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Marina Estância Confiança 
no interior de São Paulo 

realiza o Arraial mais 
esperado do ano com queima 
de sua tradicional fogueira 

 
Para quem ama as festas ju

ninas e ainda quer mais, tem a 
oportunidade de continuar fes
tejando na Marina Estância 
Con fiança, em Bragança Pau
lista e aproveitar o final de se
mana de 12 a 14 de julho brin
cando na tradicional Festa 
Ju lina no dia 13 sábado, a par
tir das 21 horas.

Tradicionalmente, a Marina 
de Bragança Paulista acende 
sua fogueira. Mas, não é uma 
simples fogueira. Desde 1998, a 
fogueira é temática e gigante. A 
deste ano é um espantalho com 
19 metros de altura que com um 
mecanismo e engrenagens mo
vimenta seus enormes braços 
para cima e para baixo. O bo
neco gigante foi construído ar
tesanalmente pelo artista Silas 
Trindade (Gordo) e foram utili
zadas madeiras de eucalipto de 
reflorestamento.

No entorno da enorme e te
mática fogueira estão as barracas 
com comidas típicas e de brinca
deiras, danças caipiras e quadri
lha, show com música ao vivo 
com a banda Arroxo Bom e quei
ma de fogos serão os atrativos da 
famosa e esperada Festa Julina 
da Marina Estância Confiança.

Os pacotes saem a partir de 
R$ 805,00 o casal em pequenos 
chalés, R$ 1012,00 o casal em 

apartamento luxo e R$ 1150,00 
no apartamento super luxo que 
possui jacuzzi com vista panorâ
mica da represa. Há outras op
ções de preços para famílias em 
chalés maiores e apartamentos.

Neste pacote estão incluídos 
a hospedagem com café da ma
nhã e os ingressos para a Festa 
Julina e comidas típicas e be
bidas são consumidas à parte. 
Crianças até 5 anos não pagam. 
O check in é dia 12 de julho, sex
tafeira a partir das 16 horas e 
check out dia 14 às 16 horas.

Quem deseja apenas parti
cipar da Festa Julina no dia 13 
de julho o valor individual sai 
a partir de R$60,00 o primei
ro lote que dá acesso à festa. 
Consumação à parte.
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Para curtir o final de semana à beira da represa e ainda passar o final 
de semana em clima de festas caipiras, no dia 13 de julho a Marina de 

Bragança Paulista realizará sua tradicional Festa Julina com sua fogueira 
gigante e show com a banda Arroxo Bom

Especialista dá dicas de 
como fazer as mechas 
durarem mais tempo 

e com qualidade

É fato que muitas mulheres 
aderiram as mechas para dar um 
“trato” no visual. As técnicas que 
antes eram mais simples, hoje em 
dia não podem ser resumidas em 
poucas palavras. Mechas ombré, 
balayage e babylights fazem par
te da gama de técnicas desse uni
verso que sempre está com novi
dades. Mas a dúvida que muitas 
mulheres que utilizam esse arti
fício para se sentirem mais boni
tas têm é a questão de como fazer 
com que a iluminação do cabelo 
dure mais tempo.

O hairstylist e colorista Bru
no Oliver, à frente do Oliver 

Salon, diz que tudo começa no 
salão. “O tipo de técnica que 
o profissional utiliza interfere 
muito na durabilidade das me
chas. O especialista que utili
za a técnica mais “tradicional”, 
com a touca de silicone, deve fi
car mais atento ao informar à 
cliente que ela terá de voltar ao 
salão no máximo 5 meses depois 
do processo. A técnica da raiz es
fumada não necessita de manu
tenções frequentes, por conta do 
efeito sombreado”, diz Bruno.

Para o hairstylist, é muito 
importante que a cliente tenha 
uma relação de confiança com 
o profissional, a fim de sanar 
todas as dúvidas e ter avalia
ções prévias. “Costumo deixar 
minhas clientes bem à vonta
de para retirarem todas as dú
vidas. Muitas chegam ao salão 
com receio do procedimento, 
mas logo explico como se dá o 
processo. É muito importante 

também que a cliente venha ao 
salão antes de fazer os procedi
mentos, para realizar um teste 
de mechas. Esse teste faz com 
que o profissional conheça o ca
belo e veja qual técnica se ade
qua melhor ao fio”, explica o 
hairstylist.

De acordo com Bruno, um 
dos segredos para as mechas te
rem maior durabilidade é a uti
lização de óleos capilares. “Os 
óleos além de não serem mui
to caros, fazem um bem enor
me aos fios. O uso contínuo do 
produto faz com que o cabelo te
nha o brilho restaurado e a água 
dos fios renovada. Outro produ
to queridinho para as meninas 
que querem seus cabelos lindos 
por mais tempo é maneirar nas 
ferramentas térmicas. A curto 
prazo elas não danificam os fios, 
mas se usadas diariamente po
dem causar danos irreversíveis 
ao cabelo”, fala o especialista.

Segundo o colorista, lavar o 
cabelo todos os dias também pode 
interferir na durabilidade das me
chas. “Muitas mulheres que pos
suem cabelos oleosos acham que 
a melhor maneira de combater a 
oleosidade é lavando o cabelo to
dos os dias. Lavar os fios diaria
mente faz com que o cabelo perca 
do óleo natural do couro cabelu
do, elemento muito importante 
para a saúde dos fios. A dica para 
mulheres com esse tipo de cabe
lo é aderir o uso de xampus se
cos, que mascaram a aparência de 
“cabelo sujo”, finaliza Bruno.

Foto: Divulgação

Acupuntura para problemas de coluna
Informe Publicitário  

A coluna vertebral ou espinha dorsal 
é o eixo complexo e sustentável e ao 

mesmo tempo vulnerável que nos deixam de 
pé. Ela é composta de ossos, discos interverte
brais e nervos chamados raízes, onde poderão 
ocorrer sobrecargas na coluna como um todo, 
mas é na coluna lombar que ocorrerão as quei
xas mais comuns, onde os problemas na colu
na irão trazer irradiações ou sensação de quei
mação nas pernas, chegando aos joelhos, e a 
planta dos pés, e poderá apresentar também 
sensação de formigamentos. Com estes sinto
mas já está comprometido o nervo ciático!

As dores também podem se fixar mais 
em uma vértebra  ou estrutura, trazendo mais 
dores assim como sensação de peso local e in
chaços. As artroses e os bicos de papagaio são 
mais comuns a estes sintomas, principalmen
te em pessoas que se expõem muito ao frio e a 
umidade, e quando a umidade se junta ao ca
lor, irá trazer dores, inflamações, e rubor nas 
articulações, aumentando assim o desgaste 
das cartilagens e as juntas.

Dr. Rinaldi afirma que a dor crônica uma 
dor recorrente e permanente a uma situação 
clinica e que dura de três meses ou mais. O 
quadro de dor crônica se instala por conta de 
mecanismos graves que acometem os nervos, 
propiciando assim comprometimento doloro
so e inflamatório intenso, principalmente nas 
juntas e na coluna vertebral.

Causas da dor
A dor é um sinal de alerta e quando per

siste não deixa que o cérebro interprete os 
mecanismos de bloqueio, pois os nervos criam 

memória da dor e geram dor crônica por todo 
o corpo. 

Locais das dores
Os locais mais comuns a serem afetados 

são a coluna vertebral, como a cervical a dor 
nas costas ou dorsal e na lombar, afetando di
retamente o nervo ciático. Também podem 
ocorrer formigamentos nos membros e sin
tomas de queimação nos pés e nas mãos com 
possíveis inchaços. 

Outras indicações: cefaleia, enxaqueca, 
irritabilidade, insônia, úlceras, gastrites, de
pressão, ansiedade, obesidade, diabetes, es
tresse, síndrome do pânico, doenças da coluna 
vertebral, hérnia de disco, artrose, tendini
te de ombro, artrite, LER (por esforço repe
titivo), fibromialgia, AVC (derrame cerebral), 
bronquite, asma, rinite, alergias, sinusite, 
zumbidos, tensão prémenstrual, dores das 
gestações, tabagismo, distúrbios da menopau
sa e prisão de ventre.

Tratamento
A acupuntura será feita nos pontos dolo

rosos e a distância, onde haverá alívio imedia
to das dores e inflamações. Usamos agulhas 
finas e pontos na orelha, também podemos 
abrir mão do uso do raio Laser. Tratamos 
também com plantas medicinais e fitoterapia.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi
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