
Década de 60. Ainda não havia luz e estradas, mas já existia o Hotel Pérola. Com o nome que 
homenageia as pérolas do mar, há mais de 50 anos o tradicional hotel beira mar já estava na cidade 
de Itapoá. Registros antigos datam o início da construção em 1960 por Anésio de Barros Junior: a 
inauguração oficial ocorreu na Semana da Pátria de 1962, com todos os 17 quartos lotados.

Depois da inauguração, três empreendedores diferentes o arrendaram, até que em 1970 foi 
comprado por Nair Soares Mertens e Marcos Sebastião Mertens, que mantêm a tradição até hoje.

Foi no dia 15 de maio de 1970 que chegaram. As lembranças estão vivas na memória... Enquanto 
vieram de carro com o primeiro filho ainda com um ano de idade, os pais de Nair trouxeram a mudança 
de caminhão: uma vaca, algumas mudas de plantas e o que precisariam para começar uma nova etapa 
da vida. De Joinville, vinham tocar um hotel pela primeira vez. Conforme Seu Marcos, tudo começou 
com o desejo de dar estrutura aos visitantes que visitam a cidade com fins imobiliários.

Dona Nair lembra como se fosse ontem: “Tudo era muito precário. Então assim que cheguei arrumei 
todos os quartos com o nosso enxoval”. No primeiro dia já fez pão, cuca e janta para oito pessoas; e no 
dia seguinte o primeiro almoço do hotel e restaurante. Por 35 anos, foi ela quem comandou o fogão 
e panelas por lá.

Depois começaram as reformas, a luz chegou e o chuveiro a gás também. Nos feriados eram 
feitos mais de 90 pães para venda, além das marmitas para quem vinha trabalhar na cidade. No hotel 
a família cresceu, a tradição se manteve e a cidade evoluiu. Conforme os proprietários, foi ali que 
aconteceram as principais negociações do município.

Hoje, há 50 anos à frente do Hotel, o sentimento é da realização de um sonho. Para Dona Nair, o 
Hotel representa a construção de uma família, de um sonho e da certeza que não se pode desistir jamais. 

Agora o Hotel segue escrevendo sua história pelas mãos das novas gerações da família Mertens, 
mas com a história e tradição vivas e presentes em todos os serviços.
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