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CURSOS IMPULSIONAM
CAPACITAÇÃO NO TURISMO

Sindhotéis, em conjunto com Gestão Integrada do Turismo, oferece oportunidade
de qualificação aos profissionais de gastronomia, hotelaria e serviços
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Ponto de vista

Um debate sempre oportuno
Nos três níveis da administração
pública,
esperamos que os governantes aproveitem o
momento para implantar
medidas que impulsionem o desenvolvimento
do município, do estado
e do país com vistas à
geração de emprego e
renda.

F

Wilmar Andreola é empresário e
vice-presidente do Sindhotéis.

oz do Iguaçu vive um momento decisivo
com a iminência de uma eleição que definirá o prefeito e vice-prefeito após um
período de grande turbulência na política municipal. A cidade também está com atenção
redobrada aos possíveis reflexos na fronteira
por conta da efetivação de Michel Temer na
Presidência da República.
Devemos aproveitar essa oportunidade para
promover o bom debate político e apresentar
nossas reivindicações.

Em relação à campanha
eleitoral, é importante
conhecer as propostas
para o turismo de cada
candidato a prefeito. Aliás, é preciso que os postulantes
reconheçam
essa atividade econômica como a principal da nossa cidade. Sempre é
bom lembrar que o turismo e a logística são as
molas propulsoras da economia iguaçuense,
sendo responsáveis por mais da metade dos
empregos locais.
Quais são as propostas, por exemplo, para aumentar a permanência das milhões de pessoas
que visitam anualmente a cidade? Afinal sabemos que esse é o caminho de menor custo
(financeiro e ambiental) e maior retorno para o
município. A permanência média é de três dias,
logo a ampliação em 50% desse tempo envolveria aumento de 25% no emprego e na renda

Novo associado
O melhor da hotelaria, gastronomia, entretenimento e lazer faz parte do quadro
de associados do Sindhotéis. Para fortalecer ainda mais a entidade, a sua filiação
é fundamental. Os interessados devem informar-se pelo telefone (45) 3027-1836.
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em Foz. Como concretizar esse desafio?
É preciso debater, ainda, como avançar em
projetos estruturantes como a nova pista do
aeroporto, duplicação da BR-469, aumento da
cota de compras, construção do viaduto na
Avenida Costa e Silva, melhorias estruturais
no corredor turístico (com retirada de veículos
pesados), desobstrução das aduanas em períodos de alta e feriadões, início das obras da
segunda ponte entre Brasil e Paraguai, entre
outros projetos.
A lista de projetos urgentes continua: duplicação da BR-277 (trecho integral de Foz a Curitiba) para atrair mais o turismo rodoviário, beneficiando todos os hotéis, bares e similares
da nossa cidade; construção de um portal na
entrada de Foz como centro de informações
turísticas; e Plano Diretor para melhorar nossas
avenidas e acessos para não termos congestionamentos, que já estão ocorrendo até fora
dos horários de pico.
Dentro desse cenário macro, o Sindhotéis integra a Gestão Integrada do Turismo, bem como
o Codefoz e o Fundo Iguaçu. Essas ferramentas mostram a capacidade de organização da
sociedade. Fortalecendo-as cada vez mais, teremos força e representatividade para manter
e ampliar o diálogo com os governos, sensibilizando os governantes para as reais necessidades da população iguaçuense.

Ekobar Petiscaria e Choperia
Av. Paraná, 429 – Centro
Telefone: 3028-9468
www.ekobar.com.br

Turismo Forte

Centro de Capacitação abre novos cursos

Complexo oferece qualificação aos profissionais de turismo, hotelaria e serviços

O

Centro de Capacitação está com inscrições abertas para quatro cursos a serem
promovidos na reta final deste ano. A expectativa é repetir o sucesso das qualificações
realizadas no começo deste semestre, oferecendo assim aos profissionais de turismo, hotelaria e serviços oportunidade de qualificação
e ascensão profissional no mercado de trabalho.
As áreas atendidas são: Gestão Executiva na
Hotelaria; Excelência no Atendimento ao Cliente;
Competências Profissionais Sistêmicas; e Inglês
Aplicado ao Turismo e Hotelaria. Elas completam
o calendário, iniciado com os cursos Revenue
Management, Distribuição e Marketing Digital
e Governança e Hotelaria de Excelência, além
do renomado Cozinhas do Mundo, da Le Cordon
Bleu.
Vale frisar que o Centro também tem aberto seu
espaço para outras entidades realizarem suas
ações, como ocorreu no seminário que apontou
tendências e inovações para pequenos negócios do turismo ou no workshop sobre medidas
de higienização de roupas em hotelaria.
Le Cordon Bleu - Já os alunos que fazem o curso
Cozinhas do Mundo agora se preparam para conhecer as técnicas da cozinha italiana. As aulas
serão entre 22 e 24 de setembro, também com a
chef italiana Giovanna Reviso. Os dois primeiros
módulos foram sobre cozinha peruana e francesa. Os dois últimos serão acerca da mediterrânea e da asiática.
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Praticamente desconhecida dos participantes,
a cozinha peruana representou uma grande
surpresa, como conta a aluna Roberta Zaparolli
(foto). “Eu me apaixonei pela cozinha peruana”,
diz Roberta, que tem formação em cozinha internacional e trabalha como gerente de alimentos e bebidas no Rafain Palace. Segundo Roberta, Foz do Iguaçu só tem a ganhar com essa
especialização.
Cozinhas do Mundo é uma maratona culinária.
Cada módulo significa nada menos que 24 horas
de aulas práticas, com o aprendizado de 18 recei-

tas, e um pouco de teoria para que os alunos entendam a origem dos pratos e sua importância
até mesmo histórica. No total, o curso tem 140
horas.
A vinda da Le Cordon Bleu é resultado de um convênio firmado pela parceria do Sindhotéis com a
Uniamérica, responsável pela gestão pedagógica do espaço. É também fruto da parceria das
principais entidades do trade turístico local.
(Com Foz do Iguaçu Destino do Mundo)

Mais informações:
www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br
Telefone: 3028-9444

Senac oferece workshops gratuitos aos associados do Sindhotéis

A

s capacitações não param. O Senac Cataratas concedeu ao Sindhotéis vagas
gratuitas para os associados ao sindicato participarem de seis workshops em gastronomia. O objetivo é contribuir com a educação
profissional, em sintonia com as mudanças que
ocorrem no mercado e nas relações de trabalho,
desenvolvendo e complementando competências como conhecimentos, habilidades e atitudes nos âmbitos pessoal e profissional.

O calendário iniciou em agosto com Sobremesas Clássicas e Sofisticadas e Harmonização
de Vinhos. As próximas etapas serão Coquetelaria Clássica (19 de setembro), Arte e Técnica de
Sushi (28 de setembro), Comida de Boteco (19 de
outubro) e Aproveitamento de Alimentos (26 de
outubro).
As aulas são sempre das 15h às 18h, na sede do
Senac Cataratas, localizada na Rua João Rouver, 160, no Centro. Solicite sua ficha cadastral

ao Sindhotéis, pelo telefone 3027-1836 ou pelo
e-mail sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br.
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Comemoração

Garçons esbanjam talento em corrida
Profissionais protagonizam confraternização em alto-astral

P

egas eletrizantes, equilíbrio para segurar
uma bandeja cheia de garrafas, confraternização e muitos prêmios. Essa foi a receita da Corrida Internacional do Garçom para deixar
o domingo de dezenas de colegas de trabalho no
mais alto-astral. O evento contagiou a torcida
que compareceu ao Catuaí Palladium.
Mais de 50 homens e mulheres, de restaurantes,
churrascarias, pizzarias, lanchonetes e hotéis de
Foz do Iguaçu, mostraram talento na pista de 30
metros demarcada no estacionamento do
shopping. A prova contou inclusive com a participação de trabalhadores de empresas de Puerto
Iguazú, na Argentina.
O vencedor no masculino foi Alexandre dos Santos Felix Junior, de 22 anos. Funcionário do Nadai Confort Hotel & Spa, agradeceu um a um do
“povo da firma” pelo apoio no serviço. “A vida já é
uma corrida danada; a prova foi só alegria”, disse o campeão, que é garçom desde os 14 anos
de idade. Ele ganhou uma bicicleta, um kit Prat’s,
uma bandeja espelhada e um jantar na Rafain
Churrascaria Show.

Competição saudável, com integração entre todos

No feminino a vencedora foi Sara Maria de Almeida, 26 anos. Garçonete no Hotel Continental Inn
Cataratas, esbanjou simpatia ao cruzar a linha
de chegada em primeiro. “É muita prática para
equilibrar a bandeja correndo. A prova é muito
legal”, afirmou a campeã, que está há dez anos
na profissão. Ela recebeu uma bicicleta, um kit
Prat’s, um porta-retrato espelhado e um jantar
na Rafain Churrascaria Show.

Já o diretor-secretário do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Foz do
Iguaçu, Luiz Carlos Queiroz, lembrou que a corrida
também teve como objetivo marcar o Dia do Garçom, comemorado em 11 de agosto. “É um grande
encontro entre os profissionais”, resumiu.

O evento – A Corrida Internacional do Garçom é
uma promoção conjunta do Sindhotéis; Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; e Senac. A ação também conta com apoio de
empresas do setor.
O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, agradeceu aos garçons, garçonetes, torcedores e
patrocinadores do evento. “É uma competição
saudável, com integração entre todos”, frisou.
Para a vice-presidente de Alimentação e Bebidas
do sindicato, Isabel Salvatti Rafagnin, a prova é
uma forma de homenagear “esses importantes
profissionais do turismo”.
Alexandre Felix Junior (Hotel Nadai)
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Sara de Almeida (Continental Inn)

Apoio

Sebraetec subsidia inovação no turismo

M

icros e pequenas empresas do turismo
têm uma ótima oportunidade para inovar
com criatividade. Com a ajuda do Sebraetec (Serviços em Inovação e Tecnologia), empresas de hospedagem, gastronomia e lazer podem
implantar melhorias nos negócios desembolsando apenas parte do valor do investimento.
O programa mantido pelo Sebrae/PR oferece até
50% do montante em subsídio para a elaboração de projetos voltados ao desenvolvimento
dos negócios. O recurso já está disponível para
empresas de Foz do Iguaçu e região que queiram
acessar o serviço, informa o consultor do Sebrae/PR Augusto Cesar Stein.
“O Sebraetec atende dos mais simples aos mais
avançados. O ideal é que o empresário que tenha
interesse em inovar no seu negócio entre em
contato com o escritório do Sebrae/PR, para que
possamos identificar as necessidades da empresa e orientá-lo de acordo com a demanda e
os serviços oferecidos via Sebraetec”, assinala.

Entre em contato com o Sebrae
em Foz - a orientação sobre o uso
do programa é gratuita.

O Sebraetec subsidia inúmeros casos de processos de inovação nas áreas de:
O Sebraetec atua em sete áreas distintas, como
design, produtividade, propriedade intelectual,
qualidade, inovação, sustentabilidade e serviços
digitais. A solução está dividida nas modalidades
Orientação (para empresas que necessitam de
serviços tecnológicos de baixa complexidade)
e Adequação (para aquelas que carecem de suporte tecnológico classificado como de média ou
alta complexidade).

• Eficiência no uso de energia e água;
• Design de ambientes;
• Planejamento de e-commerce;
• Plano de gerenciamento de resíduos;
• Práticas de manipulação de alimentos;
• Inovações que geram sustentabilidade e adequações às normas e legislação;
• Consultorias para novos produtos, processos
e serviços.

Solicite mais detalhes sobre o funcionamento
do Sebraetec. Basta entrar em contato com o
escritório do Sebrae/PR.

Rua das Guianas, 151, no Jardim América.
Telefone (45) 3521-5300.

Empresas de Foz aderem ao Selo de Qualidade no Turismo

O

Selo de Qualidade no Turismo do Paraná
já conta com expressiva adesão das empresas de Foz do Iguaçu. A cidade tem 23
hotéis, churrascarias, restaurantes, agências
e organizadoras de eventos certificados pelo
programa que busca valorizar a qualidade dos
produtos/serviços do setor como garantia de
conformidade.
O objetivo principal do Selo de Qualidade no Turismo do Paraná é contribuir com o aperfeiçoamento técnico e profissional das empresas do
segmento turístico, visando à qualidade dos

produtos e serviços oferecidos nas empresas
do estado do Paraná, tornando-as mais competitivas no cenário nacional. E ainda proporcionar
reconhecimento aos estabelecimentos que oferecem um serviço de excelência e um produto de
qualidade por meio de boas práticas e procedimentos definidos e assertivos para seu negócio.
O selo é promovido pelo Sebrae/PR em parceria
com a Fecomércio e o Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar), que é responsável pelas avaliações de conformidade do programa. A ação tem
apoio da Abeoc Brasil-PR, Paraná Convention

& Visitors Bureaux, ABIH-PR, Secretaria de Esporte e Turismo, ABAV-PR, Abrasel-PR e Paraná
Turismo. Em Foz, o Sindhotéis e o ICVB apoiam o
projeto.
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Parceiros - Fornecedores

Controlsul tem soluções para hotelaria e gastronomia
A Controlsul Consultoria Empresarial apresentou
seu portfólio de serviços para os empresários da
hotelaria e gastronomia. Os consultores fizeram
uma apresentação objetiva mostrando como
é possível manter a lucratividade nos negócios
sem necessariamente aumentar a receita. A metodologia busca colocar gestores e colaboradores à mesa para analisar em que é possível reduzir custos sem prejudicar a qualidade do serviço.
Veja os slides da apresentação em nosso site.

A Controlsul sustenta que a crise atingiu diversos
setores em âmbito nacional, sendo que as redes
hoteleiras também sentiram os impactos da recessão. As receitas estão restritas, então o foco
do gestor deve ser na redução de custos para
equilibrar as contas. E a maneira mais eficiente
para este tipo de ação é por meio da utilização
de uma metodologia com análise individualizada
dos custos e despesas e acompanhamento sistemático de uma matriz orçamentária.

Alffainox fabrica cozinha de alto padrão para o turismo
Quando a Le Cordon Bleu elogiou o Centro de
Capacitação, atestou a qualidade da empresa
responsável pela infraestrutura da cozinha. Com
sede em Foz, a Alffainox fabricou e montou a
estrutura que tem recebido os chefs da escola
referência mundial em alta gastronomia e pro-

fissionais do Brasil, do Paraguai e da Argentina.
A indústria iguaçuense produziu os equipamentos para a cozinha em aço inox especial para
gastronomia, voltados ao recebimento, armazenagem, manipulação e preparação de alimen-

tos. A produção inclui mesas, bancadas, fogões,
balcões secos, refrigeradores, freezers, sistema
de exaustão, armários e balcão horizontal refrigerado.
Além do espaço para o chef, a cozinha-escola
de 500 metros quadrados atende 18 alunos ao
mesmo tempo. Tudo com equipamento de qualidade dentro das normas da Anvisa e do padrão
gastronômico mundial.
Sócio da Alffainox, o empresário Rudney Lopes
Vargas agradece à diretoria do Sindhotéis pela
confiança na indústria. “Concorremos com fábricas nacionais dos grandes centros. Somos gratos ao sindicato por acreditar em nossa equipe e
produtos”, afirmou.

Mafia Club, o verdadeiro Clube do Vinho
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O Mafia Club é uma novidade para os amantes de
vinho em Foz do Iguaçu. O primeiro Clube do Vinho trouxe aos iguaçuenses novas experiências
e oportunidades para degustar rótulos importados de várias partes do mundo; sempre com
qualidade, comodidade e segurança.

O Clube do Vinho trabalha com mais de mil rótulos
exclusivos na cidade. Os preços são bem acessíveis: a partir de R$ 118 você pode tornar-se assinante, com direito a receber duas garrafas de
rótulos diferentes por mês em casa. A entrega é
grátis, e o pagamento pode ser feito por boleto.

Tudo é feito de forma muito prática e simples.
Seus integrantes recebem em casa rótulos exclusivos da Mafia Wine House uma vez por mês. A
surpresa fica a cargo da vinoteca, que seleciona
diferentes marcas, uvas e países para sempre
surpreender os apaixonados.

O Mafia Club possui outros planos, com variedade de rótulos e garrafas. Vale destacar que o assinante também tem direito a 10% de desconto
em compras pelo site e nos 13 estabelecimentos
gastronômicos parceiros na cidade. Conheça outras opções de assinatura: (45) 3027-1483.

Inovação e Empreendedorismo

Bourbon Cataratas amplia diversão com Sports Park
Aventura e diversão definem o novo espaço de
lazer do Bourbon Cataratas Convention & Spa
Resort. Com atrações para todos os gostos, o
Sports Park anima ainda mais os hóspedes. O
complexo conta com seis atrações, todas preparadas para divertir crianças e adultos.
A aventura começa com a parede de escalada
(oito metros de altura com um circuito desafiador) e tirolesa (cabo de aço com extensão de 80

metros). Já na quadra de areia é possível jogar
vôlei, tênis, badminton e o que mais a criatividade permitir.
Os hóspedes também podem aproveitar a estada para testar e aprimorar a mira no arco e flecha. A grande paixão nacional, o futebol, não fica
fora do Sports Park, pois há o campo de futebol
society. Fechando as novidades, o footsnooker
(que mistura futebol e sinuca).

Praia Sol Hotel recebe Certificado TripAdvisor
O Praia Sol Hotel, de Santa Terezinha de Itaipu,
recebeu o prêmio do Certificado de Excelência
TripAdvisor®. O reconhecimento premia as empresas de hotelaria que obtiveram avaliações
excelentes por parte dos viajantes no TripAdvisor no último ano. Os ganhadores incluem estabelecimentos em todo o mundo que tenham
proporcionado, de forma contínua, uma experiência de qualidade ao cliente.

Além de um belo café colonial, o hotel conta com
piscina descoberta adulta e infantil com solário.
Há sala de reuniões, business center e estacionamento gratuito, como também serviços de
lavanderia e traslado, com custo adicional. Todos
os quartos do hotel possuem ar-condicionado,
TV de tela plana, frigobar e wi-fi grátis. Ainda dispõem de secador de cabelo e kit de banho nos
banheiros privativos.

Best Western Tarobá é certificado pela ISO 9001
O BEST WESTERN Tarobá Hotel obteve a certificação ISO 9001:2008, concedida pelo Instituto
de Tecnologia do Paraná, a partir de avaliação
realizada por auditores e consultores externos.
O certificado reconhece que as normas e procedimentos de gestão do estabelecimento garantem padrões de qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. O hotel em Foz do Iguaçu é o
primeiro estabelecimento três estrelas do país a
receber o selo de eficiência.

Para ser referenciado pela certificação ISO 9001,
o hotel realizou investimentos na infraestrutura
e nas instalações de hospedagem e ampliou a
oferta de serviços. O processo gerencial passou
por reestruturação e foi implantado programa de
treinamento aos funcionários. Todas as mudanças e inovações foram monitoradas e avaliadas
pelos consultores do Tecpar, até a emissão do
relatório de auditoria aprovando o sistema de
qualidade total.

Ekoroom, um ambiente único
Cafeterias costumam ser lugares aconchegantes e inspiradores. Mais do que servir cafés,
funcionam como pequenos refúgios na cidade.
Assim como você tem músicas, livros e tipos de
expresso favoritos, é provável que em algum lugar você também tenha sua cafeteria predileta.
Agora, em Foz do Iguaçu, você tem a oportunidade de conhecer, apreciar e desfrutar o Complexo
da Ekogroup, no Shopping Catuaí Palladium, que
uniu o útil ao agradável, numa composição blend,

ou seja, uma variedade de produtos de decoração com um café especialmente desenvolvido
para apreciadores dessa bebida.
Os produtos atendem a diversas necessidades,
com estilos que variam entre o nosso famoso
“rústico” sulista e o clássico americano. Sem falar nos artigos de coleção Zakka Style. Tudo isso
num clima londrino, industrial temático. E o interessante é o showroom, no qual você se utiliza
dos produtos à venda na loja e no coffee shop.
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Sindhotéis e Federação
em defesa do turismo

O presidente da FBHA, Alexandre Sampaio,
tem participado de reuniões com ministros
pedindo atenção especial ao impacto que as
mudanças vão causar no setor de serviços.
“Esse provável aumento afetará, de maneira
majoritária, hotéis e restaurantes em lucro
real e presumido”, destacou.

Outra bandeira da FBHA diz respeito à regulamentação da Airbnb. “Não é possível que esses
meios alternativos de hospedagem floresçam
no Brasil sem um mínimo de parâmetros de regulamentação”, afirmou Sampaio. “Queremos
que a coexistência esteja dentro de padrões
legais, que gerem tributos para a municipalidade”, completou o presidente da federação.
Vale destacar que o Sindhotéis integra a diretoria da FBHA, somando força na defesa de
bandeiras nacionais.

O Trumenu é uma ferramenta que inclui website
com reservas on-line, cardápio digital e traduções gastronômicas certificadas. Já o Truhotel
é uma plataforma digital que promove a imagem
do hotel, melhora o atendimento, aumenta o
consumo e diminui custos; sempre com foco na
experiência do hóspede.

Agilidade nos alvarás de eventos
Foz do Iguaçu simplificou as regras para concessão de alvará de eventos para impulsionar
o desenvolvimento socioeconômico. O decreto
foi assinado pela prefeita interina Ivone Barofaldi da Silva, que mostrou sensibilidade ao
apelo que visa a desburocratizar ainda mais as
questões fazendárias, tributárias, sanitárias e
ambientais, inclusive aumentando a arrecadação de impostos.

O novo decreto separou as atribuições da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, destravando
os processos entre os órgãos. A medida tomada pela prefeita ratifica a importância do
turismo de eventos para o desenvolvimento
socioeconômico de Foz do Iguaçu e atende
a um pedido da Gestão Integrada do Turismo,
composta por várias entidades, entre elas o
Sindhotéis.

Companhia de Atendimento ao Turista
Outra conquista da Gestão Integrada do Turismo
é a Companhia de Atendimento ao Turista, que
já está atendendo os turistas e moradores de
Foz do Iguaçu. Uma das funções da companhia
é o policiamento preventivo nos principais atrativos e corredores turísticos, dando suporte aos
turistas.
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Vice-Presidente para Assuntos
de Hotelaria e Hospedagem
Altino Voltolini
Vice-Presidente para Assuntos
de Alimentação e Bebidas
Isabel C. M. Salvatti Rafagnin
Vice-Presidente
para Assuntos de Motéis
Júnior César Bez
Diretor-Secretário
Jaime Machado Mendes

Serviço digital de graça
Os associados do Sindhotéis já podem usufruir
um novo serviço digital para impulsionar as empresas de hotelaria e gastronomia. E o melhor:
os três primeiros meses de uso são gratuitos. O
benefício é resultado de mais uma ação da FBHA
que atende às empresas dos seus 68 sindicatos
filiados.

Presidente
Carlos Antônio da Silva
Vice-Presidente
Wilmar Andreola

FBHA debate tributação e Airbnb
A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação está firme na defesa do setor em
relação ao aumento do PIS/Cofins para hotéis
e restaurantes (optantes pelos regimes de lucro real e de lucro presumido). A proposta está
em trâmite em Brasília.

Diretoria

14o

Lotados no
BPM, os 16 policiais militares que
atuam na unidade, inclusive alguns já falam outras línguas, foram selecionados e passaram por
uma capacitação para conhecerem e apreenderem sobre os pontos turísticos da cidade. A companhia contará também com três motos, duas
viaturas e um módulo móvel.

Diretor-Tesoureiro
Marcos Antônio Beato
Diretores
Nilson de Nadai
Márcio Ramirez
Carlos Ivan Spada
Conselho Fiscal
Simone Eloisa Villanueva
Nelson Luiz Seibt
Paulo Eduardo Baldan
Francisco Serrano Martinez
Crodovaldo Galli
Iraci Pissinin Sossella
Delegados na FNHRBS
Carlos Antônio da Silva
Vilmar Andreola
André Rafagnin da Silva
Neiva Maria Pires
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