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Santa Clara Eco Resort

Natal em Dourado
Localizado em Dourado, centro do estado de São Paulo, o
Santa Clara Eco Resort oferece
pacote promocional para o Natal
de 2018. São 5 diárias para casal
em apartamento categoria suíte
sede, de 21 a 26 de dezembro, com
pensão completa, exceto bebidas e
extras. Incluindo também: mega
tirolesa, arvorismo, rapel, passeio
de caiaque, parede de escalada e
arco e flecha, realizadas de acordo
com a programação do hotel.
O Santa Clara Eco Resort é
ideal para todas as idades. Contém
uma estrutura perfeita de lazer,
com cinco piscinas, quadras de
tênis e futebol, tirolesas e muito
mais. Construído em harmonia
com a natureza e localizado próximo a cidades como Brotas, Jaú,
São Carlos e Ribeirão Preto.
A fazenda possui grandes
áreas de floresta intocada, duas
cachoeiras, córregos, morros, vales e diversas nascentes, enfim,
cenários repletos de verde e água
por todos os lados. A área de lazer dispõe de cinco piscinas (uma
coberta e aquecida, uma climatizada, uma climatizada com praia
artificial e rio, uma climatizada
com toboágua e outra com água
mineral corrente), lago com tirolesa, sauna seca e úmida, fitness
center, 2 quadras de tênis, minigolfe, vôlei e spirobol, campo de
futebol, pub, salas de carteado,
lareira, leitura, televisão.
O Santa Clara Eco Resort
conta com o SPA by L’Occitane,
com uma área de 490 metros
quadrados. O novo espaço oferece banhos, massagens diversas e tratamentos para corpo,
voltados para desintoxicação,

Brotas Eco Resort

esfoliação e modelagem. Tudo
feito por profissionais treinados
pela L’Occitane e com os produtos que consagraram a marca
francesa em todo o mundo.
Especialmente para as crianças, tem: minifazendinha, playground, brinquedoteca, espaço
teen, passeios de carreta, cardápios especiais no buffet infantil
e flexibilidade nos horários das
refeições. Uma equipe com monitores especialmente treinados
garante a recreação a partir de 3
anos. As crianças terão a oportunidade de passear na horta orgânica do hotel e participar da ordenha de vacas. Para os menores
de três anos, os pais podem contar com a cozinha da mamãe.
O Santa Clara é o lugar ideal para praticar esportes porque
possui um completo parque de
aventuras com: rapel em cachoeira, 2 circuitos de arvorismo (adulto e infantil), megatirolesa, arco e
flecha, parede de escalada, passeio
de caiaque, acquaball, cavalgada e
centro hípico com aulas de equitação. Para quem prefere atividades
mais tranquilas, pode optar por
hidroginástica, ioga, caminhadas,

trilhas e visitas a fazendas históricas da região. Reservas e
mais informações pelo telefone:
(16) 3345-4004 ou acesse: www.
santaclaraecoresort.com.br
Natal no Castelo
Para o período de 22 a 26
de dezembro, o Castelo Park
Hotel promove seu pacote especial para o Natal 2018. Na programação de 4 noites: check-in
a partir das 12 horas, almoço,
acesso livre ao Park e jantar
(22/12), café da manhã, acesso
livre ao Park, almoço e jantar
(23/12), café da manhã, acesso
livre ao Park, almoço, coffee break e Ceia de Natal com bebidas
inclusas (24/12), café da manhã,
acesso livre ao Park, almoço e
jantar (25/12), café da manhã,
acesso livre ao Park e check-out
até as 12 horas (26/12). Oferece
recreação infantil todos os dias
e, como opções de lazer: piscina,
quadra poliesportiva, redes de
descanso, mini playground, sala
de ginástica, brinquedoteca e salão de jogos. Seus apartamentos
para dois, três ou quatro adultos
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Castelo Park Hotel

De acordo com a consultora do Sebrae-SP Mariane Pri
mazelli, a falta de gestão é um
dos principais fatores que levam
os pequenos negócios a falência
prematura. Por isso, o Super
MEI Gestão tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios. As inscrições podem ser
feitas pelo endereço http://solucoes.sebraesp.com.br/cursos/
mei/super-mei-gestao/191-K ou
0800 570 0800
Crédito com juro zero
Para quem já é MEI, os cursos do Super MEI Gestão dão
ainda a possibilidade do empreendedor conseguir crédito de R$ 1 mil a R$ 20 mil
para investir em seu negócio,

dentro do programa Juro Zero
Empreendedor, desde que não
esteja com restrições cadastrais.
“É uma oportunidade para o
empreendedor iniciar 2019 com
uma empresa formalizada e com
crédito a juro zero para começar
ou impulsionar o seu negócio”,
destaca Mariane.
O valor pode ser destinado para compra de produtos
e serviços pretendidos para o
exercício das atividades do microempreendedor, tais como:
equipamentos, acessórios para
veículos, veículos utilitários,
motocicletas, ciclomotores e ferramentas para trabalho. O prazo de pagamento do empréstimo
é de até 36 meses, com carência
de até seis. Para os empreendedores que pagarem em dia, o
juro é zero.

Celebrar o Natal também é ajudar
quem não tem o que comer
Além de todo o trabalho socioeducacional realizado diariamente em favor de milhares de
crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos em situação de
vulnerabilidade em todo o país, a
Legião da Boa Vontade promove
diversas campanhas de socorro
às populações que enfrentam desafios sociais como a escassez de
alimentos. Entre as iniciativas, a
campanha Natal Permanente da
LBV “Jesus, o Pão Nosso de cada
dia!”, realizada tradicionalmente pela Instituição. E neste ano
tem como meta arrecadar mil toneladas de alimentos não perecíveis (um milhão de quilos) e beneficiar mais de 50 mil famílias
atendidas nas cinco regiões brasileiras pelos programas socioassistenciais da Legião da Boa
Vontade e também por organizações parceiras.
Sua atitude vale muito
O objetivo é entregar a cada
família uma cesta contendo itens
de acordo com os costumes de
cada região, tais como: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca e de
trigo, fubá, goiabada, massa para
bolo, extrato de tomate, massa
para cuscuz, carne de charque,
entre outros. As doações para a
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Campanha de Natal LBV

campanha podem ser feitas no
site www.lbv.org, pelo telefone
0800 055 50 99 ou ainda em uma
das unidades de atendimento da
LBV no Brasil (confira o endereço mais próximo acessando www.
lbv.org/enderecos).
Natal Permanente da LBV
Vale ressaltar que as ações da
Legião da Boa Vontade são movidas pelo ideal de Fraternidade
Ecumênica e tem como inspiração os ensinamentos e exemplos
de Jesus, o Cristo Ecumênico.

Natal em Brotas
O Brotas Eco Resort oferece programação especial para o
Natal 2018 nos períodos de 21 a
25, de 22 a 26 e de 23 a 27 de dezembro. Check in às 18 horas e
check out às 15 horas. Regime de
pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar, exceto bebidas).
Na programação: 18 horas
coquetel, às 22 horas ceia de
Natal com a chegada do Papai
Noel e, a partir da meia-noite,
festa na discoteca. Inclui ainda uma cortesia por quarto na

Sebrae-SP tem 8 mil vagas para
ajudar MEI a melhorar seu negócio
Cinco dias de aprendizado
para melhorar a gestão do negócio, essa é a programação do
Super MEI Gestão, programa
gratuito do Sebrae-SP voltado para Microempreendedores
Individuais (MEIs) e potenciais
empresários. São 8 mil vagas
abertas em todo o Estado de São
Paulo e os participantes formalizados como MEI poderão solicitar crédito do programa Juro
Zero.
O Super MEI Gestão inclui cinco oficinas, uma por dia,
com os seguintes temas: planejamento, controle de dinheiro, formação de preço, vendas e
inovação. As inscrições para os
cursos podem ser feitas no telefone 0800-570-0800. As capacitações serão realizadas até o dia
21 de dezembro.

são equipados com ar-condicionado (frio), TV LCD, frigobar,
cama queen size e Wi-Fi.
Localizado em Cesário Lan
ge (Rodovia SP 143 km 3,5), no
interior paulista, o Castelo Park
Hotel é um projeto inovador, que
proporciona aos hóspedes uma
experiência única: a sofisticação
de um castelo contemporâneo.
Por fora, o prédio é um verdadeiro castelo medieval: os muros externos são inspirados em
construções antigas, onde as rochas brutas formam uma fortaleza que garante segurança
e tranquilidade. No interior, os
hóspedes encontram um hotel
de primeira qualidade: os quartos contam com todo o conforto
dos tempos modernos, o atendimento é atencioso e a estrutura
é completa, com piscina, salão de
eventos, jogos, fitness, quadra esportiva, culinária saborosa. A sofisticação dos antigos castelos
é recriada para o lazer total de
seus hóspedes. Reservas e mais
informações pelos telefones (15)
3246-3580/99835-3580 ou acesse:
www.casteloparkhotel.com.br

Desde 1940, a LBV instituiu o
seu Natal Permanente numa
campanha contra a fome e a pobreza e ao longo de quase 70 anos
tem trabalhado para melhorar a
qualidade de vida das populações menos favorecidas. Além do
amparo imediato e da constante
atuação nos campos da assistência social e da educação, que vêm
mudando o destino de milhares
de pessoas, a LBV tem tradicionalmente mobilizado a sociedade brasileira a fim de proporcionar um Natal melhor a famílias
em todo o Brasil.

Fundação Ceu e uso da estrutura de lazer: tirolesa no lago,
caminhada turística, jacuzzi,
futebol de sabão, parede de escalada, arco e flecha, visita a fazendinha e muito mais (atividades realizadas de acordo com a
programação do hotel).
Em estilo hotel fazenda, o
Brotas Eco Resort, em Brotas
(SP), oferece uma experiência
única de contato com a natureza e a agradável vida no campo, mas sem perder o conforto de uma boa hospedagem e as
delícias da gastronomia típica
da fazenda. Podemos também
usufruir de uma das melhores
estruturas de lazer e monitoria
do interior de São Paulo, indicação Guia 4 Rodas.
O Brotas Eco Resort está estabelecido em uma área verde
de 750 mil m². Em termos de estrutura possui três restaurantes, 56 apartamentos, divididos
entre as categorias padrão, padrão varanda, luxo, luxo com hidro e luxo superior.
Já no que se refere à infraestrutura de lazer, há um verdadeiro parque aquático com cinco
piscinas (três climatizadas), três
toboáguas e quadra de Futebol
de Sabão, sauna, jacuzzi coberta, ginásio com cama elástica,
paredão de escalada, fut society,
disco, além de academia, salão
de jogos, quadras poliesportivas,
campos de futebol, paintball, fazendinha com mini zoológico,
lago com tirolesa, sala de leitura, sala de TV, brinquedoteca,
redário e arvorismo (opcional).
Para famílias que viajam
com bebês, há o cantinho da
mamãe com micro-ondas, frutas, leite e trocadores. Também
é possível pedir para preparar
papinhas, com ingredientes orgânicos. Além disso, há disponibilidade de berço e banheira
nos quartos. E no momento de
passear pelo Brotas Eco Resort,
os pais podem ficar tranquilos: todo o local possui caminhos pavimentados. Reservas e
mais informações pelo telefone:
(11) 3035-1902/(14) 3653-9999 e
0800-7227022, ou acesse: www.
brotasecoresort.com.br
Desejamos a todos
a melhor viagem!
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Unhas brancas e delicadas
As cores de esmaltes estão
cada vez mais amplas, porém
ninguém tira o lugar do clássico
e delicado branco. O favorito de
muitas mulheres pode ser utilizado de diversas formas e acabamentos diferentes. Valorizando
os clássicos e modernos, a coleção Maria Pomposa da Mohda
apresenta seus dois esmaltes da
cor, o Bala de Coco, um branco
cremoso e o super glitter holográfico branco, Lua de Cristal.

