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Mensagem da Presidente
Caros Skalegas
Estamos de partida para o encontro
internacional que
se dará no México.
Traremos
fotos e informes de nossa organização. Os assuntos pertinentes aos
caminhos do Skal serão definidos
em assembléia geral pelos delegados de todos os mais de 70 países onde estamos representados.
É sempre um grande encontro
do turismo celebrando a paz entre os povos.
Nesta edição, pudemos constatar
como foi vibrante a participação
durante o Congresso da Abav em
São Paulo. Nosso estande foi bastante frequentado por skalegas
de todo o mundo. Agradeço o
apoio de nosso skalega Aristides, presidente do Skal São
Paulo que, com sua equipe, esteve o tempo todo trabalhando
conosco !! Obrigado.
Destaco, também, o trabalho incansável de nossa secretária Aline
e nosso skalega Percy, responsáveis pelo sucesso desse evento.
O Skal é isso, viver convivendo,
trocando e fazendo acontecer,
Seja em nossos negócios, em nossa vida particular e até com nossa
família quando a dividimos com
nossos amigos skalegas.
O tempo tem sido sempre tão escasso e ainda assim dedicamos
um pouco desse nosso tempo para
convivermos e nos fortalecermos
com essa convivência.
Esteja atento aos nossos encontros
e participe !!!! Traga a sua experiência, sua alegria, sua história e
suas estórias....

Sônia Vidinhas

10 de outubro de 2014

Skal Brasil participa do 42º
Congresso da Abav em São Paulo

M

al havia sido aberta a feira
do congresso, no dia 24 de
setembro, já era grande a
presença de skalegas no estande do
Skal Brasil, iniciando uma agradável
convivência para trocar informações e
propostas de negócios.
Pelo estande, passaram também
vários intregrantes do trade turístico
e autoridades. Todos podiam
usufruir dos serviços de bebidas e
petiscos oferecidos pela presidente
Sônia Vidinhas e sua secretária
Aline Martini. Mas, o climax do

O estande montado
pelo Skal Brasil no
Anhembi São Paulo
representou um frequentadissímo ponto
de encontro de skalegas de todos os clubes
do Brasil e também do
Exterior.
movimento foi alcançado ao final da
tarde com concorridíssimo coquetel,
no qual, além de grande número de
congressistas, estiveram presentes
skalegas dos vários clubes do País e
alguns do Exterior. Também, durante
o coquetel, por inspiração do skalega
Aristides Cury, presidente do Skal
São Paulo, foi homenageado o Vice
Presidente da Tap, Luiz da Gama Mór,
com placa alusiva em reconhecimento
à sua recente participação como
palestrante em almoço realizado pelo
Skal São Paulo.
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Fatos e fotos da participação do Skal Brasil no 42º Congresso da Abav -24 a 28 de setembro-Anhembi São Paulo
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Amigos Skalegas, Presidentes de Clubes, continuem enviando fatos e fotos dos seus
Clubes, para divulgação em nível nacional
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Skal Brasília realizou jantar típico árabe

Com ares de primavera, Solange e Delfim receberam skalegas de Brasília,

O

para comemorar a entrada da estação das flores

jantar aconteceu na residência do presidente,
Delfim, na sexta-feira,
dia 19 de setembro.
O menu foi preparado pela
Skalega Fátima Hamu e constou de:
- 4 pastas (homus, coalhada,
babaganuch e chanclich)
- kibe cru, coalhada com pepino e tabule
- kibe frito e esfirra
- arroz com lentilha e arroz alitria
- carneiro desfiado
- frango ao molho de amêndoas
- doces: creme maulabie, folhado
de queijo e folhado de nozes.

Bebidas:
espumantes, whisky,
cerveja, sucos e
cachaça especial.
Como
sempre,
Solange e Delfim receberam os
amigos skalegas
com muita alegria
e com o habitual
brinde Skal:

S A Ú D E ,
AMIZADE,
L O N G A
VIDA
E
FELICIDADE
S K A L!!!

Destino França ganha destaque em almoço promovido pelo Skal São Paulo

A

O encontro contou com palestra de Jean-Phlippe Pérol, diretor da Atout France

França é o destino preferido
de milhões de turistas que
viajam a lazer, mas o país
que abriga a “cidade luz” também tem
muito a oferecer na área de negócios.
Para destacar o destino neste segmento e a definição da categoria Palace
na hotelaria francesa, Jean-Phlippe
Pérol, diretor da Atout France, ministrou hoje (16) a palestra “A denominação ‘Palace’ na hotelaria francesa”,
durante evento promovido pelo Skal
São Paulo nas novas instalações do
Maksoud Plaza, tradicional hotel da
capital paulista.
Segundo o palestrante, é preciso focar
nos principais alvos que aumentam
o turismo e promover eventos e en-

contros profissionais. “A nova classe
média dos países que compõem os
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) é um grande potencial
de mercado”, destacou Pérol. Além
disso, para promover ainda mais o turismo, o destino pretende aumentar o
investimento em gastronomia, produtos de montanha, ecoturismo, artesanato e luxo e turismo urbano.
Complementado a apresentação, Izabèle Pesinato, do departamento de
Marketing & Pesquisas da Atout France, discorreu sobre a categoria Palace.
“Essa distinção surgiu com o objetivo
de identificar e validar toda a oferta
hoteleira francesa em meio a tantas
opções existentes no país”, destacou.

SKALEGAS, adquiram a camisa

oficial do Skal Brasil, agora também
de mangas curtas. Façam suas
encomendas com
Aline Martini,
secretária do Skal Brasil.
Preços

Manga longa

Manga Curta

Feminina

R$ 85,00

R$ 77,00

Masculina

R$ 92,00

R$ 84,00

Segundo Izabèle, os hotéis “Palace”,
classificação exclusivamente desenvolvida pela Atout France, devem
ser únicos, particulares distintos e

excepcionais. Durante o evento, que
contou com a parceria da Associação Latino Americana dos Gestores
de Eventos e Viagens Corporativas
(ALAGEV) e com o apoio do hotel
Maksoud Plaza, também foram apresentados, por Aristides de La Plata
Cury, presidente do Skal São Paulo,
os novos candidatos a skalegas: Jean
-Phlippe Pérol e Francisco Dalmario
Soares Cavalcante, diretor Executivo da Pergamon Turismo, junto com
seus padrinhos Walter Teixeira, do
Grupo Tx e Eduardo Pereira, da Rede
Tropicalde Hotéis, respectivamente.

