nos gastos 
gerais, como, por exemplo, redução 
de serviços, de alimentos e bebidas, 
de equipamentos e até de decoração.

Para Sando, com essa postura pre-
ventiva, é normal que se busque, em 
cada canto, por custos que possam 
ser eliminados. “Neste momento, a 
leitura do manual e a consciência 
do “trabalho invisível” são essen-
ciais para não se perder a base que 
garante a sustentabilidade do setor 
a curto, médio e longo prazo. Na 
hotelaria ou na sua agência corpo-
rativa, às vezes, na negociação, o 
comercial retira a cobrança do Room 
Tax, contribuição facultativa paga 
por hóspede por diária nos hotéis 
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associados do CVB local, como 
forma de oferecer um menor valor 
no orçamento, mesmo que impor-
tantes eventos tenham vindo por 
meio do próprio CVB”, afirma.

Toni Sando diz ainda que quando 
não se inclui o Room Tax nas nego-
ciações, se desparametriza do siste-
ma ou não é mantido no balcão um 
display de orientação da importância 
da contribuição, compromete-se a 
sustentabilidade do setor a médio e 
longo prazo. “Por isso, a real saída 
é unir esforços para que os eventos, 
encontros, reuniões e muito mais 
continuem acontecendo, com a rele-
vância que lhe são devidas. Em São 
Paulo, por exemplo, o SPCVB, com 
esse recurso, já capacitou mais de 10 
mil profissionais. Um único evento 
captado pode trazer milhares de 

visitantes de uma vez só. É um es-
forço concentrado que, se mantido, 
pode trazer retornos mais efetivos 
do que cortes de custos aparen-
temente superficiais”, aponta.

Para manter os colaborado-
res alinhados à esta cultura, a 
Academia Visite São Paulo, pro-
grama de cursos e treinamentos 
do SPCVB, tem um módulo vol-
tado ao Room Tax, e a equipe de 
Relacionamento faz visitas cons-
tantes aos hotéis associados para 
abordar o assunto. A entidade 
sempre busca munir de argumentos 
e materiais explicativos os pro-
fissionais da hotelaria, para que 
sejam engajados e informados o 
bastante, para explicar ao hóspede 
a importância da contribuição do 
Room Tax, quando questionado.

Ken Chu/Expressão Studio SPCVB

O São Paulo CVB registrou grande queda na arrecadação, necessária para custear 
as grandes campanhas de captação de eventos



Especial

29

O SPCVB faz um trabalho 
constante também de reconhe-
cer os hotéis que envidam esfor-
ços para o desenvolvimento mês 
a mês da arrecadação e repasse.

Dependentes da confi ança
A Room Tax/Doação para o 

Turismo também é o que movimen-
ta o CCVB – Curitiba Convention & 
Visitors Bureau, ditando as ações e 
ferramentas da instituição. Sessenta 
por cento da arrecadação é oriunda 
desta concessão, mantendo as capta-
ções de eventos, ferramentas para re-
ceber melhor o turista — como apli-
cativos, site com a programação da 
cidade —, campanhas de marketing, 
ações de capacitação com promotores 
de eventos, entre outras atividades. 
Graças a estas ações, a capital para-
naense recebe por ano cerca de 3,7 
milhões de turistas. O valor é cobra-

do por diária e varia de acordo com 
a categoria do hotel. O hóspede con-
tribui no check-out e confere o lança-
mento total na conta. Os valores po-
dem variar entre R$ 1,20 na categoria 
econômica até R$ 3,10 na categoria 
superluxo. Segundo Tatiana Turra, 
Diretora-Executiva do CCVB, a gran-
de maioria dos hotéis arrecadam a 
Room Tax, revertida em benefícios 
para o turismo da cidade e para os 
turistas, fomentando o desenvolvi-
mento econômico e social do destino. 
“Visualizamos a campanha como um 
quebra cabeça, e cada um de nós é 
uma peça. Juntos, somos o destino 
e desejamos estar mais preparado e 
competitivo, gerando experiências 
exclusivas aos turistas, que inove 
em atrações, que supere a excelên-
cia em serviços e, de modo especial, 
que conte com profissionais valori-
zados e motivados para seguirmos 
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um caminho de conquistas”, afirma. 
Segundo ela, o CCVB tem um índice 

mínimo que o hotel tem que alcançar, 
justamente para não ter uma oscilação 
tão grande na receita mensal. “Com 
isso, conseguimos garantir nosso pla-
nejamento de ações mensais, manter 
a regularidade e qualidade no nosso 
trabalho. A resistência existe em al-
guns casos, mas creio que em qualquer 
segmento é muito difícil ter todos os 
envolvidos acreditando em um mes-
mo objetivo. Esta resistência, de uma 
forma geral, é vencida na medida em 
que os empresários percebem a im-
portância do trabalho do CCVB e dos 
benefícios trazidos, principalmente pelo 
setor de eventos”, declara a diretora.

Para qualificar e instruir os cola-
boradores dos hotéis, o CCVB tem 

uma campanha chamada “Eu Apoio 
Room Tax/Doação para o Turismo”. 
Ela abrange todos os atores envol-
vidos, dentre eles, o “front” dos 
hotéis. “Temos treinamentos espe-
cíficos nos hotéis, com as equipes 
de recepção, realizamos premia-
ções, eventos de relacionamento, 
capacitações variadas, tudo com o 
objetivo de mobilizar os profissio-
nais em torno da causa. Não é um 
trabalho fácil, mas temos observado 
grandes resultados.  Nós f icamos 
totalmente à mercê dos hotéis  em 
relação ao repasse.  Temos que 
trabalhar na confiança,  mostrar a 
importância e  relevância da par-
ceria.  O prejuízo ,  nesta relação,  
representa uma perda para todo 
o setor porque impactar negativa-

 Jardim Botânico de Curitiba (PR), um dos cartões postais da cidade que atrai cerca de 3,7 milhões de turistas ao ano

Fábio Muniz
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mente o tr a b a l h o  d o  C C V B  pode 
s igni f i car  menos  ferramentas  de 
comerc ia l ização ,  menos  proces -
sos  de  captação  de  eventos  e , 
consequentemente ,  menos  hóspe-
des  nos  hoté i s” ,  opina  Tat iana .

Recentemente ,  o  CCVB reuniu 
recepc ionis tas ,  mensage i ros ,  re -
servas ,  chefes  de  recepção  e  ge -
rentes  gera is  dos  hoté i s  que  mais 
contr ibuíram com a  campanha 
“Eu apoio  a  RoomTax/Doação 
para  o  Tur ismo”  no  pr imeiro 
t r imest re  de  2016 .  Durante  a 
confra tern ização ,  o  Nomaa Hote l 
fo i  premiado  pe la  conquis ta  da 
maior  arrecadação  da  RoomTax/
Doação  para  o  Tur ismo e  o  San 
Mart in  Hote l  Cur i t iba  recebeu 
o  t ro féu  pe lo  maior  incremento 
do  va lor  arrecadado no  per íodo 
comparado  ao  t r imest re  anter ior . 
Todos  os  membros  das  equipes 
ganhadoras  receberam,  também, 
cer t i f i cados  e  uma lembrança 
espec ia l  de  Cur i t iba ,  ges to  que 
representa  o  agradec imento  do 
des t ino  em reconhec imento  à 
dedicação  de  cada  co labora-
dor  e  sua  compreensão  sobre 
a  apl i cação  da  contr ibuição .

Transparência é primordial
O RJCVB – Rio de Janeiro 

Convention & Visitors Bureau é 
mais uma entidade que premia 
os colaboradores que se esforçam 
para colaborar com a Room Tax. 
De acordo com o Presidente da 
entidade, Alfredo Lopes, este é um 
trabalho contínuo e aprimorado 
a cada ano. Paralelamente a este 
trabalho, o Rio CVB, procurando 
incentivar os melhores colaborado-
res, criou o prêmio anual “Melhor 
Recepcionista”, que tem como obje-
tivo homenagear o profissional que 
mais se dedicou para aumentar a 
arrecadação da taxa. Mas este in-
centivo visa garantir a lealdade que 
deve haver entre as partes, e a partir 
da transparência do trabalho e dos 
resultados alcançados pelo Rio CVB, 
os hotéis mantenedores do conven-
tion têm contribuído regularmente. 

Lopes afirma que a transparência 
sobre a utilização da verba do Room 
Tax, tanto para os empresários da 
indústria hoteleira como para os hós-
pedes, contribui para a adesão e ar-
recadação regular. “Nós priorizamos 
a forte relação de confiança existente 
entre o Rio CVB e seus mantenedores 
e temos a missão de trabalhar para 
o sucesso dos negócios de nossos 
mantenedores. E, atualmente, com o 
cenário político econômico contur-
bado, a grande esperança na conti-
nuidade das políticas de captação 
e divulgação do destino se voltam 
para o Convention”, declara.

O presidente do Rio CVB comen-
ta ainda que a melhor maneira de 
contar com a arrecadação dos hotéis 
é incentivar, conscientizar e mostrar 
cases de sucesso de CVBs ao redor 
do mundo. A taxa também é um dos 
assuntos permanentes dos fóruns 
Comercial e de Recepção, ambos pro-
movidos pela ABIH-RJ – Associação 
Brasileira da Indústria dos Hotéis. 

Alfredo Lopes – “Com o cenário político econômico 
conturbado, a grande esperança na continuidade das 
políticas de captação e divulgação do destino 
se voltam para o Convention”
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“Procuramos, também, estar pre-
sentes em eventos que debatam o 
assunto, além de associados a entida-
des que buscam representar e defen-
der os interesses dos Conventions, 
entre eles a Unedestinos”, afirma. 
A Unedestinos - União Nacional 
dos CVBx e Entidades de Destinos é 
uma organização não governamental 
de direito privado, com personali-
dade jurídica própria, constituída 
sob a forma de Associação sem fins 
lucrativos, formada por entidades 
mista, pública e privada, especia-
lizadas na promoção de destinos, 
pesquisas, geração de conteúdo, 

programas de capacitação, apoio e 
captação de eventos em geral e que 
se regerá por um Estatuto e pe-
las disposições legais aplicáveis. 

Metodologia eficaz
Não apenas as grandes capitais 

que contam com o trabalho dos 
Convention Bureaux, mas também e 
principalmente as cidades secundá-
rias. O município de São Lourenço, 
em Minas Gerais, está localizado 
próximo à Serra da Mantiqueira, com 
a altitude de 875m. Por sua hospita-
lidade, abundância da fauna e flora 

São Lourenço (MG) destaca sua cultura local e espaços abundantes em fauna e fl ora nas campanhas de divulgação
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e riquezas culturais, atrai muitos 
visitantes e por isso tem o turismo 
como principal atividade econô-
mica, além de ser polo de serviços 
e comércio regional. Alexandre 
Melo, Diretor Administrativo do 
São Lourenço Convention & Visitors 
Bureau, afirma que a entidade im-
plementa, desde 2010, uma gestão na 
entidade com auxílio do Sebrae para 
construir uma governança sólida, 
visando alavancar o desenvolvimen-
to sustentável na região com foco 
no turismo. “Na implementação 
da gestão na parte que envolvia a 
Room Tax, embora os consultores 
tenham sugerido esta modalidade de 
cobrança, nos deixaram livres para 
aplicar algum modelo que julgás-
semos mais adequado, levando em 
conta a dificuldade operacional da 
cobrança da Room Tax pelos mo-
tivos que são bem conhecidos dos 
CVB’s e do hoteleiros”, explica.

A solução aplicada pela equipe 
que está em vigor na cidade, foi 
fixar um valor por U.H. (Unidade 
Habitacional) baseada numa esti-
mativa da taxa de ocupação mensal 
média da cidade, que gira em torno 
de 40%; uma recusa da cobrança 

de 30% no pagamento  atribuída 
aos convênios, grupos de excur-
sões, agências e operadoras; esque-
cimento de cobrança da recepção 
e tendo como base o valor de R$ 
1,00/ diária. A conta do SLC&VB, 
que fixa o valor, é a seguinte:

Taxa de UH = 30 diárias * 
40% de Tx.ocup * 30% de recu-
sa * R$ 1,00 = R$ 7,20/UH

Ou seja, um hotel com 100 aparta-
mentos paga um valor de R$ 720,00 
no mês. “Acredito que as variáveis 
(tx.ocupação, tx de recusa e o R$ 
1,00) possam ser mexidas de acordo 
com a cidade e categoria do hotel, 
mas o mais importante deste modelo 
aplicado é a facilidade operacional. 
É gerado o boleto para pagamento 
com um valor fixo e pré definido 
entre o CVB e o empresário além de 
não precisar treinar os recepcionis-
tas e nem ficar ligando para o hotel 
pedindo qual foi a arrecadação de 
room tax todo mês, desgastando a 
relação entre as partes”, declara.

Regulamentar ou não?
Recentemente, foi levantada 

novamente a possibilidade de se 
legalizar a cobrança e arrecada-
ção da Room Tax, o que dividiu os 
Convention Bureaux. A proposta 
foi da Confederação Brasileira de 
Convention & Visitors Bureaux em 
regulamentar a obrigatoriedade 
da room tax, apresentada para a 
Comissão do Turismo da Câmara 
Federal no ano passado. Os prin-
cipais autores desta discussão fo-
ram o presidente da confederação, 
Márcio Santiago, e o presidente do 
São Paulo Convention & Visitors 
Bureau, Toni Sando. As vozes a 
favor argumentam que a legalização 
traria independência financeira aos 
C&VBx e que em outros Países, o 
destino se desenvolveu mais rapida-
mente com a cobrança compulsória.

Para o presidente do SPCVB, 

Toni Sando – “É errado pensar que, ao retirar o Room  
Tax, um desconto é aplicado, uma vez que a con-
tribuição é paga pelo hóspede e não pelo hotel”

André Stéfano/SPCVB
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tornar a Room Tax obrigatória confi-
guraria uma bitributação, o que seria 
perigoso para a sustentabilidade e 
independência do setor. “Mesmo 
que não fosse, uma vez transforman-
do uma contribuição em imposto, o 
recurso arrecadado seria destinado 
obrigatoriamente aos cofres públi-
cos e não para entidades privadas, 
seja ela qual for. Por isso, é feito 
um trabalho forte junto aos eventos 
captados e apoiados, para que os 
hotéis que receberão seus participan-
tes cobrem e repassem o Room Tax; 
além de um diálogo direto com os 
gestores de viagens nas chamadas 
Empresas Amigas da Cidade, com 
o mesmo intuito”, conta. Além do 
Room Tax, hoje, o SPCVB conta com 
a mensalidade das demais empresas 
associadas e de ações de marketing, 
com publicações, participação de 
cooperados em feiras e publicidade.

Toni Sando declarou, na oca-
sião da apresentação da proposta 
na Câmara dos Deputados, que os 
Convention são entidades de nature-
za jurídica de associação civil e seu 
regime não é de sindicato. “Logo, 
conforme a legislação, para que 
contribuição vire imposto e impos-
to seja repassado, é preciso de carta 
ou representação sindical, o que nós 
não temos”. Com a obrigatoriedade, 
ele acredita que a arrecadação dos 
Convention poderá até diminuir. “O 
Room Tax virando imposto, o di-
nheiro vai para o Tesouro Nacional, 
que define para onde vão os recur-
sos e não temos garantia nenhuma 
que seremos a entidade legítima 
a receber estes recursos. Todas as 
entidades de turismo vão querer 
uma parte do quinhão”, disparou.

É também o que pensa a direção 
do Rio CVB, que de acordo com seu 
Presidente Executivo Alfredo Lopes, 
a realidade atual tem funcionado 
bem para a entidade. “Através do 
trabalho transparente e de cons-

Tatiana Turra – “O Curitiba CVB defende 
a legalização da contribuição e tem em seu 

planejamento estratégico ações com este objetivo”

cientização já mencionados, perce-
bemos que a arrecadação da taxa 
vem aumentando gradativamente. 
Este fator sinaliza o reconheci-
mento do Rio CVB como entidade 
representativa do setor turístico 
carioca. E o momento atual em que 
nos encontramos não é propício 
para a criação de novas taxas”. 

Já o CCVB defende a legalização 
da contribuição e tem em seu planeja-
mento estratégico ações com este obje-
tivo. Segundo Tatiana Turra, a campa-
nha de incentivo “Eu Apoio a Room 
Tax/Doação para o Turismo”, envolve 
também atividades com o poder pú-
blico para a mobilização e conscienti-
zação da importância do turismo no 
desenvolvimento da cidade. A entida-
de é ainda mais direta no incentivo ao 
hóspede colaborar com a taxa: promo-
ve o Serviço Curitiba Leva & Traz gra-
tuito, projeto de transporte dos hotéis 
afiliados ao Convention aos princi-
pais destinos da cidade, como bares e 
restaurantes, além de casas de shows e 
teatros afiliados ao projeto. O hóspede 
tem acesso sem custo a mapas e outros 
materiais contendo informações tu-
rísticas, benefícios que são garantidos 
através do pagamento da Room Tax. 



36

Implantação

O Blue Tree Towers Valinhos foi con-
cebido em parceria com os Grupos 
Vifran e Madia numa área privile-
giada, para oferecer além de uma 
hospedagem de qualidade, uma 
nova solução para eventos corpora-
tivos e sociais na região

Dando prosseguimento a sua 
política de expansão que pre-
vê administrar mais 14 novos 

empreendimentos no Brasil até 2018, a 
Blue Tree Hotels colocou em operação no 
mês de abril uma unidade em Valinhos, 
Interior de São Paulo. E a localização é 
um grande diferencial, pois foi implanta-
do estrategicamente na região metropoli-
tana de Campinas e Valinhos se destaca 
por ser um polo de desenvolvimento 
econômico, destinado a empresas nas 
áreas da indústria, comércio e serviço. Em 
função disso, o novo empreendimento 
nasce com a proposta de receber o pú-
blico corporativo e oferecer espaços para 

eventos. O fato de estar a poucos minutos 
do Aeroporto Internacional de Viracopos 
e integrar um complexo situado no bairro 
Paiquerê, ao lado do Shopping Valinhos 
e de outros edifícios comerciais, em uma 
área nobre da cidade, também aumentam 
as chances do hotel ter um boa perfor-
mance. “Estamos muito felizes em levar 
nossos serviços de qualidade e excelência 
a mais um destino. Com a unidade da 
Blue Tree em Valinhos, temos a certeza 
de que nossos hóspedes poderão des-
frutar de um atendimento cuidadoso e 
diferenciado, característico da nossa rede! 
Esta nova inauguração vai ao encontro 
da robusta estratégia de expansão pre-
vista para o ano e reflete o bom mo-
mento da companhia”, declara Chieko 
Aoki, presidente da rede Blue Tree. 

O hotel Blue Tree Towers Valinhos foi 
concebido, em parceria com os Grupos 
Vifran e Madia numa área de 6.328 m² 
de área construída na Av. Invernada, 
para oferecer além de uma hospedagem 
de qualidade, uma nova solução para 

36

coloca em operação unidade em Valinhos (SP)

A imponente 
fachada é um marco 

e referência na 
paisagem urbana
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eventos corporativos e sociais na região, 
que movimenta quase R$ 80 bilhões 
por ano, segundo o IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. A 
moderna edificação conta com 126 amplos 
e confortáveis apartamentos divididos 
em três categorias: premium, superior e 
superior para pessoas com deficiência. 
Independente da categoria, todos ofere-
cem estação de trabalho e conexão com 
a internet em alta velocidade de forma 
gratuita além de: colchão cama box da 
marca Castor, jogos de lençol, travessei-
ros e cobertores para berço, protetores 
de colchão e de travesseiro para todas 
as camas da marca Tognato. A empresa 
A Janela Cortinas foi quem confeccio-
nou todas as cortinas dos apartamentos, 
assim como as pezeiras das camas, as 
saias, almofadas, as cortinas de box e as 
persianas das áreas sócias. Uma moderna 
TV de led de última geração permite aos 
hóspedes assistirem, uma variada opção 
de canais a cabo e a segurança, privacida-

de e conforto dentro dos apartamentos 
é assegurada pelos cofres e fechaduras 
eletrônicas, além dos aparelhos de ar 
condicionado e frigobar e diretório de 
serviços personalizados. Nos aparta-
mentos os hóspedes podem contar com 
amenities de altíssimo padrão de qualida-
de da marca Harus, assim como secador 
de cabelo da marca Breeze e acessórios 
para banheiros fornecidos pela Crismoe.

Conforto e comodidade
A empresa SigmaOne foi quem 

forneceu a solução de telefonia do 
empreendimento, composta por um 
PABX Panasonic TDE600 dimensiona-
do para a cobertura dos 126 quartos. O 
projeto também contempla um sistema 
de correio de voz integrado, no qual 
os hóspedes têm acesso às mensagens 
de voz diretamente nos quartos, por 
meio de um código de acesso. O PABX 
TDE600 possui funcionalidades como 
controle de status do quarto, consumo de 
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chamadas e despertador remoto. Além 
disso, a robusta solução de telefonia foi 
projetadapara acompanhar a constante 
necessidade de expansão do hotel.

Na área de eventos o hotel está prepa-
rado para atender tanto as necessidades 
do público corporativo como também 
acontecimentos sociais e apresenta três 
salas, que somam 250 m² que podem 
receber até 170 pessoas. Estas salas 
contam com divisórias removíveis da 
marca Dimoplac e espaços vip estrutura-
dos com mobiliário da marca Tomberlin 
para a realização de conferências.

Os hóspedes podem contar também 
com um amplo e moderno fitness cen-
ter. O restaurante do hotel apresenta 
um sofisticado cardápio com foco em 
gastronomia contemporânea e os uten-
sílios de cozinha foram fornecidos pela 
empresa Humaitá Louças de renoma-
das marcas. Coube à empresa Factore 
Cozinhas Profissionais fornecer todos 
os equipamentos de aço inoxidável 
da cozinha e bar e entre os itens estão: 
fogão, chapa, char broiler e fritadeira, 
fabricados totalmente em aço inoxidá-
vel. Nas áreas de pré-preparos, estoque 
e  bar , a empresa forneceu vários tam-
pos, mesas, refrigeradores,  freezers e 
estantes,  também  em inoxidável.  

Coube a FH&S Hotelaria concluir 
o projeto de interiores que estava em 
andamento e segundo a Arqª Daniela 
Facchini, o ponto alto do apartamento 
é o banheiro que ficou com uma área 
muito grande, muito confortável, di-
fícil de encontrar nessa categoria. “A 
sinergia com a Construtora Vifran foi de 
fundamental importância para fazer a 
implantação cumprindo o cronograma 
estabelecido e atendendo os padrões da 
bandeira”, concluiu a Arqª Daniela.   

Os apartamentos 
são bem amplos e 
possuem uma boa 
infraestrutura para 

maximizar o con-
forto dos hóspedes 

Eventos – O hotel 
conta com três sa-
las, que somam 250 
m² e podem receber 
até 170 pessoas
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Araraquara (SP) 
recebe seu primeiro ibis budget

A bandeira supereconômica da 
AccorHotels, ibis budget acaba de 
chegar à cidade de Araraquara, 
no interior de São Paulo. A aber-
tura ocorreu no início de maio e 
demonstra o interesse do Grupo 
em investir na região. O empre-
endimento está próximo a impor-
tantes pontos da cidade, como 
inúmeras indústrias e univer-
sidades e o Sesc Araraquara.

O hotel, inaugurado em par-
ceria com a Construtora Souza 
Maria, tem 119 apartamentos 
e contou com investimento to-
tal de R$ 11,5 milhões, gerando 
100 empregos diretos e indire-

tos. Os hóspedes do ibis bud-
get Araraquara têm à sua dis-
posição quartos de casal, twin 
e triplo, todos equipados com 
banheiro, ar-condicionado, ja-
nelas antirruído e TV de tela 
plana Full HD. Em todas as 
áreas do hotel o wi-fi é grátis e 
os serviços de recepção e do bar 
funcionam 24 horas por dia.

De acordo com Franck Pruvost, 
Diretor SVP de Operações das 
marcas econômicas AccorHotels 
América do Sul, o lançamento 
de uma unidade da bandeira 
supereconômica da AccorHotels 
faz parte do esforço de inves-
timento em cidades com po-
tencial turístico e econômico.

39

Mesmo os apar-
tamentos sendo 
pequenos, eles 
são bem 
confortáveis 
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A localização é um dos 
grandes diferenciais 
deste empreendimento 
padrão econômico

Diante das oportunidades 
crescentes geradas na cidade 
portuária de Itaguaí, que fica 

a cerca de 70 km do Rio de Janeiro, a rede 
hoteleira BHG — Brazil Hospitality Group 
colocou em operação no último dia 25 de 
abril, uma unidade com a bandeira Tulip 
Inn. O empreendimento padrão econômico 
oferece a opção em hospedagem executiva 
e de lazer de qualidade em Itaguaí que 
conta com investimentos da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico, do Porto de 
Itaguaí e de novos portos privados, como o 
Porto Sudeste. Por isto, existia uma deman-
da reprimida de oferta de leitos para aten-
der aos executivos de negócios que visitam 
a região. A localização do hotel é privile-
giada, pois fica na Rodovia Rio Santos BR 
101, bem na entrada da cidade, ao lado do 
Shopping  PatioMix Costa Verde, que conta 
com diversas lojas e salas de cinema. Além 
disto, está próximo das principais empre-
sas da região e da AEDIN – Associação 
de Empresas do Distrito Industrial de 
Santa Cruz e ao Arco Metropolitano. 

Quem fez o projeto de interiores e a 
implantação foi a FH& S Hotelaria que 
utilizou seu amplo know how para dotar 
o empreendimento de ambientes bem 
aconchegantes, modernos e funcionais. 
“Como na região onde foi implantado o 
hotel não havia nenhum suporte, princi-
palmente de mão de obra, tivemos que 
fazer um minucioso planejamento para 
entrar com os produtos da implantação 
dentro do término das obras. O resultado 
foi muito satisfatório, pois atendemos o 
cronograma e o rigoroso padrão da bandei-
ra”, assegurou a Arqª  Daniela Facchini. 

O empreendimento conta com 200 
apartamentos distribuídos em dez andares, 
divididos em duas categorias: standard e 
superior. Conta também com quartos total-
mente adaptados a pessoa com deficiência. 

40

BHG inaugurou hotel 

Tulip Inn Itaguaí

 A imponente fachada é um 
marco na paisagem local
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Todos os apartamentos possuem uma 
moderna infraestrutura que inclui: colchão 
cama box desenvolvido de forma exclusiva 
para a bandeira Tulip Inn modelo Simmons 
Beautyrest. Ele possui molas ensacadas 
(258 molas por m²), tecido em jacquard com 
tratamento retardante de chama, 25 cm de 
altura e etiquetas de rodízio. O enxoval 
de cama é de 200 fios da marca Altenburg 
que ainda forneceu os travesseiros nos 
modelos Plumi Gold e prata, edredons, 
duvets (capas para os edredons), protetores 

para colchão e travesseiros, assim como as 
toalhas de banho, rosto e piso. As mantas 
são da marca Tognato e coube a empresa 
A Janela Cortinas fornecer as cortinas dos 
apartamentos, assim como as cortinas 
box, pezeiras e almofadas das camas.

As modernas smart TV´s, além de 
proporcionar aos hóspedes assistirem uma 
variada seleção de canais a cabo, é intera-
tiva e possibilita muitas outras funções. 
Somado a infraestrutura dos apartamentos 
estão: ar condicionado, cofre e fechadu-
ra eletrônica, frigobar, mesa de trabalho 
e internet de alta velocidade gratuita.

O Tulip inn possui room service 24h, 
um moderno restaurante de culinária 
contemporânea que fica aberto das 06h00 
as 23h00, diariamente, servindo café da 
manhã (cortesia), almoço e jantar. Os 
utensílios de cozinha foram fornecidos 
pela empresa Humaitá Louças de marca 
renomadas do mercado. Já a Factore forne-
ceu os equipamentos de cozinhas profis-
sionais de aço inoxidável e isto incluiu: 
cocção com a linha de fogões, chapas, char 
broilers e fritadeiras. A empresa também 
forneceu vários tampos, mesas, refrigera-
dores, freezers e estantes também em aço 
inoxidável com alto padrão de qualidade.

A infraestrutura do hotel também 
compreende uma academia com equipa-
mentos da marca Movement, duas salas 
de evento para 180 pessoas com mesas e 
cadeiras fornecidas pela Multform, cen-
tro de negócios e estacionamento coberto 
gratuito. “Estamos comprometidos em 
hospedar e prestar todos os nossos serviços 
com excelência”, declarou Paulo Michel, 
Superintendente Regional da BHG.  

O lobby possui um pé 
direito bem alto e muita 

luz natural

Os apartamentos são 
muito aconchegantes 
e confortáveis

O restaurante é bem 
moderno e sua culinária 
é contemporânea
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Novos colaboradores 
na gerência da AccorHotels

A AccorHotels apresenta três novos 
colaboradores para região da América do 
Sul. José Ramos, como gerente da recém-
aberta área de Relações com Investidores; 
Romulo Silva, que assume a Gerência de 
Desenvolvimento de Novos Negócios 
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste brasileiras e Flávio Gordiano 
como Head of Loyalty, CRM e parcerias 
Estratégicas Le Club América do Sul. Os 
dois primeiros executivos fazem parte 
da estrutura liderada por Abel Castro, 
SVP de Desenvolvimento de Novos 
Negócios AccorHotels América do Sul.

Com mais de 25 anos de atua-
ção na corporação, José Ramos será 
responsável em desenvolver um dos 
principais pilares estratégicos da 
companhia para os próximos cinco 
anos: o relacionamento com inves-
tidores. Ramos será o responsável 
por implantar a área de relaciona-

mento com investidores para todas 
as marcas AccorHotels, intensificar 
o relacionamento com todos os in-
vestidores do Grupo na América do 
Sul, proporcionar a melhor integra-
ção entre as áreas da companhia e 
estabelecer ampla comunicação junto 
aos órgãos públicos e privados (pre-
feituras, Ecad, FOHB, entre outros).

A área de Desenvolvimento terá 
Romulo Silva como Gerente de 
Desenvolvimento, que tem como prin-
cipais desafios desenvolver as marcas 
AccorHotels na região de atuação, captar 
novos negócios de conversão de hotéis 
para as marcas e manter o relaciona-
mento com os clientes nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro Oeste. Romulo é for-
mado em Turismo com ênfase em hote-
laria, técnico contábil, pós-graduado em 
Controladoria pelo Saint Paul Institute e 
MBA de Marketing de Serviços pela FIA. 

Já Flávio Gordiano é responsável 
pela gestão dos programas de relacio-
namento da AccorHotels na América 
do Sul e estratégias de comunicação, 
CRM e operações do programa Le Club 
AccorHotels, com o objetivo de rentabili-
zar e maximizar a experiência dos clientes 
atuais e também conquistar novos.

Flávio é graduado em Marketing pela 
ESPM, com especialização de negó-
cios na Wharton School University of 
Pennsylvania e na Fundação Getúlio 
Vargas. Sua trajetória profissional acu-
mula 11 anos de atuação nesta área, com 
passagens por companhias como Itaú 
Unibanco, Multiplus Fidelidade e Dotz.
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Mercure Goiânia (GO) 
apresenta novo Gerente 

Inaugurado em 2012, o hotel Mercure 
Goiânia (GO) está sob nova gerência. 
Geraldo Augusto Diniz Oliveira retorna 
ao hotel, depois de sua passagem como 
gerente de vendas. O executivo ocu-
pará a posição de Rodrigo Mangerotti, 
que passa a assumir o Mercure BH 
Lourdes, em Belo Horizonte (MG).

Formado em Administração com 
gestão em hotelaria, Geraldo está 
na AccorHotels desde 2007.  Foi ge-
rente regional de vendas em Belo 
Horizonte, sua cidade natal, onde 
comandou uma região com 14 hotéis, 
que abrange Minas Gerais e as regi-
ões Centro-Oeste e Norte do Brasil.

WZ Hotel Jardins (SP) 
tem novo Supervisor de Eventos

Para atrair o público corporati-
vo e fidelizar a carteira de clientes, o 
WZ Hotel Jardins, na capital paulista, 
contratou André Alves de Oliveira 
como seu novo Supervisor de Eventos. 
O hotel possui oito salas de diferen-
tes tamanhos destinadas a eventos, e 
ainda neste ano, será inaugurada uma 
nova área na cobertura, com uma vista 
panorâmica para a cidade de São Paulo.

André começou sua carreira na 
hotelaria em 1996, na época no úni-
co hotel da futura Rede Estanplaza, 
ainda sob administração do grupo 
Meliá. Seu primeiro cargo foi como 

Geraldo Oliveira 

LUCIANO DOURADO mensageiro e, em apenas dois me-
ses, foi para a área de eventos. 

André passou por todos os níveis 
hierárquicos nessa área, até chegar 
em 2005 à gerência de eventos, cargo 
que ocupou até abril de 2015, quando 
resolveu sair para tentar novos desafios. 
Nesse período, André acompanhou 
de perto o crescimento da rede de um 
hotel para 15 empreendimentos e fez a 
gestão de toda a Central de Eventos.

Novotel Morumbi (SP)
conta com novo chef

Para assumir o comando do 
Restaurante/Bar 365 e o Centro de 
Convenções, Frederico de Souza foi 
anunciado como o novo chef execu-
tivo do Novotel Morumbi, na zona 
sul da capital paulista. Frederico 
tem extenso conhecimento da culi-
nária europeia, com destaque para 
a gastronomia mediterrânea.

Ele passou a integrar a equipe do 
grupo AccorHotels em 2015, atuando 
na época como chef do Grand Mercure 
Recife Atlante Plaza. Formado na 
Hammmersmith College de Londres 
em 2005, Frederico passou 14 anos 
vivendo na capital da Inglaterra. Ele 
também é graduado em Administração 
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de Empresas pela UNIT, de Uberlândia 
(MG), em 1999. Ao longo da carreira, 
ampliou suas habilidades adminis-
trativas de modo a se tornar um chef 
com amplo conhecimento sobre o 
gerenciamento de equipes e de pro-
blemas diários, compras, performance 
financeira e segurança alimentar.

Ilha de Toque Toque 
Boutique Hotel 
anuncia novo gerente

O Ilha de Toque Toque Boutique 
Hotel, localizado em São Sebastião (SP), 
está apresentando Lianderson Guedes 
como o novo gerente geral do empreen-
dimento. O executivo foi escolhido para 
profissionalizar ainda mais a gestão, 
principalmente no que diz respeito à 
operação e o dia a dia. Formado em 
Turismo e com pós-graduação em 
Gestão Empresarial e Gestão Estratégica 
de Pessoas, o executivo tem 34 anos e 
será responsável por manter contato 
constante com hóspedes e a equipe 
do hotel, coordenando 40 colabora-
dores. Ele também será responsável 
pelas atividades administrativas.

Tryp Iguatemi 
apresenta nova gerente geral

O Hotel TRYP Iguatemi, empre-
endimento localizado na capital pau-
lista e administrado pela rede Meliá 
Hotels International, está anunciando 
Taise Kido como a nova gerente geral 
do estabelecimento. A profissional 
está na rede desde 1991 e agora assu-
me este novo desafio profissional.

Formada em hotelaria pelo Senac, 
Taise iniciou sua trajetória no hotel 

Gran Meliá WTC em São Paulo como 
estagiária, sendo efetivada como re-
cepcionista à chefe de turno de recep-
ção. Em 2002, assumiu a gerência de 
recepção do Meliá Office Park e, em 
seguida, promovida a chefe de servi-
ços no TRYP Nações Unidas. Devido 
ao seu excelente desempenho, em 
março de 2004 a profissional foi pro-
movida e passou a gerenciar o TRYP 
Jesuíno Arruda; e de 2009 a 2016, 
gerenciava o hotel TRYP Tatuapé.

WZ Hotel Jardins 
anuncia nova Governanta

O WZ Hotel Jardins, empreen-
dimento localizado em São Paulo 
(SP), anunciou a contratação de 
Marion Regina Novaski Becker 
como a nova governanta do hotel. 
A profissional será encarregada 
de coordenar o trabalho nas áre-
as comuns, nos apartamentos e na 
lavanderia, além de tudo relacionado 
à limpeza e à organização do em-
preendimento, além de coordenar 
uma equipe de 29 funcionários.

A profissional é formada 
em Turismo e Hotelaria pela 
Universidade do Vale do Itajaí 
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(Univali), iniciou sua carreira no 
final de 2007, quando foi trabalhar 
no Iberostar Praia do Forte, na Bahia. 
No resort de 1.200 quartos, Marion 
teve sua primeira experiência com 
a governança. Em seguida, traba-
lhou no Grand Hyatt São Paulo por 
cinco anos, na mesma área. Em seus 
dois meses no cargo, a profissional 
já conseguiu implementar algumas 
mudanças como novos métodos 
padronizados em achados e perdi-
dos, lavanderia, serviços a hóspedes 
Vips e arrumação de camas, além de 
compra de novos enxovais e até a im-
plantação de um sistema de merito-
cracia para motivar os colaboradores.

Nova executiva no Royal Palm

O grupo Royal Palm Hotels & 
Resorts apresenta sua nova executiva 
de contas para fazer parte da equipe 
do Royal Palm Hall, empreendimen-
to que ficará localizado dentro do 
complexo Royal Campinas. Mariane 
Berquo chega para se dedicar exclusi-
vamente à área de eventos do projeto, 
que será um dos maiores complexos 
empresariais do Brasil. Formada em 
Turismo pela PUC, do Rio Grande 
do Sul, e com MBA em Marketing e 
Gestão Empresarial (FGV), Mariane 
possui 21 anos de atuação no mercado 
de turismo, com experiência na área 
comercial, gestão de carteiras e co-
ordenação de equipes. Possui ampla 
experiência em captação de eventos 
adquirida no Convention & Visitors 
Bureau de Porto Alegre e Gramado. 
Também trabalhou no Serrano Resort 
Convenções e Spa, CCM Worldwide 
e Transamérica Expo Center.

Rede Promenade 
apresenta nova equipe comercial

A rede Promenade Hotéis & Aparts 
está apresentando novos executivos na 
equipe comercial do grupo, sendo Brunno 
Poli o novo gerente comercial da rede. 
Além da contratação de Brunno, também 
foram anunciadas Silvana Lima como 
gerente de vendas para o mercado pau-
lista e Ana Paula Coimbra como gerente 
de e-commerce no Rio de Janeiro (RJ).

Formado em Turismo e com pós-
graduação em Gestão Empresarial em 
Turismo e Hotelaria pela Universidade 
Estácio de Sá, Brunno Poli iniciou sua 
carreira na aviação, acumulando expe-
riência na área de vendas de empresas 
como Vasp e Lloyd Aéreo Boliviano, e 
partiu para a hotelaria como executivo 
de contas do Miramar Palace Hotel. Na 
Blue Tree Hotels & Resorts foi gerente de 
vendas do Blue Tree Park Angra dos Reis 
e Park Búzios, e também gerenciou as 
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equipes do Meliá Angra dos Reis e Hotéis 
Marina. Em 2013, aceitou o convite para 
gerente comercial & marketing do resort 
Le Canton e desde fevereiro deste ano 
ocupa a posição de gerente comercial 
da rede Promenade Hotéis & Aparts.

Já Silvana Lima iniciou sua trajetória 
profissional como executiva de contas 
da rede Best Western, em 1998. Desde 
então, passou pelas redes Mabu e Feller, 
além de ter sido gerente regional de 
vendas das redes Estanplaza, Atlantica 
e Blue Tree, onde atuou por 12 anos. 

Assumindo o cargo de gerente de 
e-commerce, Ana Paula Coimbra, ini-
ciou sua carreira como estagiária na 
rede Sofitel, onde atuou como assis-
tente de revenue management. Após 
concluir a faculdade, fez intercâmbio 
de um ano na Irlanda, onde trabalho 
como recepcionista e revenue assis-
tant em uma guest house. De volta 
ao Brasil, ingressou na Promenade.

Novo Gerente Operacional 
no Mussulo Resort (PB) 

Situado no município de Conde, na 
Paraíba, o Mussulo Resort by Mantra 
acaba de contratar um novo geren-
te operacional. Bacharel em Turismo 
e Hotelaria e com pós-graduação em 
Gestão de Pessoas, Thiago Carbello 
iniciou sua carreira no setor de Alimentos 
e Bebidas e fez parte da equipe do 
Complexo Costa de Sauipe, na Bahia, 
por sete anos. Já na rede AccorHotels, 
atuou nos Hotéis Ibis, trabalhou du-
rante três anos na área operacional, 
onde esteve envolvido com todos os 
departamentos estratégicos do grupo.
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Hotel Firenze moderniza-se e 
investe em andares temáticos 

Situado em Serra Negra (SP), o hotel 
Firenze está modernizando sua estru-
tura.  O prédio tem quatro andares de 
apartamentos e cada um deles ganhou 
decoração inspirada num tema. São qua-
tro diferentes: Itália, França, Inglaterra e 
Califórnia. O mais disputado, de acordo 
com a administração, é o californiano, 
com paredes claras e tons florais. 

A diretora executiva, Maria Helena 
Bailão, o gerente geral, Reginaldo Loner, 
e a diretora de planejamento, Ariadne 
Testa, anunciam para o segundo semestre 
a construção de novas salas para eventos 
corporativos e sociais. O Hotel Firenze 
Serra Negra pretende entregar a obra até 

o final de 2017. Estão nos planos do grupo 
uma nova área de lazer com piscina aque-
cida e uma nova e moderna sala fitness. 

Pullman e Caesar 
Business Vila Olímpia (SP) 
modernizam salas de eventos

O Pullman São Paulo Vila Olímpia 
e o Caesar Business Vila Olímpia, na 
capital paulista, acabam de lançar suas 
novas salas de eventos, que passaram 
por reformas e estão com nova arquitetu-
ra, assinada pelo escritório da arquiteta 
Consuelo Jorge, um dos mais reconheci-
dos do País. Também foi desenvolvido 
um novo conceito de menu de banquetes, 
pelo Chef Fabián Ruiz, com cardápios 
temáticos para diversos formatos.

O novo design das 11 salas consi-
derou a criação de mais um “Chill Out 
Space” – espaço característico dos hotéis 
da marca, que é mais descontraído, com 
lounge e mesa de reuniões. As salas 
contam agora com novas tecnologias, 
para atender as necessidades de todos 
os tipos de eventos, sejam reuniões, 
palestras ou casamentos, sendo pro-
jetor wi-fi, dimmer – iluminação com 
controle de intensidade, internet de alta 
velocidade, luz natural, connectivity 
station – fácil acesso à pontos de energia 
e as novas opções de menu temáticos.
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Da esquerda para 
direita, a diretora 
executiva do Hotel 
Firenze, Maria 
Helena Bailão, o 
gerente geral, 
Reginaldo Loner, 
e a diretora de 
planejamento, 
Ariadne Testa

As novas salas 
possuem muita 

tecnologia 

O parque aquático do Blue Tree Lins foi reno-
vado e a novidade é a Pirâmide Maia
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Essa atualização no design das salas veio 
para deixar todos os espaços do hotel em linha 
com a proposta da marca. “O projeto conta 
com uma linguagem cosmopolita e moderna, 
para o cliente conectado que busca momen-
tos únicos. Pensando nas necessidades desse 
viajante de negócios contemporâneo, refor-
mulamos as salas para oferecer desempenho 
e prazer em um lugar inspirador”, comenta 
Ronei Borba, gerente geral dos hotéis.

Rede Blue Tree apresenta 
novidades em duas unidades

O hotel Blue Tree Towers Bauru, localizado 
na cidade de Bauru (SP) conta agora com três 
outras categorias, divididas em Apartamento 
Luxo, Apartamento Premier e Suíte Executiva, 
com características que atendem desde ao públi-
co corporativo até casais em noites de núpcias. 
O Apartamento Superior conta com espaço 
com 24 m², cama queen size ou duas camas de 
viúva, bancada para trabalho e refeição, cofre 
eletrônico, luzes de leitura e secador de cabelo 
profissional; o luxo conta com com as caracte-
rísticas do Apartamento Superior, com cama 
super king size e localizados em andares altos. 
Inclui uma água cortesia e serviço de abre-leito 
diário; Apartamento Premier: quartos com 26 
m², decoração diferenciada, closet, banheiro 
amplo e queen size com enxoval especial. Inclui 
o serviço premier com água cortesia, uma peça 
de roupa passada por estada, roupões e chine-
los de uso interno, amenities diferenciados no 
banheiro e late check-out até às 14h (mediante 
disponibilidade); e a Suíte Executiva: locais 
mais amplos, com 34 ou 36 m², localizados no 

O parque aquático do Blue Tree Lins foi reno-
vado e a novidade é a Pirâmide Maia
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último andar do prédio, com cama king 
size, enxoval diferenciado, decoração 
moderna e banheira de imersão. Inclui 
todos os itens do serviço premier.

Já na unidade de Lins, a novidade 
fica por conta da renovação do parque 
aquático, que agora oferece um novo e 
totalmente reformulado espaço de re-
creação infantil. As mudanças atingem o 
Baby Blue, espaço dedicado para crianças 
com até 3 anos, e também para crianças 
maiores, com instalação da “Pirâmide 
Maya”, próximo à piscina do resort.

Vert Hotéis adapta quartos de hotéis 
para atender demandas de coworking

A Rede Vert Hotéis passou a ofe-
recer para os seus clientes em Belo 
Horizonte (MG) a opção de coworking. 
Criado nos Estados Unidos, o sistema 
consiste na adaptação temporária das 
suítes do hotel à estrutura de escritó-
rios que podem ser utilizados por pro-
fissionais para diferentes atividades, 
desde pequenas reuniões de negócios 
até sessões de terapia ou coaching. 

O quarto transformado em sala para 
trabalho é alugado por hora, mês ou 
período maior, dependendo da disponi-

bilidade de vagas do hotel e da necessida-
de do cliente. O e.Suítes Sion, na capital 
mineira, é o primeiro hotel da Rede a 
aderir ao coworking, mas a intenção é 
que esta iniciativa seja ampliada para 
todos hotéis da Vert Hotéis no Brasil.

Com o serviço, a Vert Hotéis apresen-
ta ao mercado uma opção confortável, 
inteligente e econômica para trabalhar. A 
implantação do coworking é uma forma 
também gerar mais receita para o hotel, 
sobretudo em épocas de baixa ocupa-
ção. Os clientes que optam em utilizar o 
serviço podem usufruir de todo o con-
forto do hotel, como a oferta de estacio-
namento, frigobar, restaurante e serviço 
de copa (café e água). “O profissional 
que escolher trabalhar na modalidade 
coworking pode deixar também à dispo-
sição dos clientes o telefone do hotel. A 
recepcionista, por exemplo, pode agen-
dar a consulta ou reunião”, exemplifica 
Roosevelt Coelho, Gerente geral do hotel.

Castelo de Itaipava (RJ) 
passa a oferecer serviços de hotelaria

O Castelo de Itaipava, edificação estilo 
medieval construída em 1920 projetada 
pelo arquiteto Lucio Costa, localizada em 

O coworking trans-
forma o quarto 

numa sala de 
trabalho
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Petrópolis (RJ), anunciou que 
está disponibilizando 24 suítes 
para acomodação. Cada aparta-
mento conta com detalhes dife-
rentes das demais, com lustres e 
espelhos de cristal, armaduras, 
telas, cerâmicas, brasões, espadas 
e objetos de decoração da década 
de 20, espalhados por todos os 
espaços. As suítes do Castelo 
de Itaipava Hotel estão dispo-
níveis nas categorias Imperial, 
Torre, Príncipe, Nobres, 
Cavaleiro Real e Samurai.

O hotel dispõe de quatro 
suítes imperiais (máster) com 
60m², cama de casal extragran-
de (181cm x 210cm), frigobar, 
TV de tela plana, canais a cabo, 
ar-condicionado, closet, entra-
da privativa, piso de madeira 
parquet e sala de banho com 
banheira. A vista panorâmica 
também é um dos diferenciais 
das suítes, assim como o terraço 
que tem acesso direto e privado.

A Suíte da Imperatriz, por 
exemplo, foi restaurada de forma 
a conservar as características 
principais de quando a Imperatriz 
do Barão de Vasconcellos utiliza-
va o aposento. A suíte conta com 
lustre de cristal bem ao centro, 
cama king size e sofá. O banhei-
ro da suíte é todo em mármore 
carrara, original do Castelo. 
Além disso, a banheira e todas as 

torneiras são banhadas a ouro.
As suítes das torres (Foto) 

contam com padrão e decoração 
diferenciados, com uma cama 
de casal extragrande (181cm x 
210cm) e uma cama de solteiro, 
além de frigobar, TV de tela pla-
na, canais a cabo, ar-condiciona-
do, closet, entrada privativa, piso 
de madeira parquet e banheiro 
com banheira ou ofurô. Todas 
as suítes das torres possuem 
uma pequena varanda, com uma 
vista privilegiada por serem as 
suítes mais altas do Castelo.

As suítes do príncipe contam 
possuem 25m² e dispõem de 
cama de casal grande (151cm x 
180cm), frigobar, TV, canais a 
cabo, ar-condicionado, closet, en-
trada privativa e piso de madeira 
parquet.  As outras acomodações 
do Castelo de Itaipava Hotel são: 
suítes dos nobres (luxo), suítes 
do cavaleiro real (standard) e 
suítes do samurai (standard).

Todos os apartamentos contam 
com o serviço de café da manhã 
incluso na hospedagem, o hotel 
também oferece aos hóspedes sala 
de TV, terraço com hidromassagem 
e sauna e estacionamento. O serviço 
de rede de internet Wi-Fi é dispo-
nibilizado em todos os quartos e 
nas áreas comuns. Além disso, os 
animais de estimação de pequeno 
porte são bem-vindos no Castelo. 

INSERIR FOTO 
SUITE CASTELO
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Orlando de Souza 
é o novo diretor executivo do FOHB

O FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil contratou Orlando de 
Souza como novo Diretor Executivo, em 
substituição a Flávia Matos que deixou o 
cargo após três anos de dedicação ao car-
go. Orlando de Souza é uma figura muito 
conhecida na hotelaria nacional com 
formação em Administração de Empresas 
pela USP e Esan, com extensão em hote-
laria pela Escola de Hotelaria do Estoril, 
em Portugal. Ele também já foi Diretor 
de Operações da Accorhotels por 20 
anos, tanto no Brasil como em Portugal.

Por dois mandatos, Souza atuou 
como Presidente da Diretoria do São 
Paulo Convention & Visitiors Bureau 
e, posteriormente, como Presidente do 
Conselho Curador da entidade. Nos 
últimos anos, foi Diretor de Marketing 
da Companhia Paulista de Turismo 
e Eventos - CEPTUR. Além disto, ele 
também integra a Vice-Presidência de 
assuntos turísticos e imobiliários do 
Secovi – SP. “A experiência do Orlando 
de Souza vem ao encontro das necessida-
des do FOHB. Nosso principal objetivo é 
apoiar e organizar o crescimento do setor 
hoteleiro no Brasil”, conta Manuel Gama, 
Presidente do FOHB e da rede Travel Inn.

Ipanema Plaza 
(RJ) disponibiliza passeio de 
bicicleta aos hóspedes

O Ipanema Plaza Hotel, localizado 
na Zona Sul do Rio de Janeiro, fechou 
uma parceria com a Cyclin Rio e passou 
a disponibilizar aos hóspedes a opção 
de passeios em grupos, personaliza-
do ou apenas o aluguel de bicicleta. 

As atividades em grupo ou perso-
nalizadas são acompanhadas de um 
ciclista local. Além das bicicletas, tam-
bém é possível alugar equipamentos. 
Ao final do percurso, as fotos do passeio 
estarão disponibilizadas na recepção 
do hotel, em porta-retratos digital. 

O serviço da Cyclin Rio está dispo-
nível aos hóspedes de segunda a sexta-
feira, entre 10h e 20h; e aos sábados, 
de 10h às 15h. Os valores dos serviços 
devem ser solicitados ao concierge do 
Ipanema Plaza. “O tour de bicicleta é 
uma tendência mundial, existente nos 
maiores destinos turísticos do mundo. De 
olho neste segmento, resolvemos investir 
na parceria. Afinal, estamos em Ipanema, 
bem próximos aos principais atrativos da 
Zona Sul, entre eles a Lagoa Rodrigo de 
Freitas, o mirante do Leblon, o Arpoador 
e Copacabana”, explica Érika Barreto, 
gerente de Vendas do empreendimento. 

Salinas de Maceió passará 
a operar no modelo All Inclusive

O Salinas de Maceió Beach Resort, 
situado em Maceió (AL), anunciou que 
passará a operar o sistema All Inclusive 
a partir do dia 1º de setembro. Nessa 
data, todas as refeições, petiscos e di-
versos tipos de bebidas alcóolicas e não 
alcóolicas estarão inclusas no valor da 
diária. Com a mudança, o empreen-
dimento também passará a se chamar 
Salinas de Maceió All Inclusive Resort.

De acordo com o diretor de Marketing 
e Vendas do Grupo Salinas Hotéis & 
Resorts, Fernando Holanda, a ideia é 
que o hotel opere com o mesmo padrão 
do Salinas do Maragogi All Inclusive 
Resort. “Iremos trabalhar com cardá-
pios padronizados e oferecer a mesma 
entrega de alimentos e bebidas nos 
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 Orlando de Souza 
possui 20 anos de 

experiência no seg-
mento hoteleiro
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dois resorts. Por conta da mudança, 
as tarifas do empreendimento sofre-
rão um acréscimo de 25%”, afirmou.

O café da manhã, o almoço e o jantar 
continuarão a ser servidos no Restaurante 
Taieira, o principal do empreendimento. 
O espaço também receberá os hóspedes 
durante a madrugada. Já o Restaurante 
Marujada, conhecido como Bar da Praia, 
funcionará com serviço de sanduíches, 
frios e salgados, das 7h às 11h, e de 
petiscos, das 11h às 17h. À noite, servi-
rá massas, até as 21h. Completando a 
oferta, está em construção um espaço de 

convivência, que funcionará como café e 
ofertará doces e salgados, das 17h às 23h.

Ainda de acordo com o executi-
vo, o empreendimento também está 
passando por mudanças estruturais. 
“Estamos trabalhando na estrutura para 
armazenamento de bebidas e comidas 
e construindo uma estrutura de apoio 
na praia, que será uma extensão do Bar 
da Praia. Também estamos treinando 
a equipe e fazendo reuniões de bench-
marking entre as lideranças do Salinas 
de Maragogi e do Salinas de Maceió e 
em outros hotéis da região”, finalizou.

O Salinas de 
Maceió Beach 

Resort está im-
plantado no local 

com grande beleza 
natural
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Grand Palladium Imbassaí 
investe em curso de espanhol 
para colaboradores

O Grand Palladium Imbassaí Resort 
& Spa, empreendimento pertencente ao 
Palladium Hotels & Resorts e localizado 
em Mata de São João (BA), está disponi-
bilizando para os seus colaboradores um 
curso de espanhol, dando continuidade 
ao programa de desenvolvimento.

Os 70 profissionais do resort foram 
separados em turmas de acordo com o 
conhecimento de cada um indicado por 
um teste aplicado pelo empreendimen-
to, os níveis vão do básico ao avançado. 
Cada ciclo tem a duração de dois meses e 
as aulas são ministradas pela professora 
mexicana, Claudia Jackeline Cisneros 
Lopez, através de parceria com o Instituto 
Imbassai, organização sem fins lucrati-
vos mantida pelo Empreendimento.

De acordo com Ailton Barbosa, di-
retor de RH Brasil da rede, “Honramos 
o compromisso de qualificar os nossos 
profissionais que também são responsá-

Vista aérea do 
Grand Palladium 
Imbassai Resort

veis pelos nossos bons resultados. Nos 
asseguramos da qualidade das aulas e 
sabemos que professora tem recebido 
elogios dos alunos por sua didática e 
pelos resultados atingidos”, afirmou. 
Os colaboradores de todas as áreas 
podem se inscrever no curso e a pró-
xima turma está prevista para julho.

Sindhotéis Foz inaugura 
Centro de Capacitação profi ssional

O Sindhotéis — Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Foz do 
Iguaçu e Região, inaugurou no último dia 
19 de maio, na cidade de Foz do Iguaçu 
(PR), seu Centro de Capacitação profis-
sional. Um dos destaques é a parceria 
com a Le Cordon Bleu, que traz para 
Foz do Iguaçu (PR) uma das principais 
referências mundiais na formação de 
chefs de cozinha. O empreendimento 
será uma importante ferramenta para 
o desenvolvimento social e econômico 
de Foz do Iguaçu e região. O comple-
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xo de três andares terá 1,5 mil m² de 
área construída e isto inclui: salas de 
aula modernas; uma sala-laboratório 
especial para aulas de governança, com 
suíte completamente estruturada; au-
ditório com capacidade para 150 pesso-
as; cozinha-escola para cursos na área 
de gastronomia; além de laboratórios 
completos. A estrutura abrigará cursos, 
palestras, workshops e seminários vol-
tados para o fortalecimento do turismo, 
em especial da gastronomia e hotelaria.

O Presidente do Sindhotéis, Carlos 
Silva, frisa que o empreendimento 
fortalecerá a indústria do turismo, 
oferecendo capacitação para colabora-
dores e gestores de empresas de todos 
os tamanhos. “O destino é reconhecido 
nacionalmente e internacionalmente 
pela excelência dos meios de hospeda-
gem. Agora chegou a hora de a gastro-
nomia ter o mesmo destaque”, diz.

Silva destaca que o fortalecimento 
do turismo é necessário para aumentar 
o número de visitantes ao destino, bem 
como ampliar a permanência do turista 
na cidade. “A diretoria do Sindhotéis 
agradece às empresas associadas e par-
ceiras que participaram da concretização 
desse ideal. O apoio foi fundamental 
para presentear a comunidade com 
uma ferramenta para seu desenvolvi-
mento econômico e social”, completa.

Para o presidente da FBHA — 
Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação, Alexandre Sampaio, 
“iniciativas como essa do Sindhotéis 
nos fazem ter a certeza de que estamos 
no caminho certo, na busca pela exce-

lência da qualidade de nossos serviços. 
Capacitar profissionais para atuarem em 
gastronomia e hotelaria fortalece toda a 
cadeia produtiva do setor, uma vez que 
desenvolve nos alunos as competências 
necessárias para suprir as principais 
demandas e necessidades do mercado. 
A FBHA não só patrocina o Centro de 
Capacitação, como também reconhece 
a importância dessa ideia para o desen-
volvimento regional de Foz do Iguaçu”.
Gestão moderna

O Centro de Capacitação do 
Sindhotéis será administrado pela 
Uniamérica, que traz para a região de Foz 
do Iguaçu o que há de melhor no Brasil e 
no mundo – os melhores cursos, os me-
lhores professores e as melhores marcas 
nacionais e internacionais nas áreas de 
gastronomia, eventos, lazer e hotelaria.

Outras instituições de ensino já 
confirmaram apoio ao Centro de 
Capacitação, como a UDC — Centro 
Universitário Dinâmico das Cataratas, 
IFPR — Instituto Federal do Paraná, 
Unila — Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana, Unioeste 
— Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Unifoz — Faculdades Unificadas 
de Foz do Iguaçu) e Senac —Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial.

Hoteleiros de Conselheiro 
Lafaiete (MG) solicitam 
reavaliação de Taxa de 
Vigilância Sanitária

Um grupo de hoteleiros do muni-
cípio de Conselheiro Lafaiete (MG) se 
reuniu recentemente para discutir sobre 
o aumento da Taxa de Fiscalização de 
Higiene e Saúde aplicada pela prefei-
tura do município. De acordo com os 
representantes dos hotéis, o aumento da 
taxa é ultrapassa 1000%, com a implan-
tação do Código Sanitário do Município 
que passou a vigorar nesse ano com 
a Lei Complementar nº 83/2016.

Representantes do Minas Platinum 
Hotel & Convention, Minas Palace 
Empreendimento S/A, Rhuds Hotel, 
Qualitá Ouro Hotel, Villa Real Hotel, 
Carumbé Hotel, Vertentes Suítes Hotel, 
Hotel Meri, Pousada Real e Associação 

O Centro de Capaci-
tação Profi ssional do 
do Sindhotéis Foz do 
Iguaçu é moderno e 
posssui várias salas 
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Comercial se reuniram para buscar, junto 
aos vereadores uma explicação sobre o 
assunto. De acordo com os hoteleiros, 
ao emitirem suas guias de renovação do 
Alvará de Localização e Funcionamento 
o acréscimo já estava presente, sendo que 
as guias já apresentavam o novo valor 
antes mesmo da nova lei entrar em vigor.

O grupo questiona o poder público 
quanto ao início da cobrança, que, segun-
do os representantes, por se tratar de taxa 
anual que entrou em vigor após o início 
do ano, só poderia ser aplicada em 2017, 
uma vez que o fato gerador do tributo 
ocorreu em 1º de janeiro, portanto antes 
do início da vigência da Código Sanitário.

Na reunião com os vereadores, surgiu 
uma contraproposta para ser apresentada 
à Prefeitura e a decisão de que o paga-
mento da taxa ficará suspenso até que a 
mesma reavalie a ação e dê sua posição 
final. Caso o parecer seja contrário, os 
hoteleiros deverão depositar os valores 
em juízo até que o mérito da ação seja 
definido. A Taxa de Fiscalização Sanitária 
está regulada pelo art. 12 no Código 
Sanitário, conforme a área instalada. 
Pelo Código Sanitário, são consideradas 
para fins de fiscalização estabelecimentos 
de interesse à saúde, entre eles hotéis 
e pousadas. O maior valor a ser pago 
é para empreendimentos acima de 100 
mil m², pagando por 100 UFM, chegan-
do a uma taxa de mais de R$11 mil.

Hotéis da BHG 
conquistam prêmio de excelência 
do site Booking.com

A BHG – Brazil Hospitality 
Group anunciou que 29 hotéis de 
seu portfólio no Brasil conquista-
ram o Prêmio de Excelência em 
Avaliação de Hóspedes 2015 do site 
de reservas online Booking.com.

Para conquistar a premiação, os 
hotéis foram avaliados com base em 
alguns critérios do site como ter pelo 
menos dez avaliações publicadas e nota 
média acima de oito até 31/12/2015.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
oito hotéis receberam o Certificado 
de Excelência. Foram eles:  os ho-
téis Golden Tulip Belas Artes, The 

Capital, Grand Plaza, Pergamon Hotel, 
Tulip Inn Batel, Golden Tulip Porto 
Vitória, Royal Tulip Brasília Alvorada 
e Golden Tulip Brasília Alvorada.

Já os hotéis Golden Tulip Paulista 
Plaza, Luz Plaza, Tulip Inn Paulista 
Convention, Tulip Inn São José dos 
Pinhais, Tulip Inn Campo Largo, Tulip 
Inn Centro Histórico, Royal Tulip Rio de 
Janeiro, Tulip Inn Copacabana, Golden 
Tulip porto Bali; Golden Tulip Recife 
Palace; Golden Tulip Interatlântico, 
Tulip Inn Saint Martin, Tulip Inn Sobral, 
Tulip Inn Praiabella, Golden Tulip 
Belém e Tulip Inn Savassi receberam 
o certificado de excelência pelo 2 ano 
consecutivo, totalizando 16 hotéis.

Os hotéis Golden Tulip Park Plaza, 
Golden Tulip Colinas, Tulip Inn Santa 
Felicidade, Golden Tulip Regente e Tulip 
Inn Campos receberam o certificado 
este ano. No total foram nove hotéis 
premiados na regional São Paulo; cin-
co na regional Sul; seis na Regional Rio 
de Janeiro / ES; seis hotéis na regional 
Norte e Nordeste e três hotéis certifica-
dos na regional Centro-Oeste / MG.

De acordo com Patrick Vaysse, di-
retor de operações da BHG, “Estamos 
muito felizes com esse resultado e 
certos de que estamos no caminho certo 
da nossa missão de hospedar e fazer 
as pessoas se sentirem bem. Nosso 
maior compromisso é a satisfação de 
nossos hóspedes”, comemorou.

ABIH-RJ e Acir realizam o XV 
Fórum de Segurança na Barra

A ABIH-RJ – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro em 
parceria com a ACIR realizaram no dia 
18 de maio, no Windsor Barra, na capital 
fluminense, a XV edição do Fórum de 
Segurança. O evento reuniu hoteleiros, 
empresários e autoridades, que discu-
tiram a questão da segurança na Barra 
da Tijuca, novo polo hoteleiro carioca.

Muitas autoridades estiveram pre-
sentes durante o evento, dentre elas o 
Secretário de Estado de Segurança, José 
Mariano Beltrame, e o Chefe da Polícia 
Civil, Delegado Fernando da Silva 
Veloso.
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   Beltrame falou aos presentes sobre a 
segurança durante os jogos Olímpicos 
e a credibilidade da instituição junto à 
Interpol. “A cidade do Rio de Janeiro 
está totalmente preparada para as 
Olimpíadas. São 60 mil agentes de 
segurança totalmente treinados e pre-
parados. A Interpol hoje tem o nosso 
protocolo de Segurança como referên-
cia para grandes eventos no mundo. 
É um trabalho que o Rio merece e que 
precisa ser divulgado”, afirmou.

O encontro também marcou a apre-
sentação da nova ACBS – Associação 
Comunitária Bairro Seguro, uma 
entidade civil, sem fins lucrativos, 
que abrange a região da 31º Área 
Integrada de Segurança Pública (AISP). 
Integram a iniciativa a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do 
Estado do Rio de Janeiro – ABIH-RJ; 
o Rio Convention & Visitors Bureau 
– Rio CVB; Barralerta; Acibarra; Acir 
Transoeste; Amar; CCBT; e o Conselho 
Comunitário de Segurança da 31º AISP.

Entre os principais objetivos da 
ACBS, está o monitoramento da Barra 
da Tijuca e Recreio que prevê, através de 
uma central de controle que interliga as 
principais câmeras de segurança da área, 
identificar os pontos frágeis e compar-

O evento discutiu 
a segurança na 

cidade dos Jogos 
Olímpicos  e  Par-

alímpicos
tilhar as informações estratégicas com o 
poder público. O monitoramento ajudará 
a identificar o deslocamento das man-
chas criminais, como são chamadas as 
áreas com maior registro de ocorrências.

O monitoramento permitirá o apoio às 
atividades e ações do 31º BPM, 16ª e 42ª 
DPs, além do diálogo com autoridades do 
estado visando o reforço da efetividade 
do policiamento preventivo e ostensivo 
na região. O projeto de monitoramento é 
100% custeado pela iniciativa privada.

ABIH-MG e Belotur buscam 
estratégias para aumentar o fl uxo 
de turistas na capital mineira

Com o objetivo de fomentar o fluxo de 
turistas na capital mineira, a presidente 
da ABIH/MG - Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis em Minas Gerais, 
Patrícia Coutinho, e o novo presidente 
da Belotur, Leônidas José de Oliveira 
estão se reunindo constantemente para 
discutir projetos em conjunto. Além 
de reformular o mapa turístico de Belo 
Horizonte ao torná-lo mais completo e 
atrativo, será realizada a Virada Cultural, 
que deve atrair cerca de 500 mil pesso-
as; o Arraial de Belô que este ano será 
divulgado em todo o estado; a Olimpíada 
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com a presença de delegações e dos jogos 
de futebol, o programa BH Vai até Você 
com foco na divulgação local dos pon-
tos turísticos e ainda, em andamento, o 
processo de candidatura da Pampulha a 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 

De acordo com o presidente da 
Belotur, “a atuação conjunta a ABIHMG 
será fundamental neste momento onde 
precisamos ser criativos e nos unir para 
superar os atuais problemas econômi-
cos e políticos. Queremos qualificar os 
profissionais da área, principalmente 
os recepcionistas, para que os mesmos 
sejam nossos maiores divulgadores”.

Segundo a presidente da ABIH-MG, 
Patrícia Coutinho, a Belotur precisa voltar 
a olhar para fora da capital mineira, por 
meio de um marketing atrativo. “Estamos 
falando de uma atuação e uma estratégia 
mais ampla, inclusive com a apresentação 
conjunta das demandas da Belotur e da 
ABIHMG a Secretaria de Estado de Minas 
Gerais. Precisamos, por exemplo, tornar 
nossos espaços de eventos - Expominas e 
Minascentro - mais competitivos, enten-
dendo que os mesmos visam fomentar 
a presença de turistas na Capital e não 
apenas o lucro; colocar a capital no circui-
to de shows internacionais e promover a 
realização de road shows, priorizando a 
promoção de Belo Horizonte enquanto 
destino no cenário nacional”, destacou.

RCI premia destaques do ano no 
Hotel Cana Brava Resort (BA)
Intercambiadora realiza 
premiação e treinamento para 
equipes de Vendas e Pós-vendas

Aliado a um treinamento institucional 
para a equipe de trabalho, a RCI – Resort 
Condominiums International realizou no 
Cana Brava Resort Hotel, em Ilhéus, na 
Bahia, uma premiação para os destaques 
do ano de 2015 nas equipes de Vendas e 
Pós-Vendas. A premiação tem o objetivo 
de motivar os vendedores para que me-
lhorem seus resultados a cada ano e con-
cedeu aos primeiros lugares uma semana 
para viajarem aos hotéis afiliados à RCI.

Divididas em categorias Top e 
Destaque, as gratificações foram entre-
gues à Évilin Tauani, que ganhou como 
Top Consultora de Vendas; Haliane 
Taquari, intitulada Top Promotora de 
Marketing; Juliana Geraldino, ganhado-
ra do prêmio Destaque Consultora de 
Vendas; Cristiane Monteiro, Destaque 
no Fechamento de Vendas e Adriana 
Regina, Destaque Pós-venda. 

Maria Carolina Pinheiro, diretora-
geral RCI Brasil afirma que é um or-
gulho para a RCI premiar os parceiros, 
entendendo que o sucesso da empresa 
depende de cada um deles. “Ficamos 
felizes em ver os resultados das ações 
de venda de nossos afiliados e reco-
nhecê-los para que se sintam cada vez 
mais incentivados e satisfeitos em tra-
balhar com a nossa empresa”, diz.

Os reconhecimentos foram entregues 
em mãos pela executiva de contas da RCI, 
Anna Karla Azevedo, também respon-
sável pela organização do treinamento.

Patrícia Coutinho, presidente da ABIH/MG 
e Leonidas José de Oliveira, 

presidente da Belotur

Vista aérea do 
Cana Brava 

Resort, em Ilhéus 
(BA)
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Grand Hyatt São Paulo 
promove evento de degustação de 
vinhos italianos

O hotel Grand Hyatt São Paulo 
promoveu no último dia 10 de maio a 
segunda edição do ano do Grand Hyatt 
Wine Club, encontro voltado aos apre-
ciadores de vinho. Para esta edição, 
os rótulos selecionados eram da Itália, 
maior produtora mundial da bebi-
da. O objetivo do Grand Hyatt Wine 
Club foi proporcionar conhecimento 
e degustação dos melhores rótulos. 

No encontro, os participantes tiveram 
a oportunidade de descobrir os segredos 
do terroir italiano e apreciar os melhores 
vinhos das regiões de Piemonte, Toscana 
e Vêneto. Os restaurantes Eau, Kinu e 
C-Cultura Caseira estiveram presentes du-
rante o evento com estações ao vivo. Além 
de apreciar os vinhos italianos, o público 
pôde conhecer renomados produtores 
como: Gianni Gagliardo, conhecido inter-
nacionalmente pelo vinho Barolo; Philippe 
Marconi, diretor de exportação do Castello 
Banfi e Vittorio Marianecci, gerente regional 
da Dalla Terra, em visita exclusiva ao Brasil. 

Hotel Saint Andrews (RS)
divulga festivais gastronômicos 
que promoverá no ano

O Hotel Saint Andrews, localizado em 
Gramado (RS), divulgou a programação 
de eventos para o segundo semestre. O 
destaque ficou por conta dos eventos de 
inverno como o Festival de Fondue, rea-
lizado na Boulangerie do hotel durante 
todos os dias da estação mais fria do ano. 

Além disso, há inúmeros programas 
em parceria com as principais marcas de 
vinhos e destilados do mundo. O cro-
nograma, que iniciou em maio, contou 
com o Festival Krug & Kinoshita, um 
jantar comandado pelo renomado chef 
Tsuyoshi Murakami, com harmoniza-
ção de diversos rótulos do reconhecido 
champagne Krug e pratos do Kinoshita, 
premiado restaurante paulistano. 

Em junho, o hotel realiza o Festival 
Ruinart, especialmente para comemorar 
o Dia dos Namorados. Com apresentação 
das bebidas de uma das marcas de cham-
pagne mais conceituadas do mundo, a 
Ruinart, o Saint Andrews abre as portas 
para a conceituada bodega Francesa, que 
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A degustação 
ocorreu no dia 10 
de maio no Grand 
Hyatt SP
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desde 1729 desenvolve a mais exclusiva 
bebida da França. Há ainda o Festival The 
Macallan, de 23 a 26 de junho, com a pre-
sença do embaixador da marca no Brasil. 

Já a partir de julho, o hotel inicia 
uma série de novos eventos como o 
Festival Charutos & Whisky, de 8 a 10 
de julho; a segunda edição do Festival 
Catena Zapata, de 15 a 17 de julho; o 
Festival Atelier Tormentas, de 26 a 28 
de agosto; Festival Veuve Clicquot, de 
2 a 4 de setembro; Hennesy Experience, 
entre 16 e 18 de setembro e Festival de 
Trufas Brancas, de 7 a 9 de outubro. 

Sheraton SP recebe chef especial-
ista em banquetes para dois jantares

O Sheraton São Paulo WTC Hotel 
recebeu nos dias 17 e 18 de maio, em 
seu novo restaurante L’Atelier, o chef 
Jean François Bury, campeão mundial de 
banquetes em 2014 e 2015, e atual chef de 
banquetes do hotel Shangri-La Paris. Bury 
preparou dois jantares a quatro mãos 
com o chef do L’Atelier, Gustavo Torres. 

O evento integrou a série Atelier 
des Chefs - iniciativa da empresária 
Carole Hilton, e de sua empresa CH 
Events, responsável pela vinda de chefs 
internacionais em parceria com hotéis 
e restaurantes em São Paulo. O even-
to incluiu também a exposição Paris 

Forever, com fotos sobre a cidade-luz, 
da fotógrafa Alex Dis. O menu in-
cluiu especialidades dos dois chefs.

InterContinental 
São Paulo realizou 
1º Festival da Tailândia

Situado no hotel InterContinental São 
Paulo, no bairro dos Jardins, o restau-
rante Tarsila recebeu, entre os dias 2 e 
4 de junho, o 1º Festival Gastronômico 
da Tailândia, evento promovido pelo 

O festival do Fon-
due ocorre durante 
todo inverno no 
Saint Andrews (RS)

Jean François Bury foi 
campeão mundial de 
banquetes
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InterContinental São Paulo com apoio 
da Etihad Airways e do Crowne Plaza 
Bangkok Lumpini Park. A ação buscou 
compartilhar com os amantes da alta 
gastronomia o que há de melhor numa 
das mais ricas cozinhas asiáticas.

Com a presença marcante de condi-
mentos, temperos, cores e texturas, uma 
das principais características da culinária 
tailandesa é a miscigenação de sabores e 
intensidades no mesmo prato. Doce, sal-
gado, picante e principalmente o apimen-
tado, juntos, são normalmente percebidos 
na cozinha da Tailândia. À primeira 
impressão pode não parecer, mas os 
chefs prezam muito pelo equilíbrio em 
suas composições. Outra curiosidade: lá, 
muitos pratos não levam sal refinado, 
que é substituído por um molho de peixe.

Especialmente para as três noites 
de festival, o restaurante Tarsila con-
tou com a experiência de dois chefs 
vindos do país, onde atuam pelo hotel 
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park. 
Visanu Saengdao, Chef Executivo, e 

Os hóspedes se 
deliciaram com 
pratos típicos de 
tempero intenso

Boonchuang Suvasri, Sub-Chef, têm 
no currículo passagens por outras re-
nomadas cozinhas na Tailândia.

Entre as diversas opções disponíveis 
no cardápio exclusivo, destacou-se o 
Nua Phad Nam Mun Hoy (frutos do 
mar cozidos com leite de coco e pasta de 
pimenta), o Gang Kaew Wan Gai (coxa 
de frango ao curry verde) e o Hor moke 
Talay (carne ao molho de ostras) - suges-
tões de pratos quentes. Também houve 
ainda uma estação mista de peixes, carne 
suína, opções vegetarianas e uma seção 
de sobremesas, como a tradicional Kauy 
Buad Chee (banana no leite coco).

Tryp Jesuino Arruda (SP) 
renova café da manhã

O Restaurante Novedad, situado 
no hotel TRYP Jesuíno Arruda, em 
São Pulo, incluiu no café da manhã 
uma estação light com seleção de pro-
dutos integrais e sem glúten. A opção 
é voltada para aqueles que possuem 
algum tipo de restrição alimentar ou 
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O novo menu dispõe 
de alimentos inte-
grais e sem glúten

apenas querem manter a boa forma.
Além das delícias tradicionais, o cardá-

pio oferece agora uma estação light com 
mix de sementes e seleção de farinhas 
integrais como maçã, banana e amêndoas, 

além de pães integrais, sucos detox, chás 
naturais e quitutes com ou sem glúten, 
entre eles: pão integral, pão branco, doce 
de leite e chips de batata doce. O bufê 
tem a assinatura do chef Rodrigo Moraes.
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Ramada Rayon (PR) 
participou do Festival Brasil Sabor

A 11ª edição do festival gastronômico 
Brasil Sabor, promovido anualmente pela 
Abrasel – Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes foi realizada no último 
mês e o Ramada Plaza Rayon, da Rede 
Vert Hotéis, foi o único hotel partici-
pante do Festival, que movimentou 16 
endereços gastronômicos em Curitiba. 

Com o tema “Origem e 
Originalidade”, o festival deu oportuni-
dade de os curitibanos apreciarem menus 
exclusivos com preços fixos para almoço 
e jantar, com prato principal e sobremesa. 
O restaurante Garbo, comandado pelo 
chef Claude no Ramada Plaza Rayon, 
participou do evento com o jantar. O 
prato principal é o Stinco de Cordeiro 
acompanhado de cuscuz marroquino e a 
sobremesa brownie com sorvete e calda 
de chocolate, receitas que darão origem 
ao livro Segredos dos Chefs 2016, a ser 
lançado no segundo semestre. O festi-
val apoia o movimento Slow Food, que 
difunde uma alimentação saudável, cuja 
produção respeite o meio ambiente. 

 
Royal Palm Plaza (SP) apresen-
ta receitas inéditas de hambúrgueres 

O chef Daniel Valay, que comanda 
a gastronomia do Royal Palm Plaza 
Resort Campinas (SP), desenvolveu um 
menu para os apreciadores de hambúr-
gueres no Bar Pessoa. Ao todo serão 
seis opções de mini hambúrgueres, que 
incluem sabores como cordeiro, tilápia, 

picanha, linguiça, costelinha, e ganache, 
que será a versão doce do hambúrguer. 

A ideia do chef é propor uma re-
leitura do sanduíche buscando aliar 
gastronomia, requinte e ousadia. 

Daniel Valay nasceu na Bretanha 
em Saint-Nazaire, na França, e coman-
dou a cozinha do Grupo OLeopolldo, 
por seis anos. Foi o anfitrião dos 
festivais gastronômicos, realizados 
pelo grupo Royal Palm em 2007, es-
tando ao lado de chefs como Pierre 
Schaedelin, do Le Cirque, Albano 
Lourenço, do Quinta das Lágrimas, e 
Alain Llorca, do Moulin Mougin.

Belmond Copacabana 
Palace (RJ) promoveu evento 
gastronômico Master Series

O restaurante MEE, pertencente ao 
hotel Belmond Copacabana Palace, na 
capital fluminense, recebeu nos dias 18 e 
19 de maio o evento gastronômico Master 
Series, o qual serviu pratos preparados 
por chefs renomados. Nessa edição, o 
chef Kazuo Harada recebeu o chef Shin 
Koike, do restaurante japonês Sakagura 
A1, da capital paulista, e os chefs 
Leonardo Magni e Liliana Andriola, que 
comandam a cozinha do Mandarinier, 
em Porto Alegre (RS), e criaram um 
menu de seis cursos, a oito mãos.

O Chef Shin Koike serviu nessa edição 
do Master Series a entrada “Tofu de 
gergelim com ovas de ouriço” e como 
um dos pratos principais “Polvo cozi-
do e bijupirá com legumes ao shoyu 

Stinco de 
Cordeiro acom-
panhado de Cuz-
cuz Marroquino

Os sanduíches buscam aliar a gastrono-
mia, requinte e ousadia
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com saquê”. Logo após, o chef Kazuo 
Harada complementou o menu com duas 
de suas criações: na segunda entrada 
foi servido o “Akaza Ebi”, composto 
por “Sashimi de lagostim, alho poró e 
mujol servido com molho yakiniku”, 
seguido de um trio de Dim Sums (Jian 
Dui de foie gras, Siu Mai de costela e 
kabocha, Crispy wonton de camarão).

Por último, os chefs Leonardo Magni 
e Liliana Andriola, do Mandarinier, 
serviram um prato principal e uma 
sobremesa. No menu especial do MEE, 
o casal preparou o “Kamo Thay Style”, 
composto por “Magret de pato com purê 
de curry vermelho de moranga, salada de 
pupunha com butiá e farelo de camarão” 
e o “Sweet Rice & Green Tea”, sobreme-
sa feita com “Sorvete de arroz jasmin, 
bolo de macthá, abacaxi com manjericão, 
creme de gergelim e calda de maracujá”.

Bourbon Atibaia Resort 
realizou 21ª edição do Bourbon 
Wine Tasting & Dinner

A Cave Bistrô, situada no Bourbon 
Atibaia Convention & Spa Resort, empre-
endimento localizado em Atibaia (SP), re-
alizou no dia 4 de junho, mais uma edição 
do evento gastronômico Bourbon Wine 
Tasting & Dinner. Dessa vez, o tema da 
21ª edição do evento foi sul-americano.

Durante o jantar houve um workshop 
de degustação de vinhos especialmente 

escolhidos pelo sommelier Robson Vital, 
para harmonização com o menu gour-
met, preparado com exclusividade pelo 
chef Juan Banegas. O menu servido foi: 
Amuse bouche: Arepa de cabrito com 
cocção à vácuo com molho Guasacaca, 
harmonizada com o espumante Cave 
Geisse Brut Pinto Bandeira (Brasil); A 
entrada foi o Ceviche de robalo com leite 
de tigre, camote e milho, harmonizado 
com o vinho Caliterra Chardonnay Velle 
Central (Chile). A opção de prato princi-
pal foram: Bife de costela grelhada com 
sal de tomilho, Molho de três pimentas, 
Timbal de caviar de berinjelas com toma-
te confitado e espinafre, Batata a la creme 
com duxele de cogumelos frescos, har-
monizados com o vinho Malbec Coquena 
Ycochuya Salta (Argentina). Para adoçar 
o paladar foi servido Duo de mousse 
de chocolate 70% e mousse de café com 
biscoito de castanhas da Amazônia 
harmonizado com o vinho Single 
Vineyard Late Harvest (Argentina).

Renaissance São Paulo 
Hotel promoveu degustação de 
drinks e chocolate 

O Living Lounge Bar & Sushi, bar 
localizado no lobby do Renaissance São 
Paulo Hotel realizou eventos com degus-
tações de cachaça, bebida típica do país; 
brigadeiro e os melhores drinks do hotel.

Thiago Frare, chef de Confeitaria 
do hotel contou a história e falou so-
bre sabores do brigadeiro no lobby. 
Criado em 1970, o brigadeiro tornou-se 
o doce mais famoso no Brasil, seja no 

Polvo cozido 
e bijupirá com 
legumes ao 
shoyu com 
saquê

Cave Bistro, no Bourbon Atibaia (SP)



Gastronomia

69

tradicional formato redondinho, em 
copinhos, ou até mesmo na panela, para 
comer de colher. Também é utilizado 
como ingrediente em várias receitas. 
O hotel também serviu no último mês 
seus melhores drinks, preparados pe-
los bartenders do empreendimento. 

Hotel Sheraton porto 
Alegre (RS) realizou jantar 
harmonizado

O Porto Alegre Bistrô, restaurante 
do hotel Sheraton Porto Alegre, situa-
do na capital gaúcha, realizou de 19 a 
21 de maio, mais uma edição de seus 
jantares harmonizados. Nesta edição, o 
cardápio foi elaborado pelo Chef Mauro 
Sousa e contou com a harmonização 
dos vinhos da vinícola gaúcha Salton.

Servido em quatro tempos, o menu 
contou com um folhado com kani kama, 
polvo e lula como opção de entrada 

harmonizado com o espumante Brut 
Paradoxo, com aroma de flores e frutas 
cítricas e pronunciada acidez. Logo após 
foi servido um creme de agrião roxo com 
alho poró e rabada, acompanhado do vi-
nho Paradoxo Chardonay, com notas de 
baunilha e leveduras. A terceira atração 
do menu foi o hambúrguer de escondi-
dinho, que foi harmonizado com o vinho 
tinto Talento, que possui bouquet de 
ameixa, uvas e pequenos frutos negros.

Finalizando o jantar, os hóspe-
des e clientes degustaram uma esfera 
de chocolate tropical com ganache 
de amareto, ao lado do espumante 
Moscatel e seu tradicional aroma de 
frutas como o melão e abacaxi.

Royal Palm Residence (SP) 
realiza Festival ‘Ventos do Mediterrâneo’

O Matisse, restaurante do Royal Palm 
Residence, realizou em maio o Festival 
Ventos do Mediterrâneo. O chef Antônio 
Batista elaborou um menu pensando em 
combinações que harmonizem os sabo-
res únicos da culinária mediterrânea.

O chef, que já dividiu a bancada com 
aplaudidos chefs internacionais, sele-
cionou o Risoto de Funghi com damas-
co, desenvolvido especialmente para 
o Festival como um dos destaques. 

O prato leva arroz carnaroli pré-

Além da degustação, o chef Thiago Frare 
contou a história do brigadeiro

O jantar contou 
com a parceria 

da Salton
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cozido, parmesão, vinho branco, alho, 
cebola, cogumelo funghi seco, damasco, 
caldo de frango ou legumes, mantei-
ga, queijo mascarpone e sal a gosto.

O Hotel Continental 
Canela abriu a temporada 
de sua tradicional feijoada. 

O buffet especial estará disponível 
todos os sábados, das 12h00 às 15h00, 
até o dia 27 de agosto. Preparada em 
panela de ferro, a Feijoada é servida no 
Restaurante Mirabelle no hotel, com uma 
grande variedade de aperitivos e acom-
panhamentos. O almoço é aberto ao pú-

O risoto de funghi 
com damasco foi 

desenvolvido espe-
cialmente para o 

Festival
blico e contará com música ao vivo para 
garantir um clima ainda mais especial. 

A Feijoada do Continental já é tradi-
ção na Serra Gaúcha, ocorrendo anual-
mente no período de inverno. O buffet é 
um dos mais completos da região, com 
diversas ilhas e variedades de acompa-
nhamentos. Com ingredientes selecio-
nados e de alta qualidade, a feijoada é 
preparada e servida em diversas panelas 
de ferro, com ilhas separadas, permitin-
do a liberdade para o visitante montar o 
seu prato de acordo com seu interesse. 
As opções de prato principal incluem 
costela suína defumada, linguiça pura, 
charque bovino, língua bovina, orelha 
suína, pé suíno, rabo suíno, paio, feijão 
preto e feijão mexido. Todas as carnes 
são servidas com caldo de feijão.

O buffet especial preparado pelo Hotel 
Continental Canela inclui ainda uma 
variedade de aperitivos, saladas, acompa-
nhamentos e sobremesas. Como aperiti-
vos, são servidos caldo de feijão, linguiça 
calabresa, torresminho e aipim frito. Para 
harmonizar, o buffet dispõe de cachaça 
natural, cachaça envelhecida, cachaça com 
canela e caipirinha de cachaça com limão. 
Os acompanhamentos incluem lombinho 
assado, peito de frango grelhado, costela 
suína fresca assada, paleta suína assada e 
servida no vapor, linguiça pura servida no 
vapor, linguiça calabresa, couve refogada, 
arroz branco e integral, banana milanesa, 
quibebe de moranga e banana doce ca-
ramelada. Mousse de chocolate, pudim 
de leite, arroz doce, sagu e ambrosia, 
entre outras, são opções de sobremesa.

A feijoada é bem 
completa e será 
servida até o dia 

27 de agosto
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Guarujá lançou editais para 
o aeroporto metropolitano

Os moradores da cidade de Guarujá 
estão cada vez mais próximos de rece-
ber o Aeroporto Civil Metropolitano 
do Guarujá. No último dia 30 de maio, 
foram lançados os editais para oficializar 
a construção da base aérea civil. Em 2013, 
Michel Temer, na época Vice-presidente 
da República, e Wellington Moreira 
Franco, Ministro-chefe da SAC — 
Secretaria da Aviação Civil, assinaram a 
outorga para a implantação do aeroporto. 
A partir desse momento, a cidade litorâ-
nea foi liberada para trabalhar em proje-
tos na construção do empreendimento.

João Carlos Pollak, Presidente do 
Guarujá Convention & Visitors Bureau, 
ressalta as vantagens que esse projeto 
irá promover para o destino. “O aero-
porto é um fomentador de negócios. 
Será uma grande conquista e um avanço 
para a economia regional. A implantação 
desta ação pode proporcionar empre-
gos e impulsionar o turismo, além de 
atender uma antiga reivindicação do 
GCVB e trade turístico local”, afirma.

Em 2013, a perspectiva para o espaço 

era estimada em 17 voos diários para 
atendimento do turismo de lazer e de 
negócios, pequenas cargas e manutenção 
de aeronaves. No edital de 2015, foi infor-
mado que, implantado em uma área de 1 
milhão e 500 mil m², o aeroporto ocupará 
cerca de 263 mil m². A expectativa é que a 
partir de sua instalação, o local opere com 
um milhão de passageiros ao ano no pra-
zo de cinco a oito anos. Em 30 anos, esse 
número poderá subir para 3,3 milhões.

Aeroporto de Búzios (RJ)
reabre após fi car quatro anos fechado

Neste último dia 28 de maio, o aero-
porto de Búzios, região dos lagos no Rio 
de Janeiro, que tem o nome oficial de ae-
ródromo civil público Umberto Modiano, 
reabriu após quatro anos fechado. Por 
conta das condições irregulares de funcio-
namento, a pista inaugurada em 2003 foi 
fechada em 2012 pela ANAC - Agência 
Nacional de Aviação Civil e desde então, 
o aeroporto passou por reforma e foi 
arrendado por um grupo de empresários.

Após a vistoria da ANAC e do DCEA 
— Departamento de Controle do Espaço 
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Vista da Base 
Aérea de Santos, 
localizada na ilha 
de Guarujá, local 
onde será insta-
lado o Aeroporto 
Metropolitano 
da Baixada San-
tista. Pista possui 
1.390 metros, com 
possibilidade de 
ampliação
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Aéreo, em setembro de 2015, foi assinada 
a portaria que aprova o plano de outorga, 
específico para exploração do aeroporto. 
Com isto, ele passará a receber aeronaves 
de pequeno porte, como jatos executivos, 
táxis aéreos e helicópteros de todo o Brasil 
e de outros países da América Latina. A ex-
pectativa é que a reabertura deverá aquecer 
o turismo da baixa temporada que se inicia.

SPCVB lança conteúdo online 
com dados e notícias do setor

Buscando fornecer elementos para 
a produção de conhecimento para to-
madas de decisão, com notícias, inteli-
gência de mercado e dados do setor, o 
SPCVB - São Paulo Convention & Visitors 
Bureau acaba de lançar o MonitoraSP, 
área do site www.visitesaopaulo.com, 
que congrega esse tipo de conteúdo.

Toni Sando, Presidente Executivo da 
entidade, aponta que o trabalho merca-
dológico praticado pelo SPCVB permite 
uma visão plural do setor. São quase 800 
associados em mais de 60 segmentos, 
com seus Conselhos de Administração, 
Consultivo e Curador formados pelas 
principais entidades e empresas da cadeia 
produtiva de turismo, eventos e viagens. 

Além disso, a área de Comunicação e 
Pesquisa realiza, em seu trabalho cotidia-
no, a coleta de dados de eventos em São 
Paulo, para a produção de seu calendário. 
Nele, são computadas informações como 
local, contato, data e público estimado. 
Em 2015 foram cadastrados 2.500 eventos 
e, em 2016, já são 1.240 cadastros até maio.

Juan Pablo De Vera, Presidente 
do Conselho de Administração do 
SPCVB, explica que a entidade de-
cidiu, com o MonitoraSP, unir as in-
formações úteis para a atualização e 
tomada de decisão em um só lugar, 
disponível para todos. O link direto 
para acesso ao MonitoraSP é www.
visitesaopaulo.com/monitorasp. Nele, 
as informações ficaram divididas em:
- Dados e estatísticas do setor 
- Em dia com as notícias
- Entidades referenciadas
- Prêmios e destaques
- Publicações
- São Paulo em Números

Maceió (AL) 
ganha estudo inédito sobre 
turismo de negócios e congressos

A modalidade de turismo de negó-
cios e congressos de Maceió, capital de 
Alagoas, deve ganhar ainda mais desta-
que na capital nos próximos anos. Até 
o fim de 2016, a cidade irá receber 39 
eventos. Para monitorar este crescimento, 
no último mês foi lançado um inédito 
estudo do perfil do turista de negócios 
de Maceió. A iniciativa é do Maceió 
Convention & Visitors Bureau juntamente 
com a Secretaria Municipal de Promoção 
do Turismo de Maceió – Semptur. 

No geral, a pesquisa revelou dados 
sobre origem, idade, renda, tipo de 
hospedagem prioritária, interesse em 
atividades turísticas, fator de decisão 
de viagem, entre outras informações 
estratégicas sobre esse tipo de turista. 
Através da parceria, os órgãos têm a 
proposta de melhorar a taxa de ocupa-
ção da cidade durante a baixa tempo-
rada, à medida que a capital consiga 
sediar um maior número de eventos e 
proporcionar um ambiente mais com-
petitivo para o turismo de negócios. 

A pesquisa foi realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Momento em que 
foi apresentado o 

estudo inédito 
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e Sustentabilidade – IABS, que utilizou 
uma metodologia nunca usada no País, 
trazendo dados separadamente sobre 
o perfil dos turistas de negócios - que 
viajam para atender clientes e parti-
cipar de reuniões, por exemplo - e os 
turistas de congressos - que viajam 
por conta de congressos e convenções 
das mais diferentes áreas, como saúde, 
economia, educação, entre outras.

A consultora Marcela Pimenta, 
que coordenou o estudo, explica que 
uma revelação da pesquisa é que 93% 
dos entrevistados têm interesse na 
atividade de gastronomia. Vinte por 
cento deles realizam atividades ao 
ar livre. Outra informação é que, em 
relação à hotelaria, esses turistas se 
preocupam mais com a quantidade 
de tomadas em bom funcionamento 
no quarto, do que com a vista exte-
rior, por exemplo. Isso aponta uma 
grande diferença de perfil em relação 
ao turista de lazer que, basicamente, 
chega a Maceió em busca de sol e mar.

De forma geral, os turistas de ne-
gócios têm um bom poder aquisitivo 
(65% têm renda acima de R$ 10 mil), 
alto grau de exigência em relação à 
prestação de serviços e autonomia 
na decisão sobre sua própria viagem, 
podendo estender ou não sua estadia 
na cidade, a depender do que ela tem 
a lhe oferecer, segundo o secretário 
de turismo de Maceió, Jair Galvão.

Turismo de negócios em números
Só em 2015, a modalidade de turismo 

de negócios, eventos e incentivo, movi-
mentou mais de 13 bilhões de reais em 
todo o País. De acordo com dados da 
Fundação Getúlio Vargas, a tendência 
é que os executivos busquem associar 
o ambiente de negócios com o lazer. 
Por isso, o Rio de Janeiro, por exem-
plo, em 2014, sediou quase o dobro de 
eventos do que a capital paulista, con-
siderada o centro de negócios do País.

Avianca Brasil fi rma parceria 
com Médicos Sem Fronteiras

A companhia aérea Avianca Brasil 
firmou uma parceria com a organização 

humanitária internacional MSF – Médicos 
Sem Fronteiras para o transporte dos 
profissionais do escritório brasileiro da 
entidade. O contrato envolve a cessão 
de passagens aéreas para os destinos 
domésticos contemplados na malha 
da empresa, que opera cerca de 220 
voos diários em 22 cidades do país.

A equipe da MSF deverá utilizar este 
apoio para participar de reuniões sobre 
temas humanitários e outros eventos, 
como exposições para sensibilizar o 
público brasileiro sobre as crises en-
frentadas pelas populações atendidas 
pela organização. Além de apoiar com 
o transporte, a Avianca Brasil também 
divulgará na sua revista de bordo e no 
sistema de áudio e vídeo das suas aero-
naves informações sobre como os clientes 
podem colaborar no esforço de ajuda.

Estrangeiros estão 
gastando mais no Brasil, 
afi rma Ministério do Turismo

Os estrangeiros que visitam o Brasil 
estão gastando mais em suas viagens. 
É o que afirma um levantamento apre-
sentado pelo Ministério do Turismo com 
base nos dados do Banco Central, que 
revelou um crescimento de 11,47% no 
primeiro quadrimestre do ano na com-
paração com o mesmo período de 2015.

De acordo com os dados divulga-
dos, de janeiro a abril, os estrangeiros 
injetaram US$ 2,32 bilhões no Brasil por 
meio do turismo, contra US$ 2 bilhões 
do primeiro quadrimestre de 2015. No 
mês de abril, a receita cambial turís-
tica também superou o resultado do 
mesmo mês do ano anterior. Os gastos 
dos turistas estrangeiros foram de US$ 
475 milhões, um aumento de 6,88% em 
relação ao ano passado, de US$ 444 
milhões. Este é o quarto mês consecuti-
vo que o gasto de estrangeiros no Brasil 
supera os números do ano passado. 
Enquanto isso, os valores deixados 
por brasileiros no exterior registram 
queda, se comparada com os resul-
tados dos mesmos períodos de 2015. 
No acumulado do ano os gastos dos 
brasileiros no exterior caíram 41%, de 
US$ 6,87 bilhões para US$ 4 bilhões.
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Royal Caribbean entrega maior 
navio do mundo com toda tripulação

A Royal Caribbean International 
acaba de entregar, junto à sua tripula-
ção, a o Harmony of the Seas, o maior 
navio do mundo. A cerimônia de entrega 
aconteceu em Saint Nazaire, na França. 
Para sua construção, realizada em um 
estaleiro naquele país, foram necessá-
rios 32 meses e mais de 2.500 trabalha-
dores, empreiteiros e fornecedores. 

Ao todo são 2.100 tripulantes vindos 
de 77 nacionalidades diferentes que 
participaram da cerimônia. Nos próximos 
dias, o gigante se dirigirá ao porto de 
Southampton, onde serão embarcados 
seus primeiros hóspedes, em 22 de maio. 
O Harmony of the Seas conta com 16 
decks, que abrangem 227.000 toneladas 
de arqueação bruta e tem capacidade 
para transportar 5.479 hóspedes em 
ocupação dupla em suas 2.747 cabines.

Com um investimento de mais 
de US$ 1 bilhão em sua construção, 
Harmony of the Seas será o 25º navio 
da frota da Royal Caribbean. Confira 
os números do transatlântico: 

O Harmony of the Seas ficará base-

ado no porto de Barcelona, Espanha, 
e fará 34 cruzeiros de sete noites no 
Mediterrâneo Ocidental. Em novem-
bro de 2016, o Harmony navegará para 
Port Everglades em Fort Lauderdale, no 
estado americano da Flórida, de onde 
passará a oferecer roteiros de sete noi-
tes pelo Caribe oriental e ocidental. 

Rio CVB investe na captação 
de mantenedores

O Rio Convention & Visitors Bureau 
divulgou um balanço de ações que 
mostra o incremento de associados nos 
últimos dois anos. Atualmente, 160 
empresas integram o convention, o que 
representa um crescimento de 23%. 

Em 2015, empresas de diversos 
segmentos se filiaram à fundação, 
entre eles agentes de viagem, organi-
zadores de congressos, hotéis, servi-
ços auxiliares, espaços para eventos e 
empreendimentos gastronômicos. O 
destaque ficou por conta do RIOgaleão, 
que é responsável pela operação do 
Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Segundo o presidente-executivo 

Momento da apre-
sentação ofi cial do 

Harmony of The 
Seas com toda a 

sua tripulação



76

Trade

do Rio CVB, Alfredo Lopes, o sucesso 
no número de adesões está atrelado ao 
suporte constante que a equipe do Rio 
Convention presta aos seus membros. 
“Entre janeiro e abril deste ano, regis-
tramos 15 novos associados. Isto é uma 
prova do excelente trabalho que está 
sendo realizado. Além do processo de 
captação, os profissionais do convention 
têm seus mantenedores como parcei-
ros, procurando sempre compreender 
suas necessidades e batalhar pela pros-
peridade de seus negócios”, explica. 

Palmas (TO) ganhou moderno 
Centro de Convenções e Eventos

A prefeitura de Palmas (TO) inau-
gurou no dia 19 de maio o Centro de 
Convenções e Eventos Parque do Povo 
Arnaud Rodrigues, obra que contou com 
R$ 7,5 milhões do Ministério do Turismo. 
O centro, voltado à realização de even-
tos de grande porte, ajudará a cidade 
movimentar o turismo de negócios da 
capital do Tocantins. A inauguração fez 
parte da programação do aniversário do 
município, comemorado em 20 de maio.

O espaço multifuncional tem 
aproximadamente 10 mil m2 de área 
construída e contam com camarotes, 
camarins, palco, dois mezaninos e dois 
auditórios com capacidade de 700 e 
400 lugares cada. Antes mesmo de ser 
inaugurado, o Parque do Povo – como 
é conhecido na cidade – já recebeu dois 
grandes eventos: a 1ª Feira de Calçados 
Palmas Shoes, realizada em fevereiro de 
2016, e a Feira Literária Internacional 
do Tocantins, em setembro de 2015.

RIOgaleão conclui investimentos 
de R$ 2 bilhões em novo aeroporto

O RIOgaleão – Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, localizado na 
capital fluminense, finalizou o processo 
de modernização do local, obras que 
exigiram investimentos na ordem de R$ 2 
bilhões. Após dois anos de obras, o local 
conta com nova infraestrutura de 100 
mil m² que conta com 26 novas pon-
tes de embarque, sendo três delas com 
especificações técnicas para acomodar as 
maiores aeronaves do mundo e uma nova 
alameda de serviços que diversificará o 
mix de alimentação, facilidades e entre-
tenimento para os clientes do aeroporto.

Foi inaugurada no aeroporto, a Dufry, 
loja localizada em um espaço moderno 
que foi duplicado e oferece um total 
de 8.000 m2 com áreas exclusivas para 
marcas cariocas. Há, ainda, um total de 
6 mil m² dedicados a quatro salas vips, 
que serão inauguradas até as Olimpíadas 
e operadas por companhias aéreas e uma 
parceira reconhecida internacionalmen-
te, acessível a qualquer passageiro que 
queira um conforto adicional enquanto 
aguarda seu voo. Agora, o aeroporto 
passa a contar com 24 mil m² de área 
comercial, entre lojas e restaurantes, e 
amplia o leque de opções para os passa-
geiros. Nesse novo momento, estão che-
gando marcas renomadas como Mr. Cat, 
Track & Field, Quem disse, Berenice?, 
Livraria Leitura e Granado e, na parte 
de alimentação, entram em cena Delírio 
Tropical, Palaphita, Mamma Jamma, The 
Green Kitchen e Havanna. Com as novas 
operações, o RIOgaleão alcançará a marca 
de mais de 100 novos estabelecimentos Vista do centro de convenções de Palmas

Antônio Gonçalves

Thiago Saramago
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trazidos para o aeroporto que serão 
abertos, aos poucos, até as Olimpíadas.

Os usuários também terão ao seu 
dispor um novo serviço de câmbio de 
moedas, com a chegada da espanhola 
Global Exchange que oferecerá uma ampla 
variedade de moedas, seguro contra roubo 
e garantia de recompra. O Banco Safra 
modernizou todas as suas instalações e 
oferecerá cinco lojas até as Olimpíadas.

O local também conta com o novo 
Welcome Center, um espaço localizado no 
desembarque do terminal 2 com informa-
ções turísticas sobre a cidade e o estado 
do Rio de Janeiro e opções de transportes, 
além de orientações sobre o aeroporto. O 
projeto é uma parceria com RioTur e Setur, 
que capacitaram equipe trilíngue para 
realizar um atendimento personalizado 
e auxiliar o viajante a planejar o roteiro 
de visitas na Cidade Maravilhosa e indi-
car possibilidades de turismo por todo o 
estado. Com um quilômetro de extensão, 
o Píer Sul terá 14 esteiras rolantes com 
comprimentos de até 100 metros, quatro 
elevadores e seis escadas rolantes. No 
Terminal 2, a concessionária também reali-
zou importantes investimentos e melhorias, 
incluindo a instalação de seis pórticos de 
raio-x, 14 elevadores e 16 escadas rolantes. 
A revitalização e automatização dos siste-
mas de energia, assim como de um novo 
sistema de sonorização totalmente digital, 
serão concluídas antes das Olimpíadas.

Capital paulista é eleita como prin-
cipal destino em eventos internacionais

A cidade de São Paulo (SP) conquistou o 
posto de principal destino de eventos inter-
nacionais do Brasil. É o que afirma a ICCA 
– International Congress and Convention 
Association, entidade internacional respon-
sável pela administração do maior banco 
de dados de eventos ao redor do mundo.

De acordo com o levantamento, a 
capital paulista concentra 26,71% dos 
eventos internacionais realizados no Brasil. 
Com 78 eventos cadastrados em 2015, 12 a 
mais que em 2014, São Paulo figura como 
a principal cidade brasileira na lista.

O levantamento apontou que a capital 
paulista está empatada com Vancouver e 
à frente de destinos consolidados, como 

Toronto, Santiago, Nova Iorque e Rio de 
Janeiro, e presente entre as 30 principais 
cidades no mundo, na posição de número 
29, cinco a mais se comparado com 2014. 
Dos eventos cadastrados, 44,87% foram 
apoiados ou captados com apoio do SPCVB 
– São Paulo Convention & Visitors Bureau.

De acordo com o MonitoraSP (www.
visitesaopaulo.com/monitorasp), em 2003, 
São Paulo era 80ª cidade no mundo no 
ranking com 11 eventos. Em doze anos, 
o destino avançou mais de 50 posições, 
aumentando em 609,09% a quantida-
de de eventos cadastrados. Os eventos 
de perfil ICCA devem ser associativos, 
rotativos e com mais de 50 participantes.

Centro de Convenções 
Frei Caneca completa 15 anos

O Centro de Convenções Frei 
Caneca, localizado na capital paulis-
ta, comemorou no mês de maio 15 
anos de funcionamento. O empreen-
dimento foi inaugurado em 2001, e 
neste período, o espaço recebeu 1.725 
eventos, movimentando cerca de 2,7 
milhões de visitantes, alcançando uma 
taxa média de ocupação de 74,8%.

De acordo com Winston Chagas, dire-
tor do Centro de Convenções Frei Caneca, 
as expectativas para os próximos dois anos 
são muito positivas. “Devemos alcançar um 
crescimento de cerca de 9% em 2016 e 11% em 
2017, comparando com o resultado de 2015. O 
reconhecimento do mercado com a realização 
de vários eventos, nacionais e internacionais, 
em nosso espaço são o retorno mais impor-
tante e nos motivou a planejar e implantar 
a nossa ampliação”, comemora. No ano de 
2013, o local passou por uma ampliação, que 
hoje conta com uma área de exposição de 
10.500m² e uma capacidade de assentos nas 
salas modulares para até 3.800 lugares (sen-
tados). O empreendimento oferece ainda o 
Teatro Shopping Frei Caneca(no 7 º Piso) como 
opção de espaço de auditório com 600 lugares.

Thiago Saramago
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Rede Tauá investe 
R$ 20 milhões em espaço 
infantil na unidade de Atibaia (SP)

A rede hoteleira mineira Tauá deverá 
colocar em operação no próximo mês de 
julho em sua unidade de Atibaia (SP), o 
Jota City. Este é um projeto original da 
unidade de Caeté (MG), que propõe aos 
pequenos, por meio de muita diversão, 
conceitos de sustentabilidade, artes, 
ciências, esportes e alimentação saudável 
e terá um aporte de R$ 20 milhões em 
investimento. E para que continue bem 
posicionado no mercado de eventos, a 
unidade de Atibaia deverá ganhar tam-
bém no segundo semestre deste ano, o 
Salão América, que irá agregar ao Centro 
de Eventos Corporativos de Atibaia, um 
novo espaço com capacidade para reunir 
até 3 mil pessoas simultaneamente. 

Para atender os diferentes perfis de 
hóspedes, o Tauá Hotel Atibaia oferece, 
além de uma ampla área de lazer, cinco 
espaços gastronômicos com iguarias 
da cozinha brasileira e internacional. 
“Inauguramos Atibaia em 2008, con-
quistamos a concessão do Grande Hotel, 
em Araxá, em 2010, e começamos nossa 

história em Caeté há 30 anos. Desde 
então, nossos valores permanecem os 
mesmos, temos prazer em atender bem, 
oferecemos diferentes espaços gastro-
nômicos e de lazer, nas três unidades, 
e desenvolvemos um projeto exclusivo 
para resorts voltados às famílias com 
crianças, a Jota City”, lembra Lizete 
Ribeiro, Diretora comercial da Rede Tauá 
concluindo que: “Em 2017 devemos 
iniciar a construção de mais um prédio 
no complexo de Atibaia, além de mais 
um empreendimento em Brasília”. 

Pedra fundamental do Gra-
mado Termas Resort Spa é lançada

Foi lançada no último dia 17 de 
maio a pedra fundamental do Gramado 
Termas Resort Spa, empreendimento 
que marca o início de uma nova era 
para o turismo gaúcho. Trata-se de um 
resort condomínio de luxo com previsão 
de inauguração para 2018 oferecendo 
uma infraestrutura completa em meio 
às belezas naturais da Serra Gaúcha e 
localizado ao lado das exclusivas águas 
termais – descobertas há dois anos – 
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que prometem tornar o local um espaço 
turisticamente exclusivo e diferenciado. 
A partir de sua inauguração, água termal 
e destino turístico estarão definitiva-
mente unidos no Rio Grande do Sul.

Com 300 apartamentos em sistema 
Fractional,  estrategicamente distribuídos 
em seus 25.015m² de área construída, o 
Gramado Termas Resort Spa é uma re-
alização do Grupo Gramado Parks, hol-
ding responsável pela criação do Parque 
Snowland entre outros empreendimentos 
e o Grupo GR, há mais de 16 anos uma 
marca consolidada no mercado da constru-
ção civil e hotelaria em âmbito nacional.  

O novo empreendimento, que terá um 
investimento de R$ 90 milhões, adotará o 
sistema Fractional e estará associado ao 
RCI – Resort Condominium International. 
Com isso, o proprietário de uma fração 
do Gramado Termas Resort Spa poderá 
fazer trocas de semanas de hospedagem 
para diversos outros afiliados à rede.

Já com 95% das cotas vendidas e 
suas obras iniciadas neste mês, o projeto 
promete ser um ícone de lazer e entrete-
nimento, oferecendo entre outras comodi-
dades: cinema, piscina coberta aquecida, 
piscina descoberta, pista de caminhada, 
sala de jogos, ofurôs, fitness center e área 
kids. Vale lembrar a proximidade com o 
Snowland - o primeiro parque de neve das 
Américas – e suas diversas atividades para 
todas as idades, como patinação no gelo, 
esqui, snowboarding, tubbing, ampla área 

de alimentação, além de diversas lojas.
A sustentabilidade do meio ambiente 

é uma das preocupações deste empreen-
dimento que adotará tecnologias ecologi-
camente corretas utilizadas com destaque 
para: reuso de água da chuva nos vasos 
sanitários e irrigação, estação de trata-
mento de efluentes de altíssima eficiência, 
atendendo os padrões do Protocolo de 
Kyoto, elevadores com reaproveitamento 
de energia, chuveiros e torneiras de alta 
performance e com baixo consumo de 
água. Somado a isto estarão: sensores 
de presença em todas as áreas condo-
miniais internas, reduzindo o consumo 
de energia, paisagismo com vegetação 
adaptada ao microclima, reduzindo o 
consumo de água e previsão de ilumina-
ção natural em quase todos os ambientes.

Pedra Funda-
mental marcou 

o lançamento do 
hotel-condomínio 

Fredy Vieira
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Blue Tree Hotels ingressará 
em São Caetano do Sul em 2018

O Blue Tree Towers São Caetano 
será desenvolvido em parceria com 
a Monteiro de Barros Engenharia e a 
BrCon Engenharia e terá mais de 2.000m² 
dedicados a eventos, com capacidade 
para até 1.500 pessoas simultaneamente, 
além de 320 apartamentos. Situado na 
cidade com o melhor IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano do Brasil, 
segundo estudo da ONU, e com uma 
localização privilegiada, ao lado do 
ParkShopping São Caetano e de centros 
comerciais, o novo empreendimento 
atenderá a demanda de clientes oriun-
da do Grande ABC, Baixada Santista 
e parte de São Paulo, com diferenciais 
exclusivos como um heliponto que faci-
litará o acesso de executivos à cidade.

Um dos diferenciais do empre-
endimento será o seu multi¬espaço 
para eventos, com três salões in-
dependentes e salas de reunião 
que, juntas, terão um espaço bem 
maior do que os disponíveis atu-
almente na região. “Um de nossos 
objetivos principais é exatamente 
o de oferecer uma infraestrutura 
completa para atender as empre-

sas que atuam no ABC. Esta é uma 
demanda latente identificada e que 
queremos atender como também 
gerar novas demandas com as ins-
talações do Blue Tree Towers São 
Caetano”, acredita Chieko Aoki, 
Presidente da Blue Tree Hotels.

Uberlândia (MG) 
terá hotel ibis Styles sob investi-
mentos de R$ 20 mi

Com investimentos na ordem de mais 
de R$ 20 milhões, a Accor Hotels assinou 
o contrato de um novo hotel ibis Styles 
em Uberlândia, Minas Gerais. O hotel, 
terceiro da bandeira ibis no estado, será 
fruto da parceria da rede hoteleira com 
a empresa Hotel Apolli LTDA – EPP, 
também proprietária do Ibis Uberlândia 
— ambos em modelo de franquia.

A nova unidade possui 120 quar-
tos e promove a abertura de 125 
postos de trabalho. Para o Diretor 
Adjunto de Desenvolvimento de 
Novos Negócios da Accors, Eduardo 
Camargo, a cidade possui alta de-
manda de visitantes a negócios e a 
lazer. “Uberlândia é uma região com 
alto potencial de negócios no setor 
logístico e com forte presença de 
grandes empresas. Para acompanhar 
este movimento e fomentar cada vez 
mais o turismo para a região, o Grupo 
expande sua presença na cidade para 
atender aos hóspedes dos mais va-
riados perfis”, destaca o executivo.

Perspectiva de 
como será a 
fachada do Blue 
Tree Towers São 
Caetano

Uberlândia é uma das maiores cidades 
de Minas Gerais e possui uma 

economia muito forte
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Rede Plaza assumiu operação 
e a administração de Ecoresort nas 
proximidades de Curitiba (PR) 

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & 
Spas assumiu a administração e opera-
ção do Capivari Ecoresort, localizado no 
município de Campina Grande do Sul, 
a 55 km de Curitiba, capital do Paraná. 
O empreendimento paranaense passa 
a se chamar Plaza Ecoresort Capivari 
e chega para atender um público cada 
dia mais interessado em conexão com 
a natureza, entrando, imediatamente, 
para o catálogo de opções dos clientes 
Plaza Vacation Club, que já conta com 
mais de 3 mil opções diferentes no Brasil 
e Exterior. A diretoria confirma que a 
Rede segue com seu plano de expan-
são e pretende chegar em 2020 com 
15  unidades próprias e de terceiros. 

A paisagem belíssima e o clima de 
Serra é garantido pela localização junto 
ao ponto mais alto do Sul do País, o Pico 
do Paraná. O Plaza Ecoresort Capivari ga-
rante o convívio com a natureza, possui 
pequena Fazenda, infraestrutura perfeita 
para quem busca descanso, diversão e 
relaxamento além de atender empresas e 
grupos em eventos corporativos e sociais.

A Gerente de Marketing do Grupo 
Cláudia Peixoto Hörbe informa que 
o local é perfeito para conexão com o 

verde e para fugir da rotina e estresse do 
dia a dia. Com bela vista da Represa do 
Capivari, possui 99 apartamentos equi-
pados para o conforto e bem-estar dos 
hóspedes, suítes temáticas com banhei-
ras e ofurôs, gastronomia especializada,  
lagos para pesca, passeios a cavalo e 
charrete, trilhas ecológicas, mini fazendi-
nha, quadras esportivas, kids club, sala 
de jogos, adega, spa com tratamentos 
especiais,  além da infraestrutura comple-
ta para diversão da família, com piscina 
com toboágua, piscina térmica, sauna, 
fitness, parquinhos infantis, entre outros.

PGCR Administração 
Hoteleira assume gestão 
do Flat Califórnia (MG)

O Flat Califórnia, localizado em Belo 
Horizonte (MG) passou a ser administra-
do pela marca mineira PGCR. Construção 
recente em Belo Horizonte, o flat, que foi 
inaugurado em 2014 para atender a alta 
demanda da Copa do Mundo, contempla 
24 unidades de aproximadamente 40m².

De acordo com o Diretor Comercial 
da PGCR, Daniel Baeta, a implementação 
da gestão, consultoria e administração 
própria da marca é a fórmula exata do 
sucesso. “Apostando na hospitalidade e 
na qualidade dos serviços como fatores 
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que evidenciam a empresa no mercado 
nacional, a PGCR preza por oferecer 
uma gestão moderna que se baseia no 
comprometimento e na transparência em 
prol de resultados expressivos”, afirma.

O empreendimento disponibiliza 
ainda wi-fi, tv a cabo, ar condicionado, 
utensílios de cozinha, sauna, espaço 
gourmet com churrasqueira e uma sala 
para eventos com capacidade apro-
ximada para 40 pessoas. A garagem 
também é item incluso na diária. 

Blue Tree deixou a administra-
ção de hotel em frente ao aeroporto 
de Congonhas (SP)

Pouco mais de três anos adminis-
trando o edifício airport hotel e suítes 
– Congonhas com a bandeira Premium, 
a Blue Tree Hotels deixou de adminis-
trar o empreendimento  desde o dia 26 
de maio. A Blue Tree havia assumido a 
operação em 2 de abril de 2012, no lugar 
da Atlantica Hotels que abriu o hotel em 
agosto de 2003.  Em nota, a Blue Tree des-
tacou que “Apesar de todos os esforços 
empenhados pela rede, a continuidade 
da administração do empreendimento 
se mostrou inviável. Todos os clientes e 
fornecedores foram comunicados com 
o devido respeito e atenção”. Também 
em nota, o escritório Rach Korsky que 
é o representante dos condôminos  do 
empreendimento disse que: “A Blue Tree 
cometeu uma série de infrações contra-
tuais e irregularidades que estão sendo 
devidamente apuradas para sua correta 
responsabilização. Diante de tais fatos, o 
corpo diretivo dos condomínios decidiu 
atender o anseio da maioria dos proprie-
tários e investidores e rescindiu os con-
tratos havidos entre as partes de forma 
unilateral e devidamente fundamentada”.

O empreendimento situado em frente 
ao Aeroporto de Congonhas em São 
Paulo conta com 528 apartamentos, res-
taurante, piscina, academia de ginástica e 
sete salas modulares com capacidade para 
até 300 pessoas. Com esta localização pri-
vilegiada, várias redes se candidataram a 
administrar a edificação, mas o Conselho 
de Condôminos escolheu a Nobile Hotéis 

O Flat Califórnia 
fi ca em Belo Hori-

zonte (MG)

Esta é a terceira administração do empreendimento 
que fi ca em frente ao aeroporto de Congonhas

que dá entrada na capital paulista. Com 
isto, o empreendimento passou a se cha-
mar a partir do último dia 1º de junho de 
Nobile Suites Congonhas Hotel Longstay.
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ABIH Nacional promoveu 
com sucesso o 58º CONOTEL 

Palestras e debates realizados no 
Congresso deram origem a pautas 
positivas e soluções para alavan-
car os negócios do setor hoteleiro

A ABIH Nacional — Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis com 
o apoio de suas regionais e de outras 
entidades do setor, promoveu nos dias 
18, 19 e 20 de maio o 58º CONOTEL - 
Congresso Nacional da Hotelaria. O 
evento contou com a participação de 
cerca de 700 Congressistas do segmento 
hoteleiro, 15 presidentes de entidades 
ligadas ao setor, deputados e diversas 
autoridades que debateram uma série de 
temas importantes para o setor.  Entre os 
temas de grande interesse, em especial 
as soluções para a indústria hoteleira 
no atual cenário da economia brasileira, 
um dos destaques foram as soluções 
propostas por Maílson da Nóbrega para 
a obtenção do entendimento de como a 
hotelaria pode sobreviver na atual crise 
brasileira, crescer e até prosperar na 
conjuntura atual e dos próximos anos.

Entraves no desempenho da hotelaria 
também foram discutidos. Entre eles, o 
sistema de hospedagem no formato de 

Economia Colaborativa, explorado por 
algumas empresas que ainda não estão 
devidamente regulamentadas no cenário 
turístico nacional. “Não queremos coibir 
e nem temos intenção de fazer oposição a 
esse modelo de negócios. Nossa propos-
ta, que já está em curso em por meio de 
Projeto de Lei entregue em Brasília, foi 
muito discutida durante o CONOTEL a 
partir da palestra do deputado Herculano 
Passos, Presidente da Comissão de 
Turismo da Câmara dos Deputados e 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Turismo do Congresso Nacional. 
Saímos do Congresso com a certeza de 
que a regularização desse segmento é 
emergencial para a sobrevivência saudá-
vel da hotelaria”, enfatiza Dilson Jatahy 
Fonseca Jr, presidente da ABIH Nacional.

Dilson destaca que entre os pontos 
mais importantes contidos na proposta 
da entidade estão a equiparação dos 
impostos nas esferas Federal, Estadual 
e Municipal, além dos itens de segu-
rança para os hóspedes e quanto a 
preservação da imagem do turismo 
brasileiro, já que os hotéis combatem 
de forma intensa o chamado “turismo 
sexual” e nesse sistema de hospedagem 
não há nenhum controle sobre isso.

No balanço do CONOTEL, também 
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chegou-se ao consenso de que após a rea-
lização das Olimpíadas, haverá um lega-
do positivo que contribuirá com o turismo 
e consequentemente a hotelaria, somado 
aos esforços das entidades de turismo 
e do próprio Ministério do Turismo.

“Nossa expectativa é muito positiva. 
Principalmente quanto à mudança na 
questão política, social e espera-se que 
na econômica. Tínhamos a preocupação 
de perdermos a oportunidade da divul-
gação internacional do Brasil em função 
das Olimpíadas. Mas acredito que agora 
voltaremos a ter o otimismo que tínha-
mos há alguns anos, de o Brasil retomar 
o crescimento inclusive em relação ao 
mercado internacional. Após esse grande 
evento, a expectativa é que o Brasil fique 

Representantes de 
várias entidades 
estiveram na 
abertura do evento

com mais visibilidade e que o segundo 
semestre tenha crescimento bastante 
significativo, já que existe uma demanda 
reprimida muito grande. Também acre-
dito que vá aumentar muito o turismo 
doméstico no Brasil devido à alta da 
moeda internacional. As pessoas deixa-
ram de viajar por causa da crise, mas, 
quando retomarem, será pelo Brasil, que 
é mais barato”, explica Jatahy Fonseca.

A entidade também anunciou as 
novidades para o CONOTEL 2017 que 
será realizado entre os dia 09 e 11 de maio 
no Espaço Pro Magno, em São Paulo. O 
Congresso pretende levar a diante a expe-
riência feita neste ano com Mato Grosso e 
abrir espaço para a participação de Destinos 
Turísticos, agentes e operadoras do setor.

Hoteleiros de 
várias partes do 
Brasil participaram 
do Conotel



86

Aconteceu

GRI Hotéis reuniu grandes 
players do mercado hoteleiro

A segunda edição do GRI Hotéis 
que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio 
no hotel Pullman São Paulo Ibirapuera, 
na capital paulista, atraiu cerca de 100 
dos maiores players do setor de hotéis 
no Brasil. O evento que tem a Revista 
Hotéis como Midia Oficial reuniu os 
principais investidores, incorporadores, 
operadores hoteleiros e desenvolve-
dores que lideram o mercado nacional 
e internacional que discutiram temas 
relevantes, compartilharam oportu-
nidades e geraram novos negócios.

A grade de programação esteve reple-
ta de temas muito atuais e interessantes 
como: Hotéis: Como tornar o mercado 
mais atraente? ; Resorts – Hora de o 
segmento decolar no País?; Aeroportos 
e Hotéis: Mix dos sonhos x Desafios 
locais; Funding: Onde está o dinheiro 
para o desenvolvimento de novos em-
preendimentos?; Hotéis no Brasil: Como 
fazer um negócio dar certo num país 
incerto? Hotéis & Rio: Ainda a Cidade 
Maravilhosa? Incorporação Hoteleira: 
empreender para sobreviver ou esperar 

para avançar? Investindo em Hotéis – 
Como adequar expectativas x retorno?; 
Operação Hoteleira – Como reduzir custos 
e maximizar a performance dos empre-
endimentos?; Time Share e Fractional 
– Quais são os desafios de viabilidade, 
implantação e gestão? Na programação, 
houve também rodadas de matchmaking 
que conectou potenciais parceiros, mo-
mentos de troca de experiências. 

22ª BNT Mercosul recebeu 
quase 6 mil profi ssionais em Santa 
Catarina

Organização já se prepara para 
Rodadas de Negócios na Argentina, Chile 
e Peru em agosto e setembro deste ano

Realizada nos dias 20 e 21 de maio, a 
22ª edição da BNT Mercosul – Bolsa de 
Negócios Turísticos foi encerrada com 
uma grande festa no Beto Carrero World, 
em Penha (SC) - um dos parceiros do 
evento. A feira ocorreu no Centreventos 
Itajaí, contando com 105 estandes e 385 
expositores, além das programações do 
Business Center, Salas de Capacitação 
e visitas técnicas a empreendimentos 
da região. Passaram pelos corredores 
5.936 profissionais e 1.631 agentes mar-
caram presença nas capacitações.

A feira recebeu profissionais da in-
dústria do turismo provenientes de nove 
países, além de 300 cidades brasileiras 
representadas e centenas de jornalis-
tas especializados. Os organizadores, 
Geninho Góes e Jair Pasquini, projetam 
um crescimento de 48% da feira até 2025 
baseando-se na importância do con-
tato B2B no segmento, representando 
grandes oportunidades de negócios.

Na festa de encerramento, a grande 
campeã da noite foi mais uma vez a CVC, 

 O formato de 
debates do GRI 

Hotéis possibilita 
muita interação 

com os presentes

Marcelo Conde, 
Presidente da 
STX Desenvolvi-
mento Imobiliário, 
Antônio Setin, 
Presidente da Se-
tin Incorporadora 
e Ruy Rego, CEO 
da Iron House 
Real Estate foram 
alguns dos 
debatedores 
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que foi a operadora que mais vendeu 
bilhetes do Beto Carrero World na tem-
porada 2015/2016 em âmbito nacional. 
“Mesmo com a crise, tivemos um recor-
de de vendas em 24 anos. Chegamos até 
aqui graças às operadoras, que são todas 
vencedoras. Somos responsáveis pela 
realização de sonhos, e temos desenvolvi-
do um grande trabalho para ver pessoas 
felizes. Este ano, completamos 25 anos, e 
faremos uma grande festa durante todo 
o ano que vem com muitas novidades 
para celebrar”, declara Rogério Siqueira, 
Diretor Presidente do Beto Carrero World. 

Dentro de 90 dias após a realização da 
BNT Mercosul 2016, a equipe viaja pela 
América do Sul realizando a Rodada de 
Negócios, na qual empresários brasileiros 
visitam Argentina, Chile e Peru para sentar 
frente a frente com agentes de viagens, ope-
radores e jornalistas internacionais. Estas 
missões empresariais são realizadas há 

nove anos em mercados latinos pela BNT.
Cada etapa da Rodada será realizada 

na região central de suas cidades-sede: 25 
de agosto em Buenos Aires (Argentina), 
30  de agosto em Santiago (Chile) e 1º de 
setembro em Lima (Peru). O evento dá 
oportunidade aos empresários de apre-
sentarem seus produtos o dia inteiro, com 
vendas exclusivas a um consumidor foca-
do. Concluída a turnê, a média de contatos 
chega a alcançar 200 agentes de viagens e 
operadores em cada um dos três países.

Entre os expositores das Rodadas 
de Negócios estão hotéis, resorts e 
spas, receptivos, locadoras de veícu-
los, cartões de assistência ao viajante, 
parques temáticos e atrações. Também 
participam destinos turísticos, órgãos 
oficiais, secretarias de turismo, entida-
des e associações de classes, entidades 
responsáveis pela maior parte do capi-
tal gerado na indústria no Mercosul.
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Club Homs comemorou 96 
anos de atividades em grande festa

O Club que é uma grande referência 
em eventos sociais, como casamen-
tos e formaturas, contratou recente-
mente a executiva Ivonete Bombo 
para comandar a área de eventos e 
muitos resultados já foram obtidos

O Club Homs promoveu no último 
dia 21 de maio uma grande festa para 
comemorar seus 96 anos de atividades. O 
Clube fundado por imigrantes da cidade 
de Homs, na Siria, é um ícone em plena 
Av. Paulista e desde sua fundação se 
mantém renovado em ações que benefi-
ciam seus associados. O Club que é uma 
grande referência em eventos sociais, 
como casamentos e formaturas, contra-
tou recentemente a executiva Ivonete 
Bombo para Coordenar a área de eventos. 
Em poucos meses ela já atraiu muitos 
negócios e novos eventos aos andares 
agora batizados de Paulista News Homs. 
O objetivo é captar eventos voltados 
ao público corporativo, pois conta com 
cinco salões com mais de 3 mil m2 em 
dois andares, com entradas exclusivas.

A festa de 96 anos de atividades foi 
bastante concorrida e contou com a 

A festa de 96 
anos do Club 
Homs teve dire-
ito até mesmo 
a bolo

presença de muitos associados, descen-
dentes de Sírios e de autoridades, como 
o Vereador, Andrea Matarazzo e Dom 
Romanós, Bispo da Igreja Ortodoxa 
Antioquina – Brasil. Inicialmente um 
coquetel foi servido aos presentes pelo 
Buffet França com muitas iguarias da 
culinária síria e isto incluiu: Composé de 
folhas nobres e brotos com frutas grelha-
das e cubos de gorgonzola; tuile de grana 
padano com carpáccio italiano ao molho 
dijon e parmesane; role de pão sírio com 
coalhada, azeitona, folhas de hortelã e las-
cas de damasco por cima; tulipa folhada 
com patê de foie e compota de framboe-
sa; mini kibe com snobar; charutinho de 
folha de uva com coalhada; quiche de 
cordeiro com geleia de hortelã; folhado 
crocante de philadélphia e gergelim e 
delícias de frango à villeroy. Este coquetel 
foi harmonizado com whisky, espumante, 
suco de tomate, Belline suco de pêssego 
com espumante, água e refrigerante.

Grande festa
A partir do momento que os convida-

dos se dirigiram para o salão Gran Real, 
que foi recentemente modernizado, é que 
a festa realmente começou. Eles foram re-
cebidos por músicas românticas interpre-
tadas e tocada pela banda Brazilian Plaza 
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que apresentou um repertório variado e 
isto incluiu: anos, 60,70 e 80, pop/rock, 
black music, dance music, além de um re-
pertório de músicas brasileiras. Enquanto 
isto, o coquetel quente era servido e cons-
tava de creme de lentilha com compota de 
ameixa e torrada de pão sírio. Em segui-
do o jantar (com serviço a francesa) foi 
servido e constava de: pescada amarela 
ao molho balsâmico, caponata de legu-
mes e fios verdes crocantes; bombom de 
mignon ao molho de vinho tinto, olivas e 
cebolinhas caramelizadas, quadratellis de 
beterraba com queijo de cabra, fios cara-
melado e parmesane ao molho pistache.

No intervalo das bandas musicais, 
Ricardo Jamil Hajaj, Presidente da 
Diretoria executiva do Club Homs fez 
um discurso. Inicialmente ele destacou 
a importância do papel do Club Homs 
para unir o povo Sírio em São Paulo e 
disseminar a cultura e as tradições. E 
como não poderia deixar de ser, lembrou 
que a Síria é o berço da humanidade, 
mas que está vivendo sérios problemas 
com a guerra civil instaurada que aos 
poucos está dizimando o país. “Através 
de doações conseguimos encaminhar 
sete ambulâncias para a Síria para aliviar 
o sofrimento do povo. Torcemos para 
que a paz seja restaurada rapidamente e 
que em breve o povo sírio volte a ocupar 
o lugar de destaque que sempre teve 
no cenário mundial”, destacou Hajaj.

Em seguida, foi cantado os parabéns 
pelo aniversário do Club Homs, com 
direito a um bolo e logo depois um grupo 
musical entrou no palco e tirou grande 

parte do público para dançar com mú-
sicas típicas, embaladas por dançarinas 
da dança do ventre. E a sobremesa era 
servida e constava de uma esfera de 
chocolate, brownie belga, sorvete de 
baunilha, morangos e berrys e calda de 
chocolate quente. Bolo de nozes com 
recheio de creme de ovos também foi 
servido aos presentes, assim como uma 
ceia que consistia em chá,café, brow-
nies, patisseries francesa variadas, bolo 
inglês e churros com doce de leite.

No centro da foto, 
a executiva Ivo-
nete Bombo, nova 
responsável por 
eventos no Club 
Homs, ladeada a 
sua direita pelo 
Vice-presidente 
Antônio Neaime e 
por Ricardo Jamil 
Hajaj, Presidente da 
diretoria executiva

O salão Gran 
Real onde acon-
teceu a festa e 
pode ser utiliza-
dos para eventos 
corporativos
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Meliá anuncia novos hotéis na 
Tanzânia, Maldivas e Cazaquistão

A Meliá Hotels International anun-
ciou recentemente a assinatura de três 
hotéis, sendo dois deles os primeiros da 
companhia em novos destinos: o Gran 
Meliá Maldives, nas ilhas Maldivas e o 
Meliá Almaty, no Cazaquistão (foto). 
O terceiro, Meliá Serengeti, será o 
primeiro lodge da rede na Tanzânia, 
no continente africano oriental.

O Meliá Serengeti Lodge ficará na 
encosta da colina de Nyamuma, na 
Tanzânia. Com abertura programa-
da para junho de 2017, o hotel terá 50 
quartos, além de lounges, restaurantes, 
piscina infinita e áreas abertas para 
churrasco. Será o primeiro hotel da 
companhia a operar de forma comple-
tamente sustentável, que dependerá 
apenas de combustíveis fósseis para 
abastecimento energético de emergência.

O Gran Meliá Maldives ficará em 
Kalhudiyafushi, em Thaa, e deverá 
estar em funcionamento em outubro 
de 2017. O hotel terá 95 villas privati-
vas incluindo 100 quartos, assim como 
três restaurantes, um bar e cafeteria, 
spa, centro de lazer e diversas lojas. 

O Meliá Almaty ficará na maior 
cidade do Cazaquistão e será espe-
cializado em viagens corporativas e 
congressos. Com 250 quartos, será 
aberto em 2018. Também oferecerá um 
restaurante, bar, lounge, spa e fitness 
center, assim como salas de reunião. 

Atualmente, a Meliá opera dois 

hotéis em Dubai e Qatar, e tem dez 
outros em fase de preparação na região, 
que devem abrir entre 2017 e 2020. As 
propriedades serão gerenciadas sob 
o conceito das marcas Melia, ME by 
Meliá, Innside by Melia e Gran Meliá. 

Hilton Worldwide assina 
contrato para primeiro Garden 
Inn no Paraguai 

A Hilton Worldwide assinou um 
contrato de gestão com o Grupo Rahal 
para operar um novo Hilton Garden Inn 
de 120 quartos em Ciudad del Este, no 
Paraguai, que faz fronteira com o Brasil 
e a Argentina. As obras deverão começar 
este ano e a inauguração está prevista 
para o início de 2020. Esse novo Hilton 
Garden Inn, situado no centro de com-
pras em plena expansão do Paraguai, re-
força os planos da empresa de introduzir 
suas principais marcas em novos países.  

O Hilton Garden Inn Ciudad del 
Este, que fará parte do segmento upper 
midscale, foi projetado pela BMA, em-
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O Meliá Almaty en-
trará em operação 
em 2018

O hotel será construído em 
Ciudad del Este
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presa de arquitetura de Buenos Aires, 
Argentina. O hotel será parte de um 
complexo multiuso que oferecerá escri-
tórios empresariais, centro comercial, 
restaurantes e opções de entretenimento. 

O empreendimento terá Wi-Fi gratuito 
de banda larga, business center aberto 
durante 24 horas, academia com equipa-
mentos de ponta, piscina, salas de reu-
nião, e quartos elegantemente decorados.  
Entre as opções de restaurantes, haverá 
um completo no último andar que ofere-
cerá café da manhã, almoço e jantar com 
refeições preparadas na hora a pedido 
do hóspede; um bar e uma loja Pavilion 
Pantry aberta durante 24 horas, oferecen-
do refeições prontas, bebidas e lanches.  

Four Seasons abre primeiro 
hotel à beira mar em Abu Dhabi

Enquanto se prepara para receber 
o primeiro museu do Louvre fora de 
Paris, na França, a cidade de Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes acaba de ganhar 
o primeiro hotel Four Seasons à beira 
mar: o Abu Dhabi at Al Maryah Island.

O projeto do hotel foi criado pela 
Mubadala Real Estate & Infrastructure, 
a mesma marca que assina o a ilha de 
Al Maryah Island, o principal destino 
de negócios e estilo de Abu Dhabi. A 
PLP Architecture projetou o prédio de 
34 andares de acordo com os padrões 
de planejamento urbano sustentá-
vel de Abu Dhabi, o Estidama – Pearl 
2. Um sistema único foi usado para 
conservar energia, sem interferir nas 
vistas da cidade e do Golfo Pérsico. 

São 200 quartos e suítes amplamente 
iluminados e com vistas do mar e da cida-

de. A Royal Suite foi realmente destinada 
para a realeza e os hóspedes mais exigen-
tes. Os 267 m² do quarto são finamente 
decorados com lustres de cristal, seda 
pintada à mão, exóticos trabalhos em 
mármore e piso delicadamente polido.

Rede IHG 
inaugura hotel em Barranquilla 

A rede IHG – InterContinental Hotels 
Group inaugurou um hotel Holiday Inn 
Express em Barranquilla, na Colômbia. O 
empreendimento conta com 154 apartamen-
tos e excelente localização, em Buenavista.  
O empreendimento é o primeiro da marca 
a ser implantado na cidade, que também 
deverá contar com uma proprieade Crowne 
Plaza Barranquilla até o final desse ano.

O hotel é propriedade do Grupo Contempo 
S.A.S. e será administrado pela OXO Hoteles, 
operando sob franquia de uma subsidiária da 
IHG. A propriedade marca o quinto projeto 
da IHG com o grupo de proprietários.

Dentre os diferenciais do Holiday Inn 
Express Barranquilla Buenavista, estão 
suítes confortáveis, centro de fitness, 
piscina exterior, acesso de alta velocidade 
à Internet, centro de negócios, espaços 
de reunião e estacionamento de cortesia. 
O café da manhã Express Start de cor-
tesia apresenta uma gama completa de 
opções para o café da manhã, incluindo 
pratos regionais e locais, opções de car-
ne e ovos selecionados, pães, iogurte, 
sucos, frutas, doces, cereais e café.

O hotel está 
localizado em 
Buenavista

O hotel será construído em 
Ciudad del Este

Moderno lobby do Four Seasons 
Abu Dhab
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Hotéis da Allia Hotels 
incorporam ações sustentáveis

Para acompanhar a nova mentalidade 
de seus hóspedes, a rede Allia Hotels tem 
realizado dezenas de ações de sustenta-
bilidade nos seus 38 empreendimentos 
brasileiros. Entre alguns projetos estão a 
reutilização de rascunhos para impres-
são, a não utilização de copo descartável 
no refeitório dos colaboradores e a troca 
de lâmpadas convencionais por LED.

No Bristol Convention Hotel, em Belo 
Horizonte, a infraestrutura do empre-
endimento permite reaproveitamento 
de água da chuva para os jardins. O 
hotel também possui um sistema para 
evitar desperdício nas torneiras e des-
cargas. Já o Bristol La Residence, em 
Vitória/ES, conta com a instalação de 
placas para geração de energia solar.

De acordo com o gerente do Bristol 
Golden Plaza, em Belo Horizonte (MG), 
Ricardo Chaves, o empreendimento 
promove diversas ações. “Fazemos 
reuniões periódicas para conscientização 
dos nossos colaboradores sobre o quanto 
essas ações são importantes e consegui-
mos reduzir consideravelmente nossas 
contas de água e luz. Além disso, o setor 
de manutenção verifica regularmente 

a infraestrutura do empreendimento, 
como as descargas, evitando vazamentos 
e outros gastos e as camareiras separam 
todo o lixo para reciclagem. E, em campa-
nhas internas, nossas equipes abraçaram 
essa causa e nos avisam quando uma 
torneira está pingando ou quando uma 
luz está acesa sem necessidade”, revela.

Nos hotéis da bandeira Plaza Inn, 
existe um programa de consciência 
ambiental e ecológica que são sinaliza-
dos com adesivos em todos os aparta-
mentos da rede. O Plaza Inn Pousada 
do Capitão (foto), empreendimento da 
Allia em Ilhabela (SP), promove práti-
cas sustentáveis que ajudam a diminuir 
custos, evitar o desperdício e, principal-
mente, melhorar a qualidade de vida 
dos hóspedes, funcionários e a comu-
nidade em sua volta. O hotel separa o 
lixo reciclável, utiliza frutas maduras 
para a fabricação de geleias e bolos, 
além de reciclar sabonetes para serem 
utilizados como produtos de limpeza.

Hotel Tryp Higienópolis 
conquistou selo ouro 
no programa EcoLíderes

O hotel TRYP Higienópolis, adminis-
trado pela rede Meliá Hotels International 
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Fachada da Plaza 
Inn Pousada do 
Capitão 
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e situado na capital paulista, foi contem-
plado com o selo ouro do EcoLíderes, 
programa do TripAdvisor que seleciona 
empreendimentos hoteleiros compro-
metidos com práticas sustentáveis.

O programa EcoLíderes, desen-
volvido em parceria com a con-
sultoria da Rainforest Alliance e o 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), divulga as 
pousadas e os hotéis ecologicamen-
te corretos, dos mais econômicos aos 
mais luxuosos. O selo ouro garante 
que o complexo alcançou uma pon-
tuação acima de 50% na pesquisa.

Hilton Barra Rio de 
Janeiro recebe prêmio 
global de sustentabilidade

O empreendimento localizado na 
Barra da Tijuca no Rio de Janeiro é um 
dos vencedores do programa de reconhe-
cimento de projetos de sustentabilidade 
da Hilton Worldwide, Action Grant, 
pelo qual as ações com impacto positivo 
são premiadas anualmente. Dentro do 
tema “Viaje com Propósito”, os hotéis da 
rede são laureados em três categorias: 
Geração de Emprego, Fortalecimento de 
Comunidades e Preservação do Meio 
Ambiente. No total, 117 hotéis recebe-
ram a premiação em todo o mundo, 
57 dos quais no continente americano. 
Na América Latina, o Hilton Barra foi 

Certifi cado do Tripadvisor

o único na categoria Fortalecimento de 
Comunidades pelo trabalho na Escola 
Carvalho Hosken de Hotelaria, que fun-
ciona dentro da unidade. Anualmente, 
jovens de 18 a 24 anos, em busca de for-
mação, podem realizar curso gratuito de 
especialização em hotelaria com duração 
de seis meses ou 164 horas/aula, viven-
ciando experiências in loco. A escola é 
uma parceria entre o hotel, a Carvalho 
Hosken, a ONG Rio solidário, o Senac RJ 
e a ABIH/RJ - Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. 

AccorHotels leva colabora-
dores a conhecer plantio de árvores 

A rede francesa de hotéis promoveu 
recentemente a visita de alguns de seus 
colaboradores à Serra da Canastra, em 
Minas Gerais, onde opera a ação Plant for 
The Planet - programa global que estimula 
os hóspedes a reutilizarem suas toalhas 
e promove reflorestamento a partir da 
economia nas lavagens. O objetivo desta 
viagem é apresentar o viveiro de mu-
das e a área de plantio do Plant for the 
Planet, realizado em parceria com a ONG 
Nordesta, além de motivar o grupo sobre 
a importância das suas atividades para 
o sucesso do programa. Em 2015 foram 
plantadas 64.418 árvores, crescimento de 
27% em comparação com 2014. Desde 2009, 
já foram plantadas quase 500 mil mudas 
de mais de 100 espécies nativas da região, 
reflorestando 278 hectares nas bacias dos 
rios São Francisco, Araguari e Rio Grande, 
equivalente a 38 campos de futebol.  

Equipe da escola

Certifi cado do Tripadvisor

Tomás Rangel
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Harus ofi cializa parceria com a 
L’Occitane au Brésil

A Harus Soluções em Hospitalidade 
oficializou no último dia 4 de maio a 
parceria com a L’Occitane au Brésil 
para a produção e comercialização de 
amenities. A linha CapimLimão da 
marca francobrasileira será a primei-
ra da parceria que teve como base a 
aceitação do público e o sucesso da 
linha.  O Capim Limão é uma fragrân-
cia que exala frescor e notas cítricas, 
proporcionando frescor que renova os 
sentidos. A linha pode ser utilizada em 
qualquer estação do ano e agrada tanto 
o público feminino como o masculino.

Os 20 anos de experiência da Harus 

na fabricação de amenities, com am-
pla experiência no mercado e o alto 
padrão de qualidade da L’Occitane au 
Brésil foram decisivos para a firmação 
da parceria nos hotéis brasileiros. 

Para a L’Occitane Au Brésil, esta é 
uma oportunidade de conquistar novos 
consumidores por meio dos serviços 
dos hotéis parceiros da Harus. Luiz 
Roberto Magrin Filho, Diretor Geral da 
Harus, se mostra bem otimista nesta 
parceria com a L’Occitane au Brésil. 
“O objetivo é levar aos mais charmosos 
hotéis e pousadas do Brasil produtos 
de alta qualidade. São cinco produ-
tos em formato amenities: Shampoo 
(30ml), Condicionador (30ml), Loção 
Corporal (30ml), Sabonete Líquido 
(30ml) e Sabonete em Barra (em ver-
sões de 25 e 50g). Por serem elabo-
rados com extrato de CapimLimão, 
estes produtos limpam, hidratam e 
deixam a pele e os cabelos macios e 
suavemente perfumados”, explica.

Ele está com uma expectativa que 
as vendas da Harus cresçam 30% neste 
ano em razão desta parceria com a 
L’Occitane au Brésil. O prélançamento 
que aconteceu no ano passado na feira 
Equipotel serviu como termômetro da 
parceria.  “Já temos várias redes hote-
leiras com contratos fechados e estamos 
convictos que esta parceria será de 
grande sucesso”, concluiu Luiz Roberto.
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Luiz Roberto 
Magrin Filho: 

“Nossa expecta-
tiva é que nossas 
vendas cresçam 

30% neste ano 
em razão desta 
parceria com a 

L’Occitane au 
Brésil”

A linha Capim 
Limão é o inicio 

da parceria
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Erbon Software 
fi rma parceria com a Omnibees

A Erbon Software, empresa especia-
lista em desenvolvimento de sistemas de 
Gestão Hoteleira, anunciou que acaba 
de fechar uma parceria de integração 
com a empresa Omnibees. Agora, os 
clientes da empresa irão receber todas 
as reservas online automaticamen-
te no seu PMS (Sistema de Gestão de 
Hotéis) bem como atualizar o inven-
tário de quartos em todas as OTA’s de 
uma forma automática via sistema.

Essas ações são possíveis graças à 
integração já desenvolvida e em funciona-
mento entre o PMS da Erbon Software e 
o Motor de Reservas e Channel Manager 
da Omnibees. De acordo com o CEO 
da empresa, Diogo Rocha, “Depois 
de um PMS e Financeiro totalmente 
desenvolvido para o Brasil, a Erbon 
Software apostou nesta integração com 
a empresa Omnibees que atualmente é 
a que possui mais ligações com OTA’s 
e o seu Channel Manager no mercado 
Brasileiro. Queremos fazer a diferença 
com uma solução completa, moderna e 
intuitiva para o mercado Brasileiro que 
é o nosso principal foco. O mais impor-
tante de tudo é satisfazer verdadeira-
mente os nossos clientes, e eles, sabem 
disso! Basta os contatar”, afirmou.

Desbravador fi rma parceria 
com o Sindhotéis Foz do Iguaçu 

A Desbravador, um dos mais tradi-
cionais fornecedores de software para 
a hotelaria nacional e o Sindhotéis  – 
Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes 
de Foz do Iguaçu (PR) oficializaram 
recentemente uma parceria para cessão 
da licença de uso de software. O obje-
tivo é garantir a constante evolução da 
gestão das empresas, pois os produtos 
Desbravador serão utilizados para trei-
namentos no Centro de Capacitação da 
entidade, que será inaugurado em breve. 

Para o Presidente do Sindhotéis, 
empresário Carlos Silva, o convênio é 
mais uma demonstração da vanguarda 
da Desbravador, que desde 1988 está ao 
lado das empresas de hotelaria e gas-
tronomia. “O Desbravador é pioneiro 

no sistema de gestão, sempre inovando 
e modernizando seus serviços para o 
desenvolvimento empresarial”, afirmou.

A licença concedida ao Centro de 
Capacitação do Sindhotéis é para uso 
do Desbravador 4.1 (software ideal para 
o gerenciamento de médios e grandes 
hotéis), Desbravador Light 3 (um sistema 
que possibilita o gerenciamento de pe-
quenos hotéis e pousadas) e Desbravador 
Fast (solução para gestão inteligente 
de restaurantes, bares e similares).

Realgem’s Amenities 
lança marca “That Girl” para hotelaria

A Realgem’s Amenities, empre-
sa de cosméticos para hotelaria, está 
apresentando ao mercado hoteleiro a 
marca That Girl, com produtos volta-
dos ao público feminino. A marca está 
disponível em 450 pontos de venda no 
Brasil e 30 nos Estados Unidos, regis-
trando crescimento de 20% em 2015.

Entre os produtos que serão ofere-
cidos estão protetores de axila, que são 
discretos absorventes que evitam a marca 
de suor nas camisas; o cinto elástico 
anti-cofrinho; a fashion tape, que são fitas 
dupla face para ajustes de roupas; o 
tapa decote, um tecido rendado que 
disfarça o decote mais ousado; sutiã 
clip, que prende as alças do sutiã, 
transformando-o em nadador; o 
fashion dots, adesivos que aliviam a 
tensão e o peso dos brincos; o lenço 
e a caneta removedores de man-
chas; o neutralizador de odores, uti-
lizado no banheiro, além de outras 
opções. Os produtos têm uma ca-
racterística retrô e trazem em suas 
embalagens frases divertidas para 
as situações específicas do dia a dia. 

No centro da foto, 
Marcelo Pompeo, 

Diretor da Desbra-
vador com Carlos 
Silva, Presidente 

do Sindhotéis

A linha de 
produtos é voltada 

para o público 
feminino
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Ruy Ohtake 
lança poltrona Duas Voltas

Após quase 20 anos sem produzir 
para o mercado moveleiro, o Arquiteto 
Ruy Ohtake lançou a poltrona Duas 
Voltas. Feita em aço carbono com couro 
estonado de alta qualidade, a peça tem 
curadoria de Beto Cocenza, idealizador 
do Boomspdesign. Como o próprio nome 
já diz, a poltrona é feita com duas vol-
tas de aço e será comercializada em 50 
pontos de venda espalhados por todo o 
Brasil, lojas que se dedicam a promover 
o design brasileiro. As poltronas apre-
sentadas foram desenvolvidas em aço 
amarelo com couro castanho e em aço 
vermelho com couro preto. Há ainda 
as opções de aço nas cores: azul royal, 
branco,  laranja, preto, roxo e verde 
limão, e para o couro há mais quatro 
opções; branco, bege, ocre e cru. Quem 
quiser pode personalizar sua peça com 
outras cores de couro para ter um mó-
vel único. Contato – (11) 3887-8606.

Soluções tenológicas 
para Hotelaria 

A empresa Nonius disponibiliza 
soluções tecnológicas que permitem 
aos operadores hoteleiros oferecerem 
aos seus hóspedes serviços digitais de 
última geração. Estes serviços incluem: 

comunicações de voz e Internet, infotain-
ment, soluções multimédia e serviços 
de instalação, gestão e manutenção para 
hotelaria, navios-cruzeiro e unidades de 
saúde. A empresa é especializada em 
gestão de acesso à Internet (HSIA) por 
Wi-Fi, televisão interativa usando IPTV, 
sinalização digital, telefonia IP, aplicações 
móveis e conteúdos de entretenimento. 
Contato - www.noniussoftware.com 

Pantufas 
macias e confortáveis

A Amenix oferece 
uma variada linha de 
pantufas para os hotéis, 
como o modelo fecha-
do. O tecido é atoalhado 
luxo exclusivo Amenix, 
mais macio e felpudo e 
a sola é moderna anti-
derrapante mais segura 
e confiável. A empresa personaliza 
o bordado, não tem pedido míni-
mo, envia para todo Brasil, além de 
ter outros modelos a pronta entre-
ga. Contato www.amenix.com.br 

Sabonete bactericida 
para uso profi ssional

Indicado para a limpeza e antis-
sepsia das mãos em restaurantes, 
cozinhas industriais, indústrias de 
alimentos, hotéis e outros ambientes 
institucionais, a 3M lança no Brasil o 
Scotch-BriteMR Sabonete Bactericida 
e amplia a família de produtos quími-
cos de limpeza profissional 
para o segmento de Food 
Service. Disponível em em-
balagens de 5 litros, o sabo-
nete bactericida possui re-
gistro na Anvisa — Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária, não tem adição 
de fragrância e foi desen-
volvido com exclusiva 
fórmula à base de bigua-
nida polimérica (PHMB). 
Contato - www.3M.com.br
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Linha de produtos para 
pessoas com mobilidade reduzida

A Crismoe dispõe de uma variada 
linha de produtos da linha Oneself para 
atender as pessoas com mobilidade 
reduzida. Esta linha foi desenvolvida a 
partir de um projeto altamente técnico 
e testada nos mais renomados institu-
tos de pesquisas tecnológicas. Obedece 
rigorosamente às Normas Técnicas 
ABNT-NBR 9050 e tem seu uso favorito 
em hospitais e hotéis, pois permite ao 
usuário independência, com confiança e 
qualidade. Entre os produtos estão:barra 
de apoio, banco articulado, barra de 
apoio para lavatório, angular, abraço 
seguro, articulada, assim como protetor 
de sifão. Contato – www.crismoe.com.br  

Móveis injetados 
para área externas

A Grosfillex está trazendo para o 
mercado hoteleiro o que há de mais 
novo no conceito de móveis injetados. 
Espreguiçadeira injetada à gás que 
permite um acabamento com linhas 
arredondadas e além da beleza propor-
ciona uma maior resistência do produ-
to. Estrutura fabricada com Resina de 
PP aditivado contra raios UV, fibra de 
vidro e micro partículas de alumínio, 
e assento estruturado em alumínio e 
tela TexGarden (Tratada com anti bac-

tericida) suave ao toque é o que há de 
mais moderno e resistente podendo 
ser usada também no deck molhado. 
Contato – www.grosfillex.com.br  

Carpetes 
em placas em cinco modelos

A empresa Shaw 
Contract apresenta 
o design revelado 
na coleção Vertical 
Layers, a linha de 
carpete em placa 
que traz beleza 
inspirada em super-
fícies expostas ao 
tempo. A beleza no 
inesperado é a grande inspiração  desta 
coleção que ressalta as superfícies expos-
tas aos elementos do tempo. A equipe 
de design  da Shaw Contract, explorou 
lugares esquecidos que contavam his-
tórias através das camadas reveladas 
nas paredes, superfícies e nas próprias 
estruturas. Lugares que suportaram a 
energia tanto do presente quanto do 
passado. Todos esses elementos e exposi-
ção deixaram as superfícies com um lindo 
desgaste. A Coleção apresenta cinco mo-
delos de carpete em placas de 23x91cm 
Contato - www.shawcontractgroup.com

Contêineres 
para armazenamento

A linha de contêineres Brute, fabrica-
dos pela Rubbermaid, além do portfólio 
diversificado de cores e tamanhos, os pro-
dutos tem canal de ventilação. Com isto,  
diminui 50% o esforço de quem retira o 
saco de lixo do recipiente. A estrutura 
também é reforçada, pois não é utilizado 
plástico reciclado em sua composição. O 
produto Brute é usado para fins de arma-
zenamento ou gerenciamento de resídu-
os. Contato – www.rubbermaid.com.br  
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Deca apresenta soluções para 
economia de água

A Deca apresenta 300 soluções com 
design moderno que economizam até 
70% de água, pois os produtos utilizam 
a exclusiva Tecnologia Eco, como as 
torneiras. O sistema inovador possibi-
lita dois tipos de uso: O economizador 
(fechamento automático) possui mo-
vimento de abertura no sentido anti-
horário. Já o convencional (fechamento 
manual), conta com movimento de 
abertura no sentido horário, deixando 
o usuário decidir quando fechar o fluxo 
de água. Contato – www.deca.com.br 

JactoClean 
amplia linha de aspiradores de pó

A JactoClean tem investido na 
ampliação de seu portfólio de produ-
tos e acaba de lançar o Aspirador de 
Pó e Líquidos de 22 Litros AJ2218 e 
do Aspirador de Pó Costal AJC33. 

Ambos podem ser utilizados na 
limpeza de estofados, carpetes, tapetes, 
pisos, interiores e porta-malas de veícu-
los, etc., atendendo a postos de serviços, 
lava rápido, indústrias, empresas presta-
doras de serviços de limpeza, shoppings, 
condomínios, escritórios, hotéis, escolas, 
cinemas, prédios, entre outros locais.

O produto possui potência nominal 
de 1.200W, reservatório plástico, filtro de 
tecido para aspirar pó e válvula de segu-
rança para líquidos tipo boia. Leva suporte 
para acessórios e cabo elétrico e conta com 
rodízio para facilitar deslocamentos. Como 
acessórios, acompanham mangueira, tubos, 
escovas redonda e de pavimento, bocal para 
líquido e ponteira concentrada. O Aspirador 
Costal AJC33 pode ser usado como mochila, 
o que permite agilidade e menor esforço 
físico, pois deixa as mãos livres para me-
lhor manuseio em locais de difícil acesso. 
Contato – www. www.jactoclean.com.br

MBM Brasil 
importa talco removedor de cera

A MBM Brasil está 
importando o talco remo-
vedor de cera da Crystalcor 
Performance, um produto 
inovador  e 100% natural. 
Ideal para porcelanatos, 
ele atua removendo, com 
facilidade, a cera protetiva 
e as sujidades retidas sobre a superfície, 
proporcionando brilho instantâneo sem 
causar qualquer dano ao piso. O produto 
rende cerca de 20m² por frasco e, além 
de limpar, revitaliza e protege o material. 
Fácil de aplicar, pode ser manuseado por 
qualquer pessoa. É só borrifar o produto a 
seco sobre a peça e fazer uma fricção suave 
com uma esponja macia ou fibra branca. Os 
componentes irão se desprender da camada 
superficial e trazer o brilho de volta ao por-
celanato. Contato - www.mbmbrasil.com 

Chocolife lança a Linha para 
vegetarianos e veganos

A Chocolife, empresa que desenvolve 
produtos zero glúten, lactose e açúcar, além 
de antialergênicos, apresenta ao mercado 
sua nova linha Veggie, direcionada a ve-
getarianos, veganos e quem busca uma ali-
mentação saudável. A linha é composta por 
Shakes nos sabores frutas vermelhas e cho-
colate e o Veggie Protein, proteína concen-
trada de arroz integral germinado orgânico 
e ervilha amarela nos sabores natural e bau-
nilha. A Chocolife Veggie Protein - Proteína 
concentrada de arroz integral germinado 
orgânico e ervilha amarela sabores natural e 
baunilha é disponibilizada em embalagem 
de 400g. Contato – www.chocolife.com.br 

VitrineVitrine






	capa
	pg02
	pg03
	pg04
	pg05
	pg06-07
	pg08-10
	pg11
	pg12-24
	pg25
	pg26-35
	pg36-38
	pg39
	pg40-42
	pg43-47
	pg48-51
	pg52-61
	pg62-70
	pg71-77
	pg78-81
	pg82-83
	pg84-89
	pg90-91
	pg92-93
	pg94-95
	pg96-98
	pg99
	pg100

