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C8 Cidades/Metrópole DOMINGO, 6 DE FEVEREIRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Serviço

GRAND HYATT AV. DAS NAÇÕES UNI-

DAS, 13.301, TEL.: 2838-1234 BLUE TREE

PAULISTA RUA PEIXOTO GOMIDE, 707,

TEL.: 3147-7000 TRYP IGUATEMI RUA

IGUATEMI, 150, TEL.: 3704-5100

QUALITY SUITES BELA CINTRA

RUA BELA CINTRA, 521, TEL.: 3728-0800

MERCURE TIMES SQUARE AVENIDA

DOS JAMARIS, 100, TEL.: 5053-2500

Falecimentos

TIAGO QUEIROZ/AE FOTOS DIVULGAÇÃO

Maria Rachel de Salles Olivei-
ra – Dia 20/1, em Ribeirão Preto,
aos 75 anos, descendente de tradi-
cional família paulista. Era solteira,
filha de Armando de Salles Oliveira
Filho e Heloisa Gomensoro de Sal-
les Oliveira. Foram seus avós Ar-
mando de Salles Oliveira, ex-Gover-
nador de São Paulo, e Rachel Mes-
quita de Salles Oliveira e Almirante
Tancredo de Gomensoro e Magdale-
na de Gomensoro. Era irmã de Vera
de Salles Oliveira, falecida, e de Ma-
ria Magdalena de Salles Oliveira
(Madily). O enterro foi no Cemitério
Bom Pastor na mesma cidade.

Pelsa Chvindelman – Aos 90
anos, era viúva. Deixa dois filhos. O
enterro será hoje, às 12 horas, no
Cemitério Israelita do Butantã.

Nivaldo Martins Castro – Dia 3,
aos 62 anos, era casado com Zorai-
de Della Bella Castro. Deixa as fi-
lhas Cilene, Gisele e Gislaine, fami-
liares e amigos. O enterro foi no Me-
morial Parque Paulista do Embu.

TomasMiklos – Aos 55 anos, era
casado com Maria de Lourdes. Dei-
xa três filhos. O enterro foi no Par-
que dos Ipês Cemitério e Cremató-
rio.

MISSAS

Ionni de Assumpção Fagun-
des– Amanhã, às 11 horas, na Igre-
ja São José, na Rua Dinamarca, 32,
Jardim Europa (7º dia).

Olívia Nayme Prado – Amanhã,

às 17h30, na Paróquia Sant’ana, na
Rua Voluntários da Pátria, 2.060,
Santana (7º dia).

Marietta FrancoNascimento –
Amanhã, às 17h30, na Paróquia
Nossa Senhora do Brasil, na Praça
Nossa Senhora do Brasil, s/nº, Jar-
dim Paulista (30º dia).

José Eduardo Prata de Carva-
lho (Ado) – Amanhã, às 10 horas,
na Igreja São José, na Rua Dina-
marca, 32, Jardim Europa (7ºdia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BU-
TANTÃ
Tema Iantevi – Dia 6, às 10 horas
- Q 340 - Sep. 184 - S O (Matzeiva).

MausaAvrucik – Dia 6, às 10h30

- Q 393 - Sep. 31 - S R (Matzeiva).

Abram Gerszon Huberman –
Dia 6, às 11 horas - Q 328 - Sep. 77 -
S O (Matzeiva).

Daniela Inez Odenheimer – Dia
6, às 11 horas - Q 376 - Sep. 16 - S R
(Matzeiva).

RogerClementHaber – Dia 6, às
11 horas - Q 182 - Sep. 131 - S B
(Matzeiva).

Jose Weizmann – Dia 6, às
11h30 - Q 406 - Sep. 63 - S R (Mat-
zeiva).

Jaques Perlow – Dia 6, às 11h30
- Q 406 - Sep. 110 - S R (Matzeiva).

Alberto Ajncyer – Dia 6, às
11h30 - Q 380 - Sep. 36 - S R (Mat-
zeiva).

IsaacKrasilchik– Dia 6, às 12 ho-

ras - Q 326 - Sep. 14 - S O (Shlo-
shim).

Ângela Gross – Dia 6, às 12h30 -
Q 115 - Sep. 51 - S I (Yurtzait).

Paulistanos viram
turistas de fimde
semana emSP
Hotéis de luxo da capital oferecem pacotes para quem quer passar
somente um dia ou uma noite hospedado com todas as mordomias

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@grupoestado.com.br, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

Nascidaemumafamíliademú-
sicos, Marila Borges Kerr foi
criada para ser pianista. Meni-
na prodígio, ela ganhou diver-
sos concursos de piano ainda
criança. Aos 11 anos, já tinha

um programa semanal na Rá-
dio Educadora. O sucesso era
tanto que várias mães deram o
nome de suas filhas em home-
nagem a ela.

Aos 13 anos, seu pai – e maior
incentivador de sua carreira –
morreu. Desanimada e com
poucos recursos, ela largou a
música.

Apenas depois de casada e
com os filhos crescidos Marila
decidiu retomar o trabalho,
mas como professora no Semi-
nário Presbiteriano Indepen-
dente. Além de aulas de piano,
também lecionava História da
Música. Dia 3, aos 89 anos.

A família da querida e inesquecível

PHILOMENA BACELLI DE GRUTTOLA
convida amigos e parentes para a missa de 7º dia, a ser realizada

dia 09 às 11 hs na igreja São José do Jardim Europa, Rua Dinamarca, 32.

Nataly Costa
Rodrigo Brancatelli

Não são apenas os turistas es-
trangeirosedeoutrascidadesdo
País que estão inflando os dados
de ocupação dos hotéis de São
Paulo.Paraseterideia,houvepe-
ríodos de 2010 em que 80% dos
quartos da capital estavam ocu-
pados, um índice igual ao de No-
va York em pleno ano-novo. Es-
se movimento, no entanto, vai
além dos viajantes que desem-
barcam por aqui – com o verão,
cada vez mais paulistanos estão
aproveitando as mordomias dos
hotéis para virar turistas na sua
própria cidade.

Por a partir de R$ 80, é possí-
velpassarodiaàbeiradapiscina,
comacademia,sauna,hidromas-
sagem, quadra de tênis e outros
mimos à disposição. Primeira
vantagem: entre a vontade re-
pentina de aproveitar o sol e o
primeiro mergulho na piscina,
sãoapenasalgunsminutos.“Ou-
tro dia tentei ir para a praia no
Guarujá, fiquei três horas na es-
tradaequandocheguei lá jáesta-

va chovendo”, conta a advogada
paulistana Carina Pacheco Buc-
ci, à beira da piscina do Grand
Hyatt, um dos hotéis de luxo de
SãoPauloquecontamcompaco-
tes promocionais para quem
querpassarapenasodiaouo fim
de semana. “É só acordar, ver
que está sol e vir, como se fosse
um clube.”

Avocação“recreativa”dosho-
téis paulistanos é novidade em
uma cidade que, pela tradição
em receber o público executivo,
sempre teve quartos ocupados
de segunda a sexta – e vazios no
fim de semana. “A ideia agora é
transformarhoteldenegóciodu-
ranteasemanaemhotel familiar
nos sábados e domingos”, afir-
maodiretorsuperintendentedo
São Paulo Convention & Visi-
torsBureau,ToniSando.Eleafir-
maque, seantesa taxadeocupa-
çãono fim de semana nãopassa-
va dos 30%, hoje já chega facil-
mente nos 45%.

Foi para buscar conforto e um
pouco de lazer fora de casa que
os arquitetos Renata Nakahara-
daeLuisFredericoKinoshitare-

solverampassarumfimdesema-
na no Blue Tree Paulista, na re-
gião central. Do café da manhã
farto à variedade de bares e res-
taurantes ao redor do hotel, era
tudonovidadeaapenas10kmde
onde moram, na Vila Romana,
zona oeste da capital.

“Me sentia turista só pelo fato
deestaracaminhodohotel.Que-
ria ver tudo, prestar atenção nos
lugares.Quantasvezes passeina
frente do Masp e não entrei?”,
diz Renata.

Uma das premissas do casal
era deixar o carro em casa, pegar
o metrô e fazer tudo a pé. Foram
ao cinema na Paulista, almoça-
rame jantaramnos restaurantes
do entorno e foram ver uma ex-
posição no Masp. “Fiquei pen-
sandoquemoroaquienemapro-
veito o que a cidade tem de
bom”, completa Renata.

Day use. Outra peculiaridade
dos hotéis de São Paulo é que,
diferentementedecidadespraia-
nas, os preços no fim de semana
caem drasticamente – Renata e
Luis pagaram R$ 226 na diária,

que em dia de semana custa o
dobro. Outro pacote promocio-
naloferecidopeloshotéisnossá-
bados e domingos é o chamado
“dayuse”,quandoohóspedepas-
saodia, porum certoperíodode
tempo, sem pernoite. No Gran
Hyatt, por exemplo, na zona sul,
é possível utilizar quase toda a
infraestrutura de lazer – o visi-
tante recebeum kit com roupão,
chinelo e toalhas, além da chave
de um armário no vestiário. O
sucesso nos dias de sol é visível
nas espreguiçadeiras da piscina.
No feriado de aniversário de São
Paulo (25 de janeiro), quando a
reportagem esteve no hotel, es-
trangeiros hospedados lá chega-
ram a reclamar da falta de horá-
rios para utilizar o spa, que esta-
va tomado de reservas feitas pe-
los próprios paulistanos.

“Quando tem alguma festa
muito grande, como o casamen-
to de algum amigo, eu e minhas
amigascostumamospassaranoi-
te em um hotel próximo, para
nãovoltarparacasadirigindode-
pois de beber”, diz a estudante
de moda Paula Nicollete. “Tam-
bémjápagamosparapassarape-
nas o dia, aproveitando a pisci-
na. É bom porque você tem toda
a estrutura do hotel, pode ir na
academia, pode pediruma caipi-
rinha no bar, você até se sente
um pouco ‘gringo’ na cidade.”

●Mimos
No hotel Grand
Hyatt (à dir.),
na zona sul da
cidade, é possí-
vel utilizar ser-
viços como as
piscinas cober-
ta e descober-
ta, a academia,
a sala de fit-
ness e a sauna
por uma taxa
diária de R$ 80
por pessoa.

Tinha seu programa
de rádio aos 11 anos

Outro olhar.
Renata e Luis:
novidades a
10 km de casa

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2011, Metrópole, p. C8.




