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Cresce interesse por hotéis verdes
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SUSTENTABILIDADE

Estabelecimentos investem na adoção de práticas ecologicamente corretas para preservar o ambiente e o clima
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Camboriú e Praias
Catarinenses 5 dias
À vista R$ 1.068 , ou ....................10x R$ 106,80
Hotel Pires. Meia Pensão. Saída 12/fevereiro.

Carnaval
Aproveite o feriado.Viaje com a CVC.

As melhores

ofertas em até 

10x sem juros

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio.

São Paulo Capital:
Paraíso ................................... 2146-7011
Aclimação .............................. 2362-7780
Alphaville ............................... 4191-9198
Anhanguera-Extra .................. 3831-1312
Aricanduva Shop. .................. 2728-2626

Brooklin ................................. 5532-0888
Campo Limpo Shop. ............. 5513-8484
Center Norte Shop. ............... 2109-2611
Central Plaza Shop. ............... 2914-3355
Eldorado Shop. ..................... 3815-7878
Faria Lima  ..............................3031 3106

Ibirapuera Shop. ................... 2108-3500
Jabaquara-Pão de Açúcar ...... 5015-7933
Jaçanã-Sonda ........................ 2243-2020
Jardim Sul Shop. ................... 2246-0444
João Dias-Extra ...................... 5851-0035
Light Shop. ............................ 3255-5323

Market Place Shop. .............. 2135-0777
Morumbi Shop. ..................... 2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. ....... 3667-8622
Penha Shop. ......................... 2135-0700
Plaza Sul Shop. ..................... 2105-7600
Raposo Shop. ....................... 2109-0199

Santa Cecília.......................... 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ......... 5571-7100
São Judas .............................. 2858-0599
Shopping D ............................ 3313-8340
SP Market Shop..................... 2103-1900
Vila Gomes Cardim ................ 2225-2587

Vila Carrão-Sonda.................. 2362-8978
West Plaza Shop.................... 2117-2888
Grande São Paulo:
Diadema Shop. ..................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso .......... 2498-6022
Guarulhos Shop. ................... 2425-0533

Osasco Plaza Shop................ 3652-3600
Osasco Shop.  União ............. 3652-1600
Ribeirão Pires......................... 4828-1868
Santo André-Centro ................ 2191-8700
Santo André Shop. ABC .......... 2105-6100
Suzano Shop. ........................ 2148-4600

Plantão hoje: das 9 às 14 horas, ligue 2146-7011 e 3074-3500. Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings. Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Aéreas Incluídos nos pacotes: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem com café da manhã, passeios e assistência de equipe especializada CVC.

Maceió 8 dias
À vista R$ 1.298, ou ........................10x R$ 129,80
Hotel Reymar. Passeio pela cidade e ao litoral sul.
Saída 14/fevereiro.

Natal 8 dias
À vista R$ 1.588, ou ........................10x R$ 158,80
Hotel Natal Praia. Passeio pela cidade e ao litoral sul.
Saída 13/fevereiro.

Enotel Porto de Galinhas 8 dias

À vista R$ 3.798, ou .........................10x R$ 379,80
com sistema All Inclusive. Saída 14/fevereiro.

Recife 8 dias
À vista R$ 1.498 , ou .......................10x R$ 149,80
Hotel Best Western Manibu. Passeio pela cidade.
Saída 14/fevereiro.

Itacaré 8 dias
À vista R$ 998, ou ................................... 10x R$ 99,80
Pousada Raisis. Passeio pela cidade. Saída 14/fevereiro.

Ilhéus 8 dias
À vista R$ 1.598 , ou .......................10x R$ 159,80
Hotel Aldeia da Praia. Passeio pela cidade.
Saída 14/fevereiro.

Salvador 8 dias
Passeio pela cidade. Saída 14/fevereiro.
À vista R$ 1.798, ou .........................10x R$ 179,80
Hotel Sol Bahia.

À vista R$ 2.498, ou.........................10x R$ 249,80
Hotel Pestana Bahia.

Gramado 8 dias
À vista R$ 998, ou ................................... 10x R$ 99,80
Hotel Alpenhaus. Passeio pelas cidades de Gramado
e Canela.Saída 14/fevereiro.

Aracaju 8 dias
À vista R$ 1.358 , ou .......................10x R$ 135,80
Hotel Parque das Águas. Passeio pela cidade.
Saída 13/ fevereiro.

Porto Seguro 8 dias
À vista R$ 998, ou ................................... 10x R$ 99,80
Hotel Farol. Passeio pela cidade. Saída 13/fevereiro.

Roteiros especialmente elaborados em ônibus especial de turismo, incluindo: passeios
completos, hospedagem com café da manhã, refeições em restaurantes credenciados
e assistência de equipe especializada CVC.

Rio de Janeiro 5 dias
À vista R$ 2.048 ou ......................10x R$ 204,80
Hotel Windsor Guanabara. Saída 13/fevereiro.
Inclui ingresso para segunda-feira no setor 9 (numerado).

Cidades Históricas Mineiras 5 dias

À vista R$ 878, ou ................................10x R$ 87,80
Hotel Othon Palace. Meia Pensão. Saída 12/fevereiro.

Rodoviárias

Bonito 6 dias
À vista R$ 1.158 , ou .....................10x R$ 115,80
Hotel Tapera (3 noites) e Hotel Aruá (1 noite) - Meia
Pensão. Saída 12/fevereiro.

Blumenau 5 dias
À vista R$ 748 , ou ...............................10x R$74,80
Hotel Himmelblau. Meia Pensão. Saída 12/fevereiro.

Curitiba com Ilha do Mel 5 dias

À vista R$ 848 , ou ...............................10x R$84,80
Slaviero Aspen. Meia Pensão. Saída 12/fevereiro.

Bourbon Resort Atibaia
À vista R$ 490, ou........................................5x R$ 98,00
Preço por diária por pessoa em apto. duplo para mínimo de
4 diárias. Com pensão completa. 2 crianças grátis até 5 anos
no mesmo apartamento dos pais.

Paradise Resort Mogi das Cruzes

À vista R$ 470, ou.. ......................................5x R$ 94,00
Preço por diária por pessoa em apto. duplo para mínimo de
4 diárias. Com pensão completa. 2 crianças grátis até 11
anos no mesmo apartamento dos pais.

Hotéis pertinho de São Paulo em até 5x sem juros
Viaje com seu carro

 Meliá Angra Resort Angra dos Reis

À vista R$ 450, ..............................................5x R$ 90,00
Preço por diária por pessoa em apto. duplo para mínimo de
3 diárias. Com pensão completa. 2 crianças grátis até 8 anos
no mesmo apartamento dos pais.

 Casa Grande Resort Guarujá

À vista R$ 490, ou ........................................5x R$ 98,00
Preço por diária por pessoa em apto. duplo para mínimo de
4 diárias em apartamento Premium. Com meia pensão. 1
criança até 12 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Serra Gaúcha 5 dias
À vista R$ 998, ou ................................10x R$ 99,80
Hotel Dallonder. Meia pensão. Saída 12/fevereiro.

Afra Balazina

O luxo e o conforto oferecidos
pelos hotéis estão frequente-
mente relacionados a extrava-
gâncias e desperdícios. Mas a
cada dia é mais comum que em-
preendimentos e hóspedes ten-
tem aliar o bem-estar e o acon-
chegocomorespeitoaoambien-
te. O movimento é observado
no Brasil e no mundo.

Entre as ações adotadas es-
tão o tratamento de esgoto, a
separação do lixo, a redução do
consumo de água e o aproveita-
mento de fontes alternativas de
energia, como a solar.

Mas um dos pontos que ain-
da faltam avançar no País é a
certificação no momento de
construir os prédios – nenhum
hotel tem. Segundo a ONG
Green Building Council Brasil
(GBC), hoje existem só 14 em-
preendimentos certificados
com o Leed – Leadership in
Energy and Environmental De-
sign, selo verde para a constru-
çãocivil.Emprocessodecertifi-
cação são 150 obras, entre as
quais alguns hotéis. Um deles
será instalado na zona sul de
São Paulo e outros, na Região
Nordeste.

INTEGRAÇÃO
Além de ações de sustentabili-
dade,algunshotéisvêmadotan-
do medidas de integração com
a comunidade onde eles estão
instalados.EsseéocasosdoPa-
raíso Eco Lodge, em Ribeirão
Grande, no Vale do Ribeira. O
empreendimento patrocinou
um grupo de artesãos da região
e promoveu o renascimento de
grupos de dança de fandango.

Praticamente todos os fun-
cionários são de Ribeirão Gran-
de, de preferência do bairro
mais próximo do hotel. “Não
destruir e respeitar a natureza
é o mínimo, mas não podemos
deixardeladooelementohuma-
no”,dizocoordenadordoParaí-
so, Manoel Pereira Lizo Filho.

O hotel também faz trata-
mento de esgoto produzido nos
chalés que foram construídos
comsobrasdaindústriadelami-
naçãodemadeira.Oestabeleci-
mento tem lareiras apenas de-
corativas. Para não perder o
charme,masevitaraqueimade
lenha e a emissão de gás carbô-
nico, o hotel usa velas.

E não há piscinas. “Alguns
hóspedes pedem, mas para quê
gastar com água e manutenção

se na área há lagos que permi-
tem a natação e um contato
mais próximo com a nature-
za?”, questiona Lizo Filho.

Em Visconde de Mauá (RJ),
o Hotel Bühler criou o projeto
Lixo Mínimo. Os resíduos orgâ-
nicos vão para uma miniusina e
são transformados em adubo,
usado posteriormente no jar-
dim e na horta orgânica. De
acordo com Norma Bühler, os
hóspedes são convidados “de

formasimpática”afazerasepa-
ração do lixo reciclável – de-
pois, o material é doado. O hotel
também planta eucaliptos para
abastecer a sauna e as lareiras.

Na Costa Rica, país procura-
do por suas belezas naturais, o
Paradisus Playa Conchal faz
mensalmente uma revisão na
frota de carros e motos para ve-
rificarasemissõesdepoluentes
e, se necessário, fazer a regula-
ção dos veículos.

Mauricio Ramírez, gerente
de qualidade ambiental do ho-
tel, conta que foram recicladas
mais de 325 toneladas de resí-
duos desde 2004. Os hóspedes
são convidados a contribuir
comUS$1porestadaparabene-
ficiar uma área de conservação
estadual – em cerca de dez
anos, arrecadou-se aproxima-
damente R$ 400 mil. O em-
preendimentoconquistouacer-
tificação ambiental ISO 14001.

CUSTO-BENEFÍCIO
As construções que obedecem
às normas de certificação Leed
têmumaumentode5%a10%no
custodeimplantação.Noentan-
to,osgastosnaoperaçãosãore-
duzidos em 40%. As novas tec-
nologias ajudam a garantir eco-
nomia de energia e de água: é
possívelusarlâmpadasmaisefi-
cientes – como as fluorescentes
e as de LED – e sensores para
iluminação e para torneiras,
além de privadas com dois bo-
tões de fluxo de água (um mais
curto e outro mais longo).

O engenheiro civil Marcos
Casado, gerente técnico do
GBC Brasil, incentiva o uso de
energias alternativas, como a
solar e a eólica, e o respeito à
biodiversidade. A iluminação
do empreendimento à noite,
por exemplo, “deve ser somen-
te o mínimonecessário para ga-
rantirasegurançaenãoatrapa-
lhar os pássaros noturnos”.

Paulo Gustavo Moura Go-
mes,coordenadordemarketing
do Pestana na América do Sul,
diz que a rede possui um comitê
de ecossuficiência que atua em
questões relacionadas a obras e
reformas.“Percebeu-sequeole-
treiro não precisava ficar aceso
a madrugada toda. E que nem
todos os elevadores precisavam
funcionar durante a noite.”

A rede, com nove hotéis no
Brasil, promoveu o plantio de 5
mil mudas de árvores por meio
de um projeto da Fundação
SOS Mata Atlântica. Nos quar-
tos, são apresentados guias de
educaçãoambientalparaoshós-
pedes e, em abril, realizará um
evento para conscientizar tam-
bém funcionários. Gomes não é
contrário à certificação, mas
diz que esses mecanismos não
são estritamente necessários.
“Se o hotel tem regras próprias
e projeto claro, isso fica eviden-
te para o cliente. Não é preciso
outra propaganda.”●

†Mais informações na pág. A24
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A21.




