Cuca Haus agora tem
tábuas de frios
Brasil 21 recebeu 300
hóspedes de comitivas
do Brics
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EXCELÊNCIA
RECONHECIDA

Centro de Eventos Brasil 21 acumula
16 troféus do Prêmio Caio

FESTIVAL

Cerca de 300 pessoas compareceram
ao Festival Gastronômico do Equador,
no Dalí Cozinha Peruana, em 26 e 27 de
novembro. Organizado pelo restaurante
em parceria com a Embaixada do Equador,
o festival teve 17 pratos tradicionais,
além de cinco sobremesas. Na foto, o
encocado de pescado, com temperos
típicos daquele país. O chef do Dalí, Miguel
Ojeda, dividiu a cozinha com o chef Dimitri
Hidalgo, presidente da Rede Acadêmica
Gastronômica do Equador. No dia a dia, o
restaurante serve comida andina peruana e
tem como carros-chefes o ceviche e o polvo
com favas.

VIE AIR PRODUÇÕES

COMIDA EQUATORIANA
NO PERUANO DALÍ

DALÍ COZINHA PERUANA

De segunda-feira a sábado, das 12h às 15h e
das 19h às 23h
Bloco B, 1º andar – Hotel Brasil 21 Convention
(61) 3218-4700
@dalicozinhaperuana

COMITIVAS DO BRICS
NO BRASIL 21

Durante a 11ª Cúpula do Brics, em
meados de novembro, os três hotéis
do Brasil 21 receberam cerca de 300
hóspedes que integravam as comitivas
da China, da Índia e da Rússia. Foram
feitas adaptações no cardápio de café da
manhã, como incluir legumes grelhados e
peixes para agradar aos chineses. Para os
indianos, foi montada uma área exclusiva
no bufê e alugada parte da cozinha do
Miró para que um chef daquele país
preparasse as refeições do grupo. Mas
o primeiro-ministro da Índia, Narendra
Modi, fez questão de experimentar
brigadeiro, moqueca de banana e pastel,
preparados pela equipe do Brasil 21. Os
russos, que estavam em menor número e
acompanhavam um empresário do país,
solicitaram apenas um mordomo.

ENCONTRO NACIONAL
DE CONSERVAÇÃO
RODOVIÁRIA

O evento, de 26 a 29 de novembro, foi
organizado pela Associação Brasileira
dos Departamentos Estaduais de Estradas
de Rodagem. No piso superior, os mais
de 1,6 mil participantes se distribuíram
na sala plenária principal, que recebeu
as palestras, e nas outras salas no
mesmo andar, onde houve oficinas e
assembleias. O Pavilhão Brasília, no piso
inferior, recebeu uma feira de novidades
para empreiteiras e construtoras de obras
viárias e rodoviárias, representantes de
governos estaduais, do Distrito Federal e
municipais e de órgãos federais ligados à
infraestrutura de estradas. O espaço de
1,8 mil metros quadrados foi ocupado
por amostras de tipos de asfalto, carros
elétricos e equipamentos de segurança
no trânsito. Na área externa em frente
ao Centro de Eventos, foram expostos
veículos de órgãos de segurança.

CONVENÇÃO DE
VENDAS DO MELIÁ

Cerca de 40 integrantes de equipes de
vendas da rede de hotéis Meliá estiveram
em Brasília para conhecer o Complexo
Brasil 21, entender as possibilidades
de comercialização e vivenciar a
experiência de hospedagem. “Dessa
forma, conseguimos dar subsídios para
que as equipes divulguem da melhor
maneira possível o que podemos
oferecer”, explica o gerente de Vendas
do Meliá em Brasília, Pércio Mello.
Foram três dias de palestras e visitas
técnicas no complexo, em novembro.

C APA

O MAIS PREMIADO DO
CENTRO-OESTE

ESTRUTURA
DO CENTRO
DE EVENTOS

Centro de Eventos Brasil 21 ganhou estatuetas do
Prêmio Caio nas categorias espaço para eventos de
grande porte, evento social e responsabilidade social

3 PAVIMENTOS

O Centro de Eventos Brasil 21 vai precisar de um espaço maior para expor seus troféus:
conquistou duas estatuetas nacionais e uma regional na maior premiação brasileira da
área, o Prêmio Caio, organizado pela Eventos Expo Editora. Ficou com o ouro na categoria
espaço para eventos de grande porte (Centro-Oeste) e bronze nas categorias evento social
e responsabilidade social, ambas nacionais.
Foi a primeira vez que o Brasil 21 participou das duas últimas categorias. Os títulos inéditos
foram conquistados em razão de um baile beneficente da GPS Foundation (Uma noite para
transformar vidas), em dezembro de 2018. “O Prêmio Caio é uma chancela do mercado que
atesta a qualidade dos nossos serviços e da nossa estrutura”, afirma o diretor comercial do
Centro de Eventos Brasil 21, Plinio Rabello.
O Complexo Brasil 21 tem o centro de eventos mais premiado do Centro-Oeste, com 16
troféus em 13 edições do Prêmio Caio. A estrutura fica na parte central da capital da República
e comporta no mesmo endereço hotéis, restaurantes e área comercial.

21 SALAS
Pavilhão Brasília:
1,8 mil m² e 7 m
de pé-direito
Salão Brasil:
1,5 mil m² e 8 m de
pé-direito
Espaços para eventos
de pequeno porte e
reuniões
Divisórias articuláveis
que garantem
excelente acústica
e a personalização
conforme o porte
do evento

4 FOYERS
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CLIMATIZAÇÃO,
SEGURANÇA
E INTERNET
SEM FIO EM TODOS
OS ESPAÇOS
SAIBA MAIS:
(61) 3031-2121

JAIRO BRASIL
BORGES

Pa r a q u e o Ce n t ro
de Eventos Brasil 21
esteja sempre pronto,
operadores de instalações
verificam regularmente
toda a estrutura do local.
Jairo, de 43 anos, integra
essa equipe há pouco
mais de um ano e é um
dos responsáveis pela
vistoria das instalações
elétrica e hidráulica, do
funcionamento de portas
e do ar-condicionado. “Dois dias antes
do evento, testamos tudo para que não
haja problema na hora do uso. E ficamos
à disposição caso ocorra alguma falha.
O sistema é complexo, mas eu consegui
me adaptar rápido.” Jairo mora em Santo
Antônio do Descoberto (GO). Fora do
trabalho, gosta de estar com os dois filhos,
um de 12 e o outro de 4 anos, e de jogar
futebol. A distância entre trabalho e casa é
grande, mas também é uma oportunidade
de passar mais tempo com a esposa, que
trabalha no Conjunto Nacional e tem
carona do marido todos os dias.

Tudo junto e misturado! É assim que a proprietária da loja, Ana Maria
Cunha Campos (na foto, de branco), descreve o acervo do Emporium
das Netas & Collab. São bolsas, brincos, colares, pulseiras, anéis,
chapéus, enfeites de cabelo, artesanato. “Temos de peças assinadas
por designers reconhecidas a artigos de garimpo, que custam a
partir de R$ 30”, conta. O nome da loja remete à família. Segundo
Ana Maria, são muitas mulheres, que têm o costume de recorrer ao
closet da avó para pegar bolsas e acessórios emprestados.
A marca existe desde 2016. No início de 2019, Ana Maria inaugurou
a loja física para expor os produtos, receber clientes e abrir espaço
para colaboradores. “Eu quis criar um ambiente colorido e alegre
para valorizar a produção brasileira.” No Brasil 21, a loja é uma
boa opção para quem quer presentes criativos, sem enfrentar o
tumulto do shopping ou das quadras comerciais.
EMPORIUM DAS NETAS & COLLAB

De segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e
sábados, das 10h às 16h
Bloco D, térreo, loja 15 – Hotel Meliá Brasil 21
(61) 99855-4004
@emporiumdasnetas_

TÁBUA DE FRIOS
DO CUCA HAUS

O Empório Cuca Haus inicia 2020 com
novidade! São as tábuas de frios, nos tamanhos médio
(até 4 pessoas), grande (até 6 pessoas) ou mega (de
10 a 12 pessoas). Você pode escolher entre cerca de
30 produtos. “Temos três sugestões prontas, mas
podemos ajudar o cliente a selecionar os itens de
acordo com o orçamento, com a ocasião e com o gosto
pessoal”, explica Sandra Moser (foto), proprietária do
empório. Na tábua da foto, ela combinou os queijos
Canastra Marisa, Canastra São Vicente, Provolone e
GOA Suave; as linguiças Blumenau, Copa e Cracóvia;
confit de tomate, pimenta biquinho, azeitonas Azapa,
palmito, damasco e castanhas. Para acompanhar,
torradas, molho da casa e mel.
EMPÓRIO CUCA HAUS

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h,
e sábados, das 10h às 14h
Bloco D, térreo, lojas 18-21 – Hotel Meliá Brasil 21
(61) 99690-6345
@emporiocucahaus

FRANCISCO ARI MAIA JUNIOR

EMPÓRIO DE ACESSÓRIOS

PARA LEVAR
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