TURISMO

MOSTRA SUA FORÇA
Unido sob a Gestão Integrada do Turismo, Destino Iguaçu anuncia
novos investimentos e capacitações em hotelaria e gastronomia

Foz reinvidica orçamento
à altura do turismo

Abertas inscrições para nova
turma da Le Cordon Bleu
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Ponto de vista

Trade reivindica maior
orçamento no turismo
O montante, entretanto, é insuficiente para a
SMTU custear a folha de pagamento e investir minimamente em marketing, comunicação,
divulgação, pesquisas de interesse turístico e
na infraestrutura, como é o caso da sinalização
turística. Diante disso, o trade turístico rapidamente articulou-se para sensibilizar a prefeita
a aumentar o orçamento para o setor.

Carlos Silva é empresário, presidente do
Sindhotéis, presidente do Fundo Iguaçu e
diretor da Federação Brasileira de Hospedagem
e Gastronomia, com sede em Brasília.

F

oz do Iguaçu fez um importante movimento para reequilibrar os compromissos
do poder público em torno da principal atividade econômica do município. Estou falando
do projeto de lei que estima a receita e fixa a
despesa apresentado pela prefeita em exercício, Ivone Barofaldi, para a Secretaria Municipal
de Turismo para 2017.
A proposta inicial de dotação para a pasta era
de apenas R$ 3,670 milhões, praticamente o
mesmo valor estipulado para este ano. Esse
valor fora indicado, em julho, na LDO 2017 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias), o instrumento
que orienta a elaboração do orçamento anual
do município.

Associe-se
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Imbuídos do mesmo objetivo, SMTU e Comtur
(Conselho Municipal de Turismo) conseguiram
elevar o orçamento para R$ 5,014 milhões, ou
seja, um acréscimo de R$ 1,344 milhão (37%).
O montante representa uma pequena fatia do
orçamento geral do município, mas é o possível
para o momento, diante das atuais dificuldades econômicas e políticas da prefeitura.
Um dos grandes responsáveis por mediar a
sensibilização da prefeita Ivone Barofaldi, o secretário municipal de Turismo, Lourenço Kurten,
explicou que a previsão é investir cerca de R$
2 milhões em marketing, comunicação e divulgação; e R$ 1,9 milhão no custeio de pessoal.
O restante será destinado às pesquisas (que
estavam suspensas) e à sinalização turística.
Na mão dos vereadores – O passo seguinte será garantir a aprovação do orçamento
da pasta pela Câmara Municipal. Os vereadores têm até o final de dezembro para votar o
Projeto de Lei 63/2016, que está sob análise
da Comissão Mista da Casa de Leis. Ciente da

importância do turismo para o desenvolvimento socioeconômico iguaçuense, a maioria dos
vereadores já se comprometeu a não propor a
redução do valor.
Próxima etapa – Vale frisar que nossa união
e articulação devem ser permanentes. Isso
porque, uma vez aprovado o orçamento para
o próximo ano, o passo seguinte será garantir a sua plena execução. No ano passado, por
exemplo, o orçamento aprovado para 2016 foi
de R$ 3,5 milhões, porém a SMTU deve chegar
ao fim deste ano tendo executado apenas R$
2 milhões. Isso porque o gestor público acabou
remanejando recursos entre as secretarias.
Gestão Integrada – Mas essa será uma frente de ação para o futuro. Por enquanto, cabe a
cada um de nós sensibilizar os vereadores para
que aprovem o orçamento proposto. Assim
será possível intensificar as ações da Gestão
Integrada do Turismo, que prevê proporcionalidade de investimentos por parte da prefeitura,
Itaipu Binacional, ICVB e Fundo Iguaçu.
A união do poder público e iniciativa privada pelo
fortalecimento do Destino Iguaçu, iniciada há
quase dez anos, já mostrou sua força. Juntos,
temos alcançado várias conquistas, como a renovação da imagem do destino mundo afora,
que resultou na expansão da principal indústria
de Foz do Iguaçu.

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.

Hotelaria

Foz deve superar
28 mil leitos em 2017
Destino comemora construção de novos hotéis, ampliações e reformas

Foto: Nilton Rolin

A

indústria do turismo em Foz do Iguaçu dará
um importante passo com mais uma etapa da expansão de sua rede hotelei¬ra. Os
meios de hospedagem estão investindo pesado
na construção de novos hotéis, ampliações e
reformas, além de qualificação de serviços para
melhor atender os hóspedes.
Levantamento do Inventário Turístico produzido
pela Secretaria Municipal de Turismo revela que
os 176 hotéis, flats, pousadas, hostels, motéis,
campings e albergues ofereciam 27.588 leitos
em 2014. O Destino Iguaçu deve superar a casa
de 28 mil leitos no próximo ano graças aos recentes investimentos no setor.
O crescimento sustentável pode ser visto ao
comparar-se a infraestrutura existente pouco
tempo atrás. Conforme o estudo da SMTU, em
2010 a cidade tinha 161 meios de hospedagem,
que juntos ofereciam 21.780 leitos. Ou seja, houve um crescimento de quase 30% ao longo de
cinco anos.

O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, explica que o crescimento cadenciado é importante
para a operacionalidade do próprio segmento,
pois o mercado deve sempre buscar o equilíbrio
entre oferta e procura. Evitam-se assim altos e
baixos na taxa de ocupação, o que poderia comprometer a vida financeira das empresas, já que
o preço das diárias atualmente está aquém das
necessidades da rede hoteleira.
“O turismo é a vocação da nossa cidade, que
tem diversificado e qualificado os seus atrativos
e serviços. A rede hoteleira, em conjunto com a
gastronomia, tem feito sua parte, garantindo a
expansão gradativa para gerar emprego e renda
de forma permanente no município”, analisa Carlos Silva.
Hotéis – Já no primeiro semestre de 2017 deve
ser inaugurado o Rio Hotel by Bourbon Foz do
Iguaçu, em construção em frente ao Cataratas
JL Shopping. O empreendimento terá 220 apartamentos, mais sala de eventos e de convenções. Outro diferencial é a opção pela categoria

midscale, com serviços reduzidos e melhor custo-benefício para o cliente.
Os investimentos na hotelaria também envolvem
o fechamento de um grande negócio. Em outubro,
o Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention arrendou o Hotel Panorama e comprou o Hotel
Carimã.
Após o Recanto Cataratas conquistar a categoria
premium, o grupo sentiu a necessidade de ampliar
sua atuação na categoria quatro estrelas. A operação deve resultar em novos investimentos nos
dois tradicionais hotéis iguaçuenses.
Já a Rede Mabu Hotéis & Resorts anunciou a inauguração do parque aquático Blue Park, em dezembro de 2017. O empreendimento contará com
atrações como o Wizzard; Aqualoop; Rio Lento
infantil; Aquaplay e praia de ondas. Outro projeto
do grupo é o complexo My Mabu, que prevê 420
apartamentos no conceito de propriedade compartilhada para férias e lazer, o qual deve ficar
pronto em 2019.
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Evento

Hotel Show apresenta novidades do turismo
10a edição reuniu lançamentos em produtos, serviços e conhecimento para hospedagem e alimentação

M

ais de duas mil pessoas visitaram o 10o
Hotel Show para conhecer as principais
novidades destinadas a meios de hospedagem e estabelecimentos gastronômicos. O
evento reuniu lançamentos em equipamentos,
soluções e conhecimento para o setor durante
três dias de intensa programação, no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu.
A feira atraiu cerca de 40 expositores, que apresentaram produtos, insumos e serviços para
empresários e profissionais que atuam em hotéis, motéis, resorts, pousadas, flats, restaurantes, churrascarias, bufês, fast-foods, bares,
casas noturnas, lanchonetes, panificadoras e
pizzarias, entre outros estabelecimentos gastronômicos.
Além de gerar negócios, o evento promoveu troca de experiências em mais de 30 palestras, cursos, oficinas e workshops gratuitos. No espaço
Cozinha Show, por exemplo, aconteceram aulas
e demonstrações feitas por chefs. Também
abriu espaço dedicado à degustação e lojas de
conveniência e recebeu uma mostra de arquitetura, engenharia e design.
Promovido pelo Sindhotéis e Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA) de
Curitiba, o Hotel Show é organizado pela produtora PJ Eventos. A edição deste ano foi patrocinada pela Itaipu Binacional, Fecomércio/PR,
Sebrae, Fomento Paraná, Copel Telecom, Senac,
Confederação Nacional do Comércio e Federação
Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

Evento contribui para
aprimorar turismo
Para o presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, o
Hotel Show traduz os avanços no turismo. “Faço
uma referência aos nossos expositores, tanto
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os regionais quanto os que vieram de longe para
apresentar serviços e produtos que contribuem
para aprimorar o setor de turismo”, afirmou.
Na opinião do presidente do SEHA, João Jacob
Mehl, o Hotel Show consolidou-se como um
evento ligado diretamente à atividade turística
na região. “É uma feira sólida, realizada há cerca de dez anos, apresentando a cada edição as
melhorias para a hotelaria e gastronomia”, disse.

O secretário municipal de Turismo, Lourenço
Kurten, inseriu o Hotel Show entre os empreendimentos da iniciativa privada que fomentam o
turismo. Já o coordenador estadual de Turismo
do Sebrae/Paraná, Aldo Carvalho, destacou a
contribuição do evento para a qualificação profissional e dos serviços turísticos, bem como
para a celebração de novos contatos comerciais.

Centro de Capacitação

Abertas inscrições para curso da Le Cordon Bleu
Após sucesso na estreia, “Cozinhas do Mundo” terá segunda turma

D

epois do êxito absoluto em seu primeiro
ano, o Centro de Capacitação Sindhotéis
acaba de abrir inscrições para a segunda
turma do “Cozinhas do Mundo”, da Le Cordon
Bleu. O curso será trabalhado em cinco módulos,
com aulas de fevereiro a junho de 2017.
“Cozinhas do Mundo” é ministrado pelos renomados chefs da Le Cordon Bleu (a mais prestigiada
escola de gastronomia do mundo), focando a
parte prática das técnicas culinárias dos principais pratos das cozinhas francesa, italiana, mediterrânea, oriental e peruana.
Um seleto grupo de 18 alunos terá o privilégio de
adquirir conhecimento prático referente às técnicas de excelência utilizadas nas cozinhas mais
importantes do planeta e ainda receber um certificado com a grife da escola francesa.

Saiba mais
Entre em contato para mais informações, como
valores e formas de pagamento. Consulte nossos canais para saber quais são os outros cursos programados para 2017.

A vinda da Le Cordon Bleu é resultado de um
convênio firmado entre Sindhotéis e Uniamérica,
responsável pela gestão pedagógica do espaço.
É também fruto de parceria com as principais entidades do trade turístico local.

(45) 3028-9444
ccs@uniamerica.br
www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br
www.facebook.com/centrodecapacitacao2016

Curso Governança Hoteleira de Excelência forma primeira turma
Foto: Thiago Barudi

A

dministrado pela Uniamérica, o Centro de
Capacitação Sindhotéis formou a primeira
turma do curso Governança Hoteleira de
Excelência, promovido em parceria com a ABG
(Associação Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria). A entrega dos certificados

aos profissionais que atuam no setor de governança e gerência e aos bacharéis em Hotelaria e
Turismo ocorreu no fim de outubro.
O curso aperfeiçoou o conhecimento dos participantes, especialmente nos aspectos relacio-

nados ao planejamento, controle, organização
e supervisão de equipes, partindo das experiências vivenciadas por estes profissionais e atualizando-os segundo as novas necessidades do
mercado.
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Oportunidades

Encontro empresarial voltado ao aperfeiçoamento da gestão
Gestão financeira e gestão de qualidade no
atendimento. Estes são os temas do Encontro
Empresarial, que será promovido no dia 17 de
novembro, das 14h às 18h, pelo Sindhotéis, FBHA
(Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação) e CNC (Confederação Nacional do Comércio).
O objetivo do evento, a ser realizado no Sindhotéis, é propiciar conhecimento sobre a importância da gestão financeira e gestão de qualidade
no atendimento para aumentar a lucratividade e
a rentabilidade das empresas. Os conteúdos são
voltados para as empresas dos setores de hospedagem e alimentação preparada.

A apresentação “Gestão Financeira” será conduzida por Carlos Alberto Tavares, especialista em
Administração de Empresas de Turismo, Gestão
Financeira, Empreendedorismo, Qualidades e Hotelaria.
A “Gestão de Qualidade no Atendimento” será
abordada por Maria Erni Geich, mestre em Turismo e Hotelaria, que atua nas áreas de Atendimento, Gestão de Pessoas, Empreendedorismo,
Turismo e Hotelaria.
As inscrições são gratuitas. As vagas são limitadas. Garanta sua inscrição pelo telefone (45)
3027-1836 ou pelo e-mail sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br.

Apoie a inclusão de adolescentes no mundo do trabalho
empresa, o seu desenvolvimento em curso de
aprendizagem, bem como o seu aproveitamento
escolar e o cotidiano familiar.

O Sindhotéis e a Guarda Mirim iniciaram diálogo
para estabelecer parceria visando à inclusão de
mais adolescentes no mundo do trabalho na
condição de aprendizes. A proposta é reforçar a
divulgação da legislação e quais entidades estão
constituídas e aptas a encaminhar jovens para
as empresas.
O assunto foi debatido durante encontro com
representantes das duas instituições no fim

Uso do celular
e relações
de trabalho
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de outubro. Pelo Sindhotéis, participaram o presidente, Carlos Silva; o diretor-executivo, Carlos
Tavares; e a assessora da diretoria, Luci Roberto.
Pela GM, o presidente, Hélio Cândido do Carmo, e
o gerente de Recursos Humanos, Marlon Carneiro.
Em Foz do Iguaçu existem 13 instituições que
desenvolvem esse trabalho. As entidades acompanham as atividades práticas do aprendiz na
Qual o impacto do uso do celular no ambiente de trabalho? Como lidar com a utilização de smartphones
durante o expediente? Essas e outras questões podem ser debatidas em sua empresa com a realização
da palestra interativa “Nomofobia e as relações de
trabalho”.
O tema é abordado pelo psicólogo organizacional Reginaldo Clécio da Silva (pós-graduado em Administração

As empresas, por força de lei, são obrigadas a
empregar e matricular número de aprendizes
equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo,
dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação
profissional. O aprendiz tem direito a ser liberado
uma vez por semana para realizar curso.
Vale destacar que, independentemente da obrigatoriedade, é importante contribuir para o processo de desenvolvimento do adolescente, pois
a sua empresa exercitará a responsabilidade social. Dessa forma, abrirá oportunidade de acesso
ao trabalho por meio do emprego formal e contribuirá, principalmente, para a permanência do
jovem na escola.
e Marketing), numa conversa dinâmica e objetiva sobre a fobia caracterizada pela dependência de celular.
Os interessados na realização da palestra no local de
trabalho devem previamente entrar em contato com o
Sindhotéis para agendar o evento. O palestrante ministra gratuitamente uma exposição do assunto por
mês aos associados.

Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu

Reconhecimento aos parceiros de sonhos
Sindhotéis homenageia Jorge Samek, Gilmar Piolla e Ênio Eidt

O

Centro de Capacitação hoje é uma realidade graças à união dos associados do Sindhotéis e ao patrocínio de grandes parceiros. Após a inauguração, focamos nas atividades
voltadas para colaboradores e empresários do
turismo. Agora chega a hora de um agradecimento especial a quem acreditou no projeto quando
ele ainda estava no papel.
Com esse espírito, o Sindhotéis homenageou
Jorge Samek, Gilmar Piolla e Ênio Eidt pela contribuição ao desenvolvimento do turismo de Foz do
Iguaçu e região como agentes da Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu, em especial pelo apoio dado
à construção do Centro de Capacitação.
A homenagem foi prestada no dia 18 de outubro,
na sede do sindicato, durante uma confraternização na qual cada homenageado recebeu uma
placa. Além de empresários da hotelaria e gastronomia, o evento foi prestigiado pela prefeita

Diretoria e homenageados

Piolla é homenageado

em exercício, Ivone Barofaldi; pelo primeiro presidente do Sindhotéis, Pedro Roth; e por lideranças empresariais.
Durante a solenidade, o presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, destacou o apoio dado por Itaipu à construção do empreendimento. “Desde o
primeiro momento, o projeto foi abraçado pela
Itaipu e pelo Fundo Iguaçu. É uma pequena homenagem, mas de coração, em nome de toda a
diretoria e associados do sindicato”, afirmou.
Homenageados – Ao receber a homenagem,
Samek disse que o Sindhotéis é uma das grandes entidades de Foz do Iguaçu, com fundamental contribuição para o desenvolvimento socioeconômico por meio da indústria do turismo.
“O Centro de Capacitação é resultado de uma
ousadia da comunidade. A cidade sonhou, pensou grande e se uniu para ter uma das melhores
estruturas de qualificação do país.”

Gilmar Piolla, por sua vez, ressaltou que o complexo profissional acompanha a evolução dos
atrativos, infraestrutura, atendimento e serviços do Destino Iguaçu. “Com a realização de
cursos da Le Cordon Bleu aqui, vamos tornar a
nossa gastronomia em mais um atrativo da região”, frisou. Já Ênio Eidt expôs que o turismo
iguaçuense dará “um salto a partir da formatura
das primeiras turmas dos cursos de alto nível”.
Parceiros – A construção do Centro de Capacitação Sindhotéis teve patrocínio master da Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, CNC (Confederação
Nacional do Comércio), FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação), Senac/Fecomércio, Iguassu Convention & Visitors Bureau,
Arte Tintas, UDC, além do apoio de dezenas de
empresas da região.

Samek recebe placa

Ênio agradece homenagem
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Campanha Natal Solidário
O Sindhotéis e o Lions Clube de Foz do Iguaçu Cataratas estão realizando a campanha
Natal Solidário, que tem como objetivo arrecadar brinquedos para crianças pobres que são
assistidas pela AFA (Associação Fraternidade
Aliança), entidade que atende mais de 450
meninos e meninas da região do Porto Meira.
O seu apoio é fundamental para irradiar a magia do Natal, espalhando solidariedade entre
nós. As crianças merecem nossa atenção diariamente, ainda mais neste período especial
do ano quando há a expectativa dos pequenos
para realizar sonhos às vezes tão singelos.

Confirme seu apoio autorizando o sindicato a acrescentar
um pequeno valor
no boleto da sua
mensalidade associativa. O montante
a ser acrescido pode
ser escolhido conforme
for mais conveniente. Se preferir, pode levar
os brinquedos diretamente ao Sindhotéis, que
repassará a doação à AFA.

Foto: Adenésio Zanella

Todo o alimento será entregue a 17 entidades
assistenciais da cidade. Ao longo das nove
edições, os torneios arrecadaram mais de 30
toneladas de alimentos. Além da distribuição
dos alimentos, as equipes do Lion Cataratas
e da empresa Krefta Tecnologia em Serviços
recolheram durante os torneios uma tonelada
de lixo, como celulares, notebooks, computadores e televisores. Tudo será reciclado.

Sampaio é eleito Personalidade do Ano
O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, foi eleito Personalidade do
Ano, no segmento institucional, do Prêmio Caio 2016. A premiação, que teve sua primeira edição em 2010, é resultado de indicação por um corpo de jurados composto, neste ano, por 380
profissionais, de todos os estados do país, com larga experiência na realização de eventos e na promoção do turismo nacional, para eleger as personalidades mais significativas entre
segmentos da indústria brasileira de eventos e turismo.

Jornal Sindhotéis | Página 8

Presidente
Carlos Antônio da Silva
Vice-Presidente
Wilmar Andreola
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

10,2 toneladas de doações
Já consagrado como recordista de arrecadação de alimentos, o arremesso de celular e o
torneio de arremesso de notebook superaram
nova marca em 2016: angariaram 10,2 toneladas de doações. É o maior volume já registrado
em toda a história do evento. Pouco mais de
nove toneladas foram doadas pelas 29 empresas apoiadoras da iniciativa e outros mil
quilos pelos 441 participantes.

Diretoria

Diretor-Secretário
Jaime Machado Mendes
Diretor-Tesoureiro
Marcos Antônio Beato
Diretores
Nilson de Nadai
Márcio Ramirez
Carlos Ivan Spada
Conselho Fiscal
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Nelson Luiz Seibt
Paulo Eduardo Baldan
Francisco Serrano Martinez
Crodovaldo Galli
Iraci Pissinin Sossella
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