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CONCEITO, QUALIDADE E
PADRÃO GAV RESORTS

EDITORIAL

O patrimônio de férias é uma 
nova maneira de investir e, ao 
mesmo tempo, aproveitar seus 
dias de recesso. É uma das 
grandes vantagens do conceito de 
multipropriedade, que ainda não é 
tão debatido no Brasil, apesar de 
estar no caminho da expansão. 

A GAV Resorts tornou-se líder deste 
mercado no Norte do País e traz 
àqueles que ainda não entendem, 
ou encontram dificuldades 
para compreender os grandes 
benefícios da multipropriedade, 
algumas informações sobre este 
investimento. 
O cliente que adquire o seu 
patrimônio com a Gav Resorts 
deve saber, em primeiro lugar, 
que o foco não é no imobiliário, 
mas sim no turismo. O processo 
começa na venda e possui todos os 
detalhes que englobam reservas, 
recepção, limpeza, serviços de 
quarto, lavanderia, restaurante e 
manutenção: um pacote completo.

Após essas informações sobre o 
padrão da GAV Resorts vamos 
explicar, de maneira simplificada, 
a multipropriedade, que é um 
mesmo imóvel sendo utilizado de 
maneira compartilhada por seus 
multiproprietários.  

O uso funciona com divisão 
fracionada do tempo, sendo que 
cada período não poderá ser inferior 
a sete dias (artigo 1.358-E do 
Código Civil). Assim, quando chegar 
a vez de um multiproprietário, 
ele poderá usar o bem, locá-lo ou 
simplesmente não ocupá-lo. 

Confira agora os tópicos 
que separamos para você 
conhecer alguns dos 
benefícios que a GAV 
Resorts pode lhe oferecer:

• Você não terá um imóvel 
subutilizado, como acontecem 
com as casas de férias na baixa 
temporada;

• Você poderá adquirir uma 
propriedade de alto padrão 
investindo menos;

• Os gastos com os custos fixos e 
de manutenção são menores, pois 
as despesas são divididas com os 
demais proprietários;

• O tempo em que o imóvel não é 
usufruído pode ser remunerado, já 
que você pode deixá-lo disponível 
para aluguel;

• Com a multipropriedade da GAV 
Resorts, você viaja muito mais, 
pois somos parceiros da RCI, a 
maior rede de intercâmbio de férias 
internacional com mais de 5 mil 
hotéis, resorts e empreendimentos 
de alto padrão em 100 países;  

• Com este intercâmbio de férias, 
você poderá planejar viagens 
com antecedência e conhecer 
lugares nacionais e internacionais 
diferentes a cada ano. Não existe a 
obrigatoriedade de passar as férias 
sempre no mesmo destino; 

• Você pode economizar com 
hospedagem, por ser dono do seu 
patrimônio de férias; 

• Ter um apartamento de férias com 
escritura sem se preocupar com 
manutenção, aproveitando todo o 
conforto e os benefícios que um 
resort de alto padrão oferece.

Muito mais que um patrimônio 
de férias, a GAV Resorts oferece 
oportunidades para que seus 
objetivos sejam alcançados. 
Sabemos que o período é 
desafiador, mas estamos nos 
esforçando ao máximo para ajudar 
você e sua família a realizarem seus 
sonhos, com conforto, qualidade de 
vida e bem-estar.
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Salinas Exclusive Resort mistura design 
contemporâneo e minimalista
A designer de interiores Bruna Kehrnvald explica como foi o processo e o 
planejamento do projeto para o empreendimento em Salinópolis.

DECÓR

O Salinas Exclusive Resort, em Salinópolis (PA), mostra perfeitamente 
como é possível combinar uma arquitetura atemporal, contemporânea e 
minimalista. A designer de interiores Bruna Kehrnvald, responsável pelo 
projeto, explica que a união destes conceitos permite, além da beleza visual, 
uma experiência prazerosa e acolhedora. O espaço destaca cores e formas 
limpas, que garantem conforto, sofisticação e leveza.

De acordo com Bruna, a proposta desse projeto foi desenvolver um 
ambiente adequado, agradável e intimista voltado para a família, com a 
capacidade de proporcionar momentos de descanso, descontração e lazer. 

“Tivemos o cuidado de utilizar materiais de excelência 
em todo o resort, desde o mobiliário único, desenvolvido 
com exclusividade para os empreendimentos GAV 
Resorts, até na variedade dos espaços das áreas comuns 
que trazem descanso e diversão aos usuários” ,  pontua.

Bruna Kehrnvald
Designer de Interiores 
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 Recepção Salinas Exclusive Resort

A recepção do Salinas Exclusive 
é o ambiente que mais destaca 
o estilo de trabalho da designer 
de interiores, com um mobiliário 
geométrico de personalidade, 
contrastado com a iluminação 
marcante e bem definida nos 
painéis que revestem as paredes; 
grandes portas e janelas, permitindo 
uma intensa luz natural ao longo 
de todo o dia; e formas com traços 
simples. 

“Todos esses são 
elementos essenciais para 
um bom espaço, e que, 
em conjunto, destacam-
se uns dos outros, cheios 
de personalidade e 
simplicidade. É disso que 
a arquitetura deve ser 
feita”.

SOFISTICAÇÃO
Segundo Bruna Kehrnvald, o 
minimalismo veio para ensinar, 
através do conceito de “menos é 
mais”, que nem tudo precisa de 
muitas cores, formas e detalhes, 
focando no que é fundamental para 
o nosso cotidiano. Partindo desta 
ideia, tais detalhes foram pensados 
para o projeto do Salinas Exclusive 
Resort. 

A simplicidade das formas, 
traços, grandes vãos de portas e 
janelas mais uma boa iluminação 
completam esse requisito. 

“Algumas pessoas podem achar 
que essa ausência de muitas 
cores e o uso de uma geometria 
rigorosa pode fazer os ambientes 
se tornarem frios e desconfortáveis. 
Mas é exatamente o contrário, 
essa redução faz com que os 
ambientes sejam ainda mais 
charmosos, sofisticados, práticos e 
personalizados”, destaca.  

Para a designer de interiores, a 
intenção é que o empreendimento 
garanta vários momentos únicos e 
inesquecíveis.  Hall dos Elevadores   
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Porto Alto: primeiro resort de 
multipropriedade de Pernambuco
Localizado na praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE), o destino é 
reconhecido por suas piscinas naturais, mar calmo e cristalino.

ROTEIRO

A Praia de Muro Alto, localizada 
no município de Ipojuca, em 
Pernambuco, é um dos destinos 
mais bonitos do Brasil. O nome vem 
do paredão de corais, com cerca de 
três metros de altura, que ocupa 
uma grande parte da praia.

Conhecido por suas piscinas 
naturais, mar calmo e cristalino, 
o magnífico cenário foi escolhido 
para o Porto Alto Resort, um 
empreendimento da GAV Resorts. 
O primeiro com o sistema de 
multipropriedade de Pernambuco, e 
com previsão de entrega para o ano 
de 2024.

Mesmo enfrentando uma pandemia, 
a GAV Resorts prevê uma média 
de 500 empregos diretos, divididos 
entre colaboradores envolvidos 
nos departamentos de vendas, 
construção e operação.

O Porto Alto Resort chama a 
atenção pelo design inovador e 
moderno, combinado com a bela 
paisagem e piscinas naturais da 
região. Há também um projeto 
arquitetônico, obras e aspectos 
ambientais, com assinatura da 
designer de interiores Bruna 
Kehrnvald, e do engenheiro Marco 
Robin.

O empreendimento do grupo GAV 
Resorts, além de significar mais um 
passo na expansão da empresa, é 
também um incentivo ao turismo 
brasileiro, já que o sistema de 
multipropriedade divulga destinos 
e hotéis em nível nacional e 
internacional. 

 Futuras Instalações do Porto Alto Resort
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Dicas para um home office eficiente e saudável
Conciliar diversão com as atividades trazem relaxamento e autocuidado mesmo durante as férias

CUIDADOS

Com grandes desafios enfrentados 
na pandemia, a necessidade de 
adaptação tornou-se constante 
em nossas vidas. O home office, 
ou também chamado de trabalho 
remoto, se tornou a rotina de 
muitos. Se a maioria passava 
grande parte do horário comercial 
na empresa e pouco tempo em 
casa, agora teve sua rotina mudada 
consideravelmente nos últimos 
meses. 

É preciso levar em consideração 
que, ao trabalhar em casa, o 
ambiente que você cria para si 
mesmo desempenha um grande 
papel em sua capacidade de ser 
eficaz e de produzir. É importante 
que você tenha um espaço com 
mesa, cadeira e que possa utilizar 
confortavelmente o computador 
para desempenhar as suas funções. 
E nada de trabalhar sentado no sofá 
ou na cama, além de gerar dores 
nas costas, impacta negativamente 
na sua produtividade. Uma boa 
ideia é se arrumar, tomar um banho, 
tirar o pijama e colocar uma roupa 
confortável antes de começar 
a rotina de trabalho, pois o seu 
corpo precisa entender que está 
trabalhando. 

Todos nós precisamos de 
combustível para viver e render, 
certo? Então tire o seu horário 
de almoço e procure ter em 
casa alimentos variados, que 
se transformem em refeições e 
lanches diversos. Tenha, também, 
momentos para tomar água, ir ao 
banheiro e movimentar-se para 
ativar a circulação sanguínea. Isso 
pode ser útil para ajudar você a 
resolver um problema que não 
achava solução. A cabeça, para 
pensar melhor, às vezes precisa de 
uma pausa.

Além disso, como na empresa 
você tem um horário de trabalho 
a ser cumprido diariamente, é 
importante que este compromisso 
seja mantido, assim como as metas, 
os prazos e qualidade das suas 
funções. Atualize diariamente a lista 
de todas as atividades que você 
precisa fazer no dia. Isso contribuirá 
positivamente para você se 
organizar, manter o foco e garantir 
resultados mais efetivos. Entenda 
seus limites e, após o expediente, 
descanse e relaxe.

Organize seu espaço

Atenção na postura 

Faça seu ritual da manhã 

Se vista e se arrume bem 

Se alimente nos horários 
corretos

Faça pequenas pausas 

Movimente o seu corpo

Respeite seus horários e 
prazos 

Finalize bem seu dia 

Cumpra seus deveres para 
descansar
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Aprenda a fazer um delicioso 
Bacalhau ao forno 

DICA

Estamos no mês da Páscoa, e que tal aprender uma receita nova? Aqui vai 
uma ótima opção para quem está procurando sabores inesquecíveis para 
experimentar. Este prato, que fica pronto em 40 minutos, tem um tempo de 
preparo bem rápido se comparado com outras receitas de bacalhau. 

Vamos à receita?

INGREDIENTES 

•  Uma posta de bacalhau 
(parte central ou filé) 

•  Quatro dentes de alho 

•  Dois tomates  

•  Uma cebola grande  

•  Um pimentão verde 

•  Quatro batatas grandes 

•  Azeite à gosto 

•  200 g de azeitonas pretas 
com caroço (opcional)

Modo de preparo
Escalde a posta de bacalhau até 
ficar bem macia, escorra a água e 
reserve. A seguir cozinhe as batatas 
sem casca em rodelas grossas 
e reserve. Em uma travessa (de 
preferência de barro) coloque um 
pouco de azeite. Depois coloque 
as batatas espalhadas, formando 
uma camada. Acrescente a cebola, 
o tomate e o pimentão cortados 
em rodelas finas formando outra 
camada. Corte o alho também em 
rodelas finas. Coloque o bacalhau, 
espalhe a outra metade do alho por 
cima e ao lado da posta. Por último, 
espalhe as azeitonas por todo o 
prato e regue com muito azeite. 
Leve ao forno bem quente. Quando 
o bacalhau estiver dourado, está 
pronto. 

Sirva-se! 

Link da receita: https://www.amandocozinhar.com/2013/03/bacalhau-ao-
forno-40-minutos.html
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0800 800 5600
Central de Relacionamento
Segunda a sexta das 8h às 18h

62 3121 0200

contato@gavresorts.com.br

Av.136 nº 797 Setor Sul
Ed. New York, 16º andar
Goiânia/GO - CEP: 74.093-250

gavresorts.com.br

@gavresorts


