


O Cana Brava All Inclusive Resort sempre prezou por garantir a segurança de 
todos seus hóspedes, colaboradores e fornecedores. Nosso time tem como prática a 
adoção de procedimentos que visam minimizar qualquer tipo de risco dentro do 
nosso empreendimento. Contudo, diante da atual conjuntura, é indispensável 
redobrar a atenção com essas medidas, aplicá-las de maneira mais rígida, e 
estabelecer novos procedimentos que se alinhem as necessidades desse novo cenário. 
Dessa forma, além de treinar nossa equipe para uma rigorosa execução dessas 
normas, elaboramos esse protocolo de funcionamento seguindo as orientações da 
OMS, e secretarias estaduais e municipais de saúde, sendo esse documento passível 
de alterações conforme eventuais diretrizes dos órgãos competentes. 
Ressaltamos o nosso compromisso em realizar todas as ações necessárias para 
preservar a saúde de todos, e contribuir para superarmos esse momento juntos.



ALL INCLUSIVE

• Nos restaurantes, reconfiguramos o layout do espaço, objetivando garantir o 
distanciamento entre mesas e cadeiras, e controlamos o acesso no intuito de 
limitar a capacidade.

• Todos os protocolos de segurança alimentar estão sendo monitorados por nosso 
corpo de nutricionistas.

• Os talheres estão sendo disponibilizados em embalagens individuais.

• Nossas principais refeições, como café da manhã, almoço, buffet kids, jantar, 
petiscos e chá da tarde, estão sendo oferecidas em buffet para você se servir à 
vontade. Mas para isso, será obrigatório o uso de máscaras e luvas.



HIGIENIZAÇÃO
E LIMPEZA

• O cana brava conta com lavanderia própria, e todo o enxoval está sendo entregue 
embalado para maior segurança dos hóspedes.

• Todas as mesas e cadeiras estão sendo higienizadas após cada uso.

• A higienização está mais rígida e frequente nas áreas comuns, acomodações, 
bares e restaurantes.

• Espalhamos dispositivos de álcool em gel em todas as áreas.



ATENDIMENTO

• O check-out está mais otimizado. 

• Todo o time do departamento de qualidade está à disposicão dos clientes durante a 
estada para o que se fizer necessário.

• Como norma de segurança, todos nossos colaboradores e fornecedores estão 
fazendo uso dos epi’s necessários.

• Nosso check-in deverá ser feito online através do site ou app.

• Dispomos de enfermeira que está realizando constante monitoramento, aferindo a 
temperatura no check-in, e à disposição de todos sempre que houver necessidade.

Clique aqui para 
realizar seu check-in



LAZER

• No salão de jogos o acesso está limitado a uma determinada quantidade de 
pessoas por hora.

• Cinema, sauna, academia e clubinho estão temporariamente fechados, mas 
iremos oferecer muitas dessas experiências ao ar livre. 

• Não abrimos mão de te encantar com nossos shows, experiências e atividades 
de lazer. Eles estão sendo realizados ao ar livre, e com a quantidade limitada 
de pessoas.



• Uso obrigatório de máscaras nas áreas sociais e locais fechados

• A circulacão de pessoas foi sinalizada em todo resort no intuito de evitar filas.

• As medidas apresentadas nesse protocolo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ORIENTAÇÃO


