Qual significado do nome Tapindaré?
Tapindaré é um Caboclo. Caboclo significa mestiço de branco com índio. Refere-se
aos povos e civilizações indígenas que povoaram as três Américas: tribos americanas,
Astecas, Incas, Maias, Tupi Guaranis. São tradicionalmente reconhecidos como
espíritos de valor, símbolo da simplicidade e humildade, dotados de Sabedoria.
Algumas tradições reconhecem a relação sagrada que esses povos têm com os
elementos da Natureza e como estão hierarquicamente organizados para servir na
arte da Cura, Proteção e Comunicação com a Mãe Terra e o mundo invisível.
Conta a lenda, que na época em que o Rei Salomão mandou seus homens garimpar o
ouro da Amazônia, principalmente nas águas do Rio Solimões, tendo sido esse fato
que deu origem ao nome do rio, um outro Rei da Turquia também teve o mesmo
intento e veio buscar seu quinhão dourado. Entretanto, ao chegar nas matas da
Amazônia conheceu uma índia que capturou seu coração. O rei turco teve com ela
um filho chamado Tapindaré.
A índia criou Tapindaré com Amor e Sabedoria, virtudes naturais em sua tribo,
educando aquele curumim intrépido, que herdou do pai a essência conhecedora das
leis da prosperidade.
Tapindaré cresceu em virtudes e desenvolveu a prosperidade da tribo exercendo o
Amor em Sabedoria. Por esta razão o Caboclo é o Patrono da empresa Tapindaré,
nome escolhido em sua homenagem, pela prática da Prosperidade com Amor em
Sabedoria.
As cores e adereços da decoração em estilo turco combinados com detalhes das
tribos indígenas são uma singela homenagem que os proprietários do Hotel, que são
provenientes da Amazônia, fazem ao Caboclo Tapindaré.
Salve Tapindaré!

Tapindaré Comercio e Serviços Ltda.
Av. Ary Ribeiro Valadão Filho, 610, Setor Central, CEP 73770-000-Alto Paraiso de Goiás- GO
F: (62) 3446 1659 3446 1778 (61) 98429 6898 (62) 99996 0575 CNPJ 73.600.611/0001-44
site: hoteltapindare.com email: contato@hoteltapindare.com

ÍNDIO TAPINDARÉ MENINO

ÍNDIO TAPINDARÉ ADULTO
Tapindaré Comercio e Serviços Ltda.
Av. Ary Ribeiro Valadão Filho, 610, Setor Central, CEP 73770-000-Alto Paraiso de Goiás- GO
F: (62) 3446 1659 3446 1778 (61) 98429 6898 (62) 99996 0575 CNPJ 73.600.611/0001-44
site: hoteltapindare.com email: contato@hoteltapindare.com

