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COMPRO CONSÓRCIO!
PAGO À VISTA

Compramos consórcios de 
imóveis e automóveis em 
andamento, cancelados, 
contemplados ou em atrasos. 
CONSULTE-NOS!

Rua Padre Clemente Henrique Moussier, 46, 1º andar, próx. Metrô Santana

(11) 3583-0400 /      (11) 98487-0002

www.solucaocorrespondente.com.br

Paschoal XIII

Terra do Papai Noel 
em Holambra

As luzes de Natal e o reino 
mágico do Papai Noel encantam 
os visitantes da segunda edição da 
Noeland, que acontece no Parque 
da Expoflora, em Holambra (SP), 
distante a apenas 40 quilômetros 
de Campinas e 140 km da capital 
paulista. O evento, de sexta-fei-
ra a domingo, das 13 às 23 horas, 
até 23 de dezembro, é uma ótima 
opção de passeio de um dia para 
toda a família.

Shows musicais, espetáculos 
teatrais, balé, fanfarras e ban-
das, pista de patinação,  praça 
de alimentação com pratos típi-
cos do Natal e cervejas especiais, 
e área de compras com sugestões 
de artigos de decoração, souve-
nirs e presentes estão no rol de 
atrações da Noeland 2018.

A diversão é garantida com 
chuvas de neve e de bolinhas de 
sabão, escorregador, balanços, 
além de trenzinho e trenó que 
passeiam pelo parque, e várias 
outras atividades. O evento conta 
com 30 mil m² de área decorada, 
onde estão instalados cinco ce-
nários temáticos: Noel Zoo, Play 
Noelito, Parque do Dudu’s, Alpes 
de Noeland e o Vilarejo de Noel.

A produtora da Noeland e 
sócia da Thematic Produções 
Temáticas, Sílvia Doreto, lem-
bra que a Noeland é uma opção 
de passeio que encanta pela ma-
gia da decoração e diverte com 
espetáculos e shows exclusivos. 
A expectativa é receber cerca de 
80 mil pessoas na temporada.

A Noeland é o maior even-
to de Natal do estado de São 
Paulo. Entre as diversas novida-
des deste ano está o lançamen-
to dos personagens Princesa 
Natali e Noelito, que é o Papai 
Noel quando era criança.

Atrações

Durante os cinco finais de 
semana do evento, são apre-
sentadas mais de 100 atrações 
musicais. A Noeland preparou 
atividades especiais como o Snow 
Show com a Snow Girl (Garota 
da Neve), interpretada por Isa-
bella Pagnota (participante do 
The Voice Kids, da Rede Globo), 
o Petit Cirque, com ginastas e o 
Noeland: O Musical, com apre-
sentações às 15 e às 20 horas.

Outra atração que encanta 
os visitantes é o Illumination, 
acendimento cadenciado das lu-
zes da Noeland. O espetáculo 
acontece todos os dias às 19h45 
e às 22h45. A Parada de Natal, 
desfile de carros alegóricos com 
o Papai Noel e outros persona-
gens do evento, também tem 
duas edições diárias: às 16h30 e 
21h30.

Gastronomia

A praça de alimentação tem 
opções de restaurantes e bar. 
Pratos típicos do Natal e cervejas 
especiais estão no menu. São três 
ótimos restaurantes com cardápio 
especial alusivo à data, um boteco 
para degustação de vários tipos de 
cervejas e quitutes, variedades de 
chopp, vinhos, sucos, chocolates, 
doces, tortas e sorvetes.

Compras

Os visitantes encontram, na 
Alameda dos Presentes, artigos 
bem interessantes para as com-
pras. As lojas vendem souvenirs 
dos personagens Princesa Natali 
e Noelito, arranjos exclusivos, 
guirlandas e árvores de Natal, 
velas, cordões de LED, fitas, la-
ços e vários outros artigos para 
deixar a casa linda para o Natal.

Campo de flores

Este ano os visitantes têm a 

oportunidade de conhecer a “fá-
brica” das árvores de Natal, em 
Holambra, cidade que responde 
por quase a metade das flores e 
plantas ornamentais comercia-
lizadas no Brasil.

Além da produção das tuias 
holandesas e stricktas, espécie 
de pinheiros usados na decora-
ção natalina, os turistas pode-
rão passear por entre os can-
teiros coloridos de poisethias, 
marigolds, girassois, amaryllis, 
sunpatiens, lavandas e antú-
rios. Mais informações pelo te-
lefone (19) 3859-9470 ou acesse: 
www.noeland.com.br

Canções de Natal 
no Memorial

Encerrando a temporada 
2018 do projeto Música na Bi-
blioteca, o Coral da Igreja Batista 
Central de Santo André se apre-
senta dia 12 de dezem bro, ter-
ça-feira, às 19h30, na Biblioteca 
do Memorial da Amé rica Latina 
(Avenida Auro Soa res de Moura 
Andrade, 664, Metrô Barra 
Funda). No programa do espetá-
culo Canções de Natal: Chorinho 
Natalino (José Vieira Brandão), 
Finalmente Chegou o Natal 
(Ásafe Sóler), Natal Nordestino 
(Raunildo Santos), Noite Azul 
(Klécius Caldas/Armando Caval-
canti), Ó Noite Santa (Adolphe 
Adam), O Primeiro Natal (Anô-
nimo In glês), Surgem Anjos 
Procla mando (Tradicional Fran-
cês), Noite de Paz (Franz Xaver 
Gruber) e Siyahamba (Anders 
Nyberg).

O Coral da Igreja Batista 
Central de Santo André está inse-
rido entre os 37 ministérios exis-
tentes na igreja organizada em 
26 de maio de 1990. Conta com 
45 integrantes, em sua maioria, 
sem conhecimento prévio de teo-
ria musical. Tem ensaios duas ve-
zes por semana e apresentações 
periódicas todos os meses, de-
senvolvendo intenso trabalho de 
pesquisa e difusão do repertório 
sacro à capela, com acompanha-
mento de piano e outros instru-
mentos rítmicos, além de orques-
tras nas produções de cantatas 
e apresentações especiais. Teve 
como regentes Lionel Dias, Ney 
Gomes, Cristina Horvath, Renata 
Ma rino e Flávio Cassiano. Desde 
2015, está sob a direção artística 
do Maestro Agnelson Gonçalves. 
Os ingressos custam 4 reais e 2 
reais (meia entrada).

Prêmio ECO 2018

O investimento constante em 
inovação e sustentabilidade, alia-
do às boas práticas, levou a Ja-
pacanim Ecoturismo Ltda. (leia-
se Recanto Ecológico Rio da Prata 
e Lagoa Misteriosa), empresa lo-
calizada em Jardim, no Mato 
Grosso do Sul, à final do Prêmio 
ECO® 2018, realizado pela Am-
cham (Câmara Americana de Co-
mércio para o Brasil) e Estadão.

A empresa sul-mato-gros-
sense está entre as melho-
res pontuadas na modalidade 
Práticas de Sustentabilidade, 
Categoria Produtos e Serviços, 
para empresas de Pequeno e 
Médio porte, com o trabalho 
Recanto Ecológico Rio da Prata 
e Lagoa Misteriosa: Gestão de 
atrativos de ecoturismo.

Os atrativos turísticos são 
resultados de um projeto fami-
liar que colocou em prática a ca-
pacidade de empreender e ino-
var, com o propósito de criar um 
modelo de ecoturismo organiza-
do com visitação limitada, foca-
do em qualidade e segurança, e 
viável economicamente.

O objetivo principal é prote-
ger e aprimorar a qualidade am-
biental da fazenda, dentro dos 
princípios da sustentabilida-
de, respeitando o meio ambien-
te, de modo que estes atrativos 
naturais estejam disponíveis in-
definidamente, possibilitando o 
desenvolvimento regional e pro-
movendo a educação ambiental.

A cerimônia para divulga-
ção dos vencedores está previs-
ta para acontecer em fevereiro 
de 2019.

Sobre o Prêmio

O Prêmio ECO®, que chega 
a sua 36ª edição, visa a distin-
guir e reconhecer as melhores 
empresas e práticas de gestão 
empresarial para a sustentabili-
dade no Brasil que contribuam 
de forma exemplar, e simultane-
amente, para o sucesso econô-
mico da empresa, para a cons-
trução de uma sociedade mais 
justa e próspera e para a preser-
vação do meio ambiente em nos-
so país. Para mais informações 
sobre os atrativos, acesse: www.
riodaprata.com.br ou www. 
lagoamisteriosa.com.br

Desejamos a todos 
a melhor viagem!
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Presépio da Noeland 2018
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Flutuação com diversos peixes no Recanto Ecológico Rio da Prata

Cabeleireiro Italo Saliccio 
dá dica de como economizar 

tempo e dinheiro com 
técnica de coloração

O cabelereiro Italo Saliccio 
dá dica para quem quer ou-
sar neste verão, economizando 
tempo e dinheiro. O “Contrast 
Blond”, como o profissional in-
titula, é uma técnica muito uti-
lizada na América do Norte, que 
ganha força este ano no Brasil 
e promete ser sucesso entre as 
mulheres de todas as idades.

O método apresenta um ca-
belo com mais naturalidade e 
contraste, através dos diversos 
tons de mechas, como o mel, 
caramelo e canela, para as mo-
renas e os mais claros para as 
loiras, como o bege dourado, pé-
rola, areia e champanhe.

“Uma mulher fica entre 4 
e 6 horas dentro do salão para 
o processo completo de criação 
das mechas, já com o Contrast 
Blond esse período reduz em 

até 2 horas. Além disso, 
a cliente gasta bem me-
nos durante o ano, pois 
com a técnica é possível 
prorrogar o tempo de 
retoque, de 3 para 5 ou 
6 meses”, diz Italo.

O que diferencia 
essa técnica das outras, 
são as mechas pontuais 
e desordem das cores, 
que podem ser distribuí-
das ao redor do rosto, 
para valorizar a tonali-
dade da pele e a cor dos 
olhos, e aleatórias entre 
espessas e finas por todo 
o resto do cabelo.

Para criar um efei-
to ainda mais natural, 
as mechas podem variar 
de altura, sendo próxi-
mas e distantes da raiz. 
E após o processo do 
Contrast Blond, o ideal 
é finalizar com a técnica Color-
Off, para apagar a raiz e suavi-
zar as marcas, deixando sempre 

com um tom próximo a cor dos 
fios.Para saber mais sobre Italo 
Saliccio e seus trabalhos, acesse 
o Instagram: @italosaliccio.
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Parque da Juventude recebe 
Projeto Brasil Guitarras

Neste sábado, 8 de dezem-
bro, às 16 horas, São Paulo re-
ceberá pela primeira vez no 
Parque da Juventude, o “Projeto 
Brasil Guitarras” - encontro 
que reúne dez dentre os melho-
res guitarristas brasileiros em 
um mesmo palco, em show gra-
tuito. Com curadoria de Reco do 
Bandolim, presidente do Clube 
do Choro de Brasília, o projeto 
que nasceu em 2015, já passou 
por Belo Horizonte, Brasília e 
Salvador e foi visto por mais de 
100 mil pessoas.

O show irá traçar um pa-
norama da guitarra no Brasil e 
contemplará músicas de gran-
de simbologia nacional. O re-
pertório foi escolhido pelos dez 
guitarristas que irão participar 
desta edição: Andreas Kisser, 
Armandinho Macedo, Edu Ar-
danuy, Edgard Scandurra, 
Frank Solari, Faísca, Nuno 
Min delis, Luiz Carlini, Marcelo 
Bar bosa e Robertinho do Recife.

O ‘Projeto Brasil Guitarras’ 
também busca fortalecer a eco-
nomia criativa dos locais onde 
acontece, através de práticas 
de indução e inclusão sócio-pro-
dutiva com a realização de ofi-
cina cultural, adoção de boas 

práticas culturais e de susten-
tabilidade na produção de even-
tos. Para participar o evento 
pede que seja doado 1kg de ali-
mento não perecível, exceto sal. 
O Parque da Juventude fica na 

Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 
(ao lado do Metrô Carandiru) 
- Santana - para mais infor-
mações acesse: http://brasil 
guitarras.com.br/ ou ligue: (11) 
2089-8600.
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Parque da Juventude terá encontro de guitarristas brasileiros neste sábado

Prêmio “Valores Familiares” homenageou 
pessoas, entidades e organizações 

No último sábado (24) de 
novembro, o “Prêmio Valores 
Familiares”, que é um evento 
organizado pela “Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias” homenageou pessoas, en-
tidades e organizações, que pro-
movem ou defendem os valores 
familiares na sociedade. Esse 
evento, organizado pela Igreja, 
ocorre em todo País.

A intenção é criar um elo de 
serviço, solidariedade e amor ao 
próximo entre a Igreja e os diver-
sos líderes e influenciadores, se-
jam comunitários, eclesiásticos de 
outras denominações, políticos e 
pessoas comuns, que lutam pe-
los direitos, igualdade e bem estar 
da sociedade em geral e principal-
mente, dos que mais necessitam; 
sempre zelando pelo bem comum.

A Igreja zela pela estrutura 
familiar e desenvolve diversos 

recursos voltados a isso, como 
os programas de autossuficiên-
cia da Igreja, o programa Mãos 
que Ajudam e da História da 
Família, entre outros.

Foram premiados pela Es taca 
São Paulo Norte (ordem da foto):

Jayr Conti Júnior - Diretor 
da Escola Estadual Castro Alves 
- Zona Norte SP;

Marisa Auxiliadora Rossetto 
da Silva - Diretora ONG Ros-
setto da Luz;

Márcia Aparecida Rossetto 
da Silva - Vice Diretora da Es cola 
Castro Alves - Zona Norte SP/ 
Tesoureira ONG Ros setto da Luz;

Maria Rosária Paolone - Re-
presentante do Conselho Mu ni-
cipal do Idoso de São Paulo”.
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Premiados pela Estaca São Paulo Norte

Casa de David realiza 
Campanha “Sacolinha do Bem”

A Casa de David é uma ins-
tituição filantrópica que abri-
ga e cuida em regime de lon-
ga permanência de pessoas com 
deficiência intelectual e autis-
mo. Atualmente são mais de 350 
abrigados em nossas duas unida-
des e para proporcionar melho-
rias no atendimento de nossos 
assistidos, criamos a campanha 
“Sacolinha do Bem: dê um pre-
sente que faz bem o ano inteiro”. 
A ação tem como objetivo arreca-
dar produtos de primeira neces-
sidade que estão em falta na ins-
tituição, as doações podem ser 
feitas até o dia 31 de dezembro.

Dê um presente que faz 
bem o ano inteiro

1º Kit: Par de Meias Brancas, 
Cueca e Calcinha G e GG
2º Kit: Par de Meias Brancas, 
Cueca e Calcinha G e GG, 
Toalha Branca, Chinelo 37 ao 42
3º Kit: Par de Meias Brancas, 
Cueca e Calcinha G e GG, 
Toalha Branca, Chinelo 37 ao 
42, Calça ou Bermuda de Elanca

Por que doar a 
Sacolinha do Bem?

A Casa de David recebe todo 
e qualquer tipo de doação, mas, 
pelas características de cada 
deficiência, certas doações po-
dem colocar em risco os pacien-
tes. Por isso existe a necessi-
dade de doar produtos de uso 
comum que são extremamente 
necessários.

Saiba como Ajudar!

Você pode ajudar doan-
do pessoalmente na institui-
ção ou por meio de depósito e 
transferência eletrônica atra-
vés do banco: Banco Santander 
S.A. - Agência: 0561 - Conta-
Corrente: 13.000133-7 ou se 
preferir acesse: https://casa 
dedavid .app.vindi .com.br /
customer /pages /7a657bcf- 
b745-4c41-a740-2f62fc17234e/
subscriptions/new

Central de Atendimento São 
Paulo (11) 2453-6600 - Setor de 
Doação.

Continue doando, 
continue acreditando

0300 047 22 22
WWW.GRAACC.ORG.BR
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