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RCD HOTELS anuncia 
protocolos aprimorados de 

saneamento e limpeza 
para reabertura de hotéis

A RCD Hotels, marca de hos-
pitalidade que oferece experi-
ências de férias incomparáveis, 
anunciou a implementação de 
protocolos operacionais aprimo-
rados - além dos já reconhecidos 
internacionalmente -, e rigorosa-
mente impostas normas de sane-
amento para os hotéis all-inclu-
sive Hard Rock Hotels, UNICO 
20° 87° Hotel Riviera Maya e 
Nobu Hotel Los Cabos. Cada 
em preendimento desenvolveu 
um plano abrangente e aprimo-
rado de limpeza e saneamento, 
que consiste em medidas de pre-
caução adicionais em todos os as-
pectos da experiência do hóspede 
e da equipe, seguindo as melho-
res práticas e diretrizes apresen-
tadas pela Organização Mundial 
da Saúde e pelos Centros de 
Controle de Doenças.

“À medida que nossa indús-
tria se prepara para seu retor-
no, é imperativo que tomemos 
todas as precauções adicionais 
necessárias, para manter nos-
sos hóspedes e funcionários se-
guros”, informa Enrique Martin 
Del Campo, vice-presidente de 
Desenvolvimento de Negócios 
da RCD Hotels. “Nossas equi-
pes trabalharam lado a lado com 
autoridades locais e nacionais e 
aderiram a diretrizes reconhe-
cidas globalmente para elaborar 
uma série de medidas adicionais, 
para proporcionar uma experiên-
cia de férias de classe mundial.”

Além dos seguintes proce-
dimentos, protocolos e medi-
das preventivas, os all-inclusive 
Hard Rock Hotels, implemen-
taram o programa global Hard 
Rock SAFE + SOUND, criado 
pela Ecolab, que inclui diretri-
zes e protocolos detalhados se-
guidos por todas as proprieda-
des de marca em todo o mundo. 
O UNICO 20°87° Hotel Riviera 
Maya lançou a S.A.F.E. - safe 
and friendly environment (ex-
periência ambiental segura 
e amigável), estabelecendo e 

reforçando protocolos aprimo-
rados que levem aos hóspedes a 
confiança de que precisam para 
desfrutar do hotel ao máximo.

Procedimentos, Protocolos e 
Medidas Preventivas:

Saúde dos hóspedes e funcio-
nários: Estações antibacterianas 
de higienização manual serão co-
locadas em todas as áreas do ho-
tel, com sinalização adicional em 
todas as áreas de back-of-house e 
hóspedes, lembrando a todos dos 
importantes protocolos de saúde 
e higiene, como lavagem de mãos 
e distanciamento físico. O conta-
to físico será minimizado o má-
ximo possível, e continuaremos 
a fornecer um médico in loco 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 
para prestar assistência médica, 
conforme necessário.

Protocolos de funcionários: 
Todos os funcionários do hotel 
receberam treinamento minu-
cioso sobre os protocolos apri-
morados, além de treinamento 
sobre a identificação de qualquer 
sintoma semelhante a gripe, ou 
vírus para seguir um procedi-
mento firme sobre a comunica-
ção a um funcionário médico. Os 
funcionários também continua-
rão a receber treinamento sobre 
padrões globais de saneamen-
to estabelecidos por terceiros, 
como a Ecolab e a NSF. Além do 
treinamento contínuo, os fun-
cionários serão monitorados de 
perto para quaisquer sintomas 
(incluindo uma medição de tem-
peratura) diariamente, e serão 
obrigados a usar os EPI (equipa-
mentos de proteção individual) 
apropriados com base em suas 
funções e responsabilidades.

Protocolos de Limpeza e 
Saneamento: Os hotéis utili-
zam produtos de limpeza como 
o Ecolab e normas que atendem 
às diretrizes da EPA (Agência 
de Proteção Ambiental) e são 
aprovados para uso e eficazes 
contra vírus, bactérias e outros 
patógenos transmitidos pelo ar 
e pelo sangue. Eles aumenta-
ram a frequência de limpeza 
profunda e desinfecção de todas 
as áreas comuns, espaços públi-
cos e quartos de hóspedes (além 

de áreas de serviço) com ênfa-
se em superfícies de alto conta-
to, como balcões de check-in na 
recepção, elevadores, maçane-
tas, banheiros públicos, chaves 
e fechaduras, caixa eletrônicos, 
corrimãos, mesas, equipamen-
tos de ginástica, mesas, áreas de 
estar, cadeiras de piscina e mui-
to mais.

Distanciamento Físico: Hós-
pedes e funcionários são instru-
ídos a praticar o distanciamento 
físico, ficando a seis metros de 
distância de outros grupos que 
não estão viajando com eles; 
isso inclui ficar em filas, esperar 
por elevadores (incluindo capa-
cidade limitada), ou caminhar 
por todo o hotel. Além disso, a 
colocação de móveis em todas as 
áreas comuns e de serviço foi re-
organizada para permitir maior 
espaçamento, incluindo layouts 
redesenhados para reuniões e 
eventos.

Experiência do Hóspede: 
Cada passo da jornada dos hós-
pedes tem seu próprio conjunto 
de protocolos definidos, que ga-
rantirão a segurança e o bem -
estar de todos, mantendo o ní-
vel de serviço esperado. Isso 
inclui a locomoção interna, de-
sinfecção de bagagem, medição 
de temperatura não invasivas 
por meio de uma câmera térmi-
ca, um processo de check-in im-
pecável, práticas estritamente 
impostas de higiene e distancia-
mento físico em todo o spa, sa-
lão, academia, piscina e áreas de 
praia, shows, entretenimento e 
muito mais.

F&B: Os hotéis continuarão 
a reforçar os métodos reconheci-
dos internacionalmente de iden-
tificação e gerenciamento de ris-
cos, relacionados à segurança 
alimentar, incluindo pontos crí-
ticos de controle de análise de 
risco (HACCP), e aderindo a ri-
gorosos padrões globais de mar-
ca, além de padrões de terceiros, 
como a NSF. Serviços seleciona-
dos como buffet e tep panyaki 
foram eliminados, enquanto o 
jantar no quarto agora será sem 
contato e com opções de menu 
aprimoradas.
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Seguradora explica como 
manter o carro funcionando 

durante a quarentena

Durante essas semanas em 
que muitas famílias se recolhe-
ram em suas casas, devido à 
pandemia do novo coronavírus, 
o carro acaba sendo menos uti-
lizado. Para evitar que o veículo 
apresente problemas em peças e 
sistemas, é preciso atenção a al-
guns detalhes, para não ficar na 
mão na retomada à rotina, ou 
em alguma emergência.

1- Dê partida no motor: ligar 
o carro pelo menos uma vez por 
semana, por volta de 10 minu-
tos, já é suficiente para manter 
as peças mecânicas lubrificadas 
e a bateria ativa. Esta práti-
ca deve ser realizada em gara-
gens abertas e bem ventiladas, 
se o veículo ficar em uma gara-
gem fechada, recomenda-se que 
o usuário dê uma volta no quar-
teirão com o veículo. Em hipóte-
se alguma realize o procedimen-
to em garagens fechadas, pois os 
gases do escapamento são tóxi-
cos e podem causar envenena-
mento por monóxido de carbono. 
Rodar com o veículo é importan-
te para que todos os sistemas 
que compõem a parte eletrônica, 
funcionem de forma adequada.

2- Os pneus devem ser ob-
servados: se houver espaço na 
garagem, ou estacionamento co-
letivo, dirija um pouco o car-
ro para evitar a deformação dos 
pneus - importante também os 
manter calibrados na pressão 
máxima recomendada pelo fa-
bricante, já que o veículo per-
manecerá parado.

3- Fluidos e filtros precisam 
seguir em dia: verificar o es-
tado dos filtros e os níveis dos 
fluidos necessários para o bom 
funcionamento, são imprescin-
díveis para prevenir a deterio-
ração de peças internas. É acon-
selhável ainda manter o tanque 
de combustível cheio. Lembre-
se que os fluidos são trocados, 
quando o veículo atingir a quan-
tidade de quilômetros previs-
ta pelo fabricante de óleo e/ou 
montadora e também pelo tem-
po decorrido da última troca, o 
que chegar primeiro.

4- Cuidado aos sistemas elé-
tricos e eletrônicos: além da 
parte mecânica, os componen-
tes elétricos e eletrônicos devem 
ser ativados periodicamente, 
como: vidros elétricos, painéis, 
ar condicionado, controles de 
regulagem de assentos e espe-
lhos e câmeras de ré.

5- Seguro garante total 
con forto: em casos de pane a 

MAPFRE está preparada para 
prestar uma série de assistên-
cias e ainda proteger contra co-
lisão, roubos, furtos ou danos 
a terceiros, por exemplo. Para 
o diretor de Provedores, Tulio 
Dias Carvalho, mesmo estan-
do com o veículo parado na ga-
ragem e depois de seguir todas 
essas orientações, é importan-
te manter este bem protegido. 
“Os segurados da MAPFRE se-
guem contando com todas as as-
sistências contratadas em ca-
sos de emergência. Entre março 
e abril a MAPFRE já prestou 
cerca de 65 mil serviços de as-
sistência, tendo como destaque, 
mais de 23 mil auxílios mecâni-
cos. A companhia também con-
cedeu benefícios aos clientes em 
período de renovação, adotando 
as mesmas tarifas do ano passa-
do em apólices que mantiveram 
o veículo e as coberturas contra-
tadas, anteriormente. Também 
permitiu parcelamento do paga-
mento sem cobrança de juros”, 
pontua.
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Cobrindo todos os aspectos da experiência hoteleira, protocolos adicionais foram estabelecidos para que os 
hóspedes aproveitem suas férias em uma das propriedades da RCD Hotels no México e na República Dominicana

Córregos da região de Perus 
recebem ações de desassoreamento

No período de quarente-
na, a área da Subprefeitura 
Perus-Anhanguera teve ações 
de desassoreamento nos córre-
gos dos dois distritos da região. 
“Contamos com a colaboração 
de todos os munícipes para com-
bater o descarte irregular de 
lixo em todo bairro, não só no 
entorno do Ribeirão Perus, pois 
o lixo é um grande aliado das 
enchentes em nosso bairro. Um 
bairro mais limpo é feito com a 
colaboração de todos, por isso, 
precisamos do seu apoio e cons-
cientização para a redução do 
descarte irregular e acúmulo de 
lixo, faça sua parte!”, afirmou a  
Subprefeita  da região, Luciana 
Torralles.

Durante a ação, são retira-
dos detritos e lixos descartados 
irregularmente, que são leva-
dos a um aterro especializado. 
O trabalho preventivo é realiza-
do ao longo de todo ano e, inten-
sificado no período de seca.

O planejamento tem feito 
toda diferença no combate a en-
chentes nos distritos, que já so-
freram muito no passado com 
as chuvas e alagamentos, cená-
rio que vem melhorando nos úl-
timos anos com esta atividade  
preventiva, que é realizada inin-
terruptamente, minimizando os 
impactos no período de chuvas.
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Durante a ação, são retirados detritos e lixos 
descartados irregularmente, que são levados a um aterro

Laudo Natel, ex-governador do Estado de 
São Paulo, morreu na última segunda-feira

Na última segunda-feira, o 
ex-governador do Estado de São 
Paulo, Laudo Natel, 99 anos, 
morreu, mas a causa da morte 
não foi divulgada. Laudo Natel 
nasceu em 14 de setembro de 
1920, no interior de São Paulo, 
São Manuel. Foi governador du-
rante o período de 1966 e 1967, 
por 11 meses, quando substi-
tuiu Adhemar de Barros, que 
estava afastado. Em 1971, foi 
eleito indiretamente, governa-
dor biônico, ao ser eleito pela 
Assembleia por indicação do 
Presidente da República, gene-
ral Emílio Garrastazu Medici, 
permaneceu até 1975. Além de 
ex-governador do Estado de São 
Paulo, Laudo Natel foi ex-pre-
sidente do São Paulo Futebol 
Clube, de 1958 a 1970.
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Ex-governador do Estado de São Paulo e também 
ex-presidente do SPFC, completaria 100 anos em 2020

Etecs realizam atividades online 
durante a Semana Paulo Freire

Maio é o mês em que as Es-
colas Técnicas Estaduais (Etecs), 
promovem uma programação es-
pecial em homenagem a Paulo 
Freire. Neste ano, por causa do 
isolamento social necessário para 
o enfrentamento da pandemia, as 
atividades ocorrem em ambien-
tes virtuais, como redes sociais e 
Microsoft Teams.

O educador e filósofo per-
nambucano, que morreu em 2 de 
maio de 1997, é um dos pensa-
dores brasileiros mais citados do 
mundo em trabalhos acadêmicos. 
Ele deixou uma vasta obra sobre 
práticas pedagógicas e, é conheci-
do por entender a Educação como 
um instrumento de libertação 
das opressões. Nas Etecs, Paulo 
Freire será lembrado por meio de 
palestras, debates, vídeos e expo-
sições. As atividades estão previs-
tas na Lei Estadual nº 10.098, de 
26 de novembro de 1998.

Veja no site do Centro Paula 

Souza (CPS), o cronograma das 
ações voltadas à comunidade 
escolar e, em várias unidades, 
também ao público externo, 

acesse: https://www.cps.sp.gov.
br/etecs-realizam-atividades
-online-durante-a-semana- 
paulo-freire/
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Neste ano, por causa do isolamento social, professores e estudantes 
desenvolvem e apresentam trabalhos em ambientes virtuais


