
  
————————-CANDIDATURA DE AFILIAÇÃO HOTELARIA-————————-

 

CATEGORIA HOTELARIA - AFILIAÇÃO 

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO

Razão social da 
empresa

Data de 
Fundação

Nome Fantasia CNPJ

Endereço Matriz UF

Cidade CEP

Telefone Principal Ramal

Website
Email de 
contato 
principal

Redes Sociais 
corporativas

Facebook fan page Instagram
Youtube 

DESEJA INSCREVER OUTRAS UNIDADES? sim nao

Representantes Legais da Empresa Perante ABRATUS

Nome (1)

Cargo CPF

Telefone 
Profissional Telefone Celular

Email

Nome (2)

Cargo CPF

Telefone 
Profissional

Telefone Celular

Email
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————————-CANDIDATURA DE AFILIAÇÃO HOTELARIA-————————-

Por favo, descreva, insira links ou anexe documentos que incluam as informações que 
seguem para permitir melhor abordagem e tratamento adequado à imagem e de seu 
empreendimento e seus dirigentes.  

-   Resumo histórico do empreendimento e diferenciais mercadológicos; 

-   Número de quartos e apartamentos, numero de quartos adaptados e ocupação 
média anual; 

-  Alianças e redes em que está inserido o empreendimento hoteleiro - links para 
reservas 

-  Descreva o espaço incluindo informações sobre a qualidade da hospedagem, da 
alimentação, do entretenimento e dos espaços de bem estar oferecidos no 
empreendimento, incluindo serviços adicionais, se houver; 

-  Relação do de gestão e comunicação; 

- Tabela de Preços por categoria e sazonalidade (flat rate) em dólares americanos; 

-  Capacidade de atendimento anual; 

-  Lista de origem dos hóspedes estrangeiros já atendidos (se houver); 

-  Possui serviço de Concierge? Caso positivo, por favor descreva as facilidades 
oferecidas em tal setor. 

-  Cópia comum de contrato social atualizado e alvará de funcionamento 

-  Certificações, Prêmios e destaques nacionais e internacionais - menção e cópias de 
certificados. 
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————————-CANDIDATURA DE AFILIAÇÃO HOTELARIA-————————-

- Seu empreendimento deseja receber estrangeiros compradores em parceria com 
ABRATUS para rodadas de negocios e eventos?  

SIM       NÃO 

CONDIÇÕES DE ADESÃO  
1. O(a) proponente qualificado(a) vem manifestar sua intenção em aderir à 
Associação Brasileira de Turismo de Saúde - ABRATUS, responsabilizando-se 
pelas informações aqui prestadas. 
2. Este termo é um instrumento para manifestar a intenção da proponente. A 
associação será efetivada mediante aprovação cadastral. É necessário que a 
empresa possua CNPJ por mais de 1(um) ano.  
3. A submissão da presente proposta não constitui garantia de que a mesma 
será aceita pela ABRATUS.  

Após aprovação, a diretoria da ABRATUS enviará comunicado oficial e 
certificado de afiliação, acompanhado de boleto de contribuição anual. 

Local: __________________________ Data ___ / ___ / ____  

Nome e Assinatura: _________________________________  

Como enviar a proposta de adesão: 
Documento escaneado e enviado via email para join@abratus.org  

Se desejar, enviar cópia impressa de sua candidatura incluindo este formulário 
para o endereço que segue: 

ABRATUS - Associação Brasileira de Turismo de Saúde 
Av. Paulista 2064, 14º andar, Bela Vista - São Paulo/ SP 

CNPJ 14.372.312/0001-16 

join@abratus.org 
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