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Nobile Resort Thermas de 
Olímpia (SP) oferece desconto 

especial aos paulistanos 

O aniversário da capital pau-
lista está chegando e o Nobile 
Resort Thermas de Olímpia, 
localizado no interior de São 
Paulo, preparou uma promoção 
especial para comemorar. Para 
aproveitar a oferta basta utili-
zar o promocode “VERAO20”, 
que concede 20% de desconto 
nas diárias para os paulistanos 
que se hospedarem no resort.

O desconto não vale somen-
te para o final de semana do dia 
25 de janeiro, quando a cidade 
de São Paulo completa 466 anos 
de fundação. As reservas po-
dem ser feitas até 30 de março 
de 2020 e a hospedagem entre o 
período de 19 de janeiro e 31 de 
março de 2020. O código é váli-
do para reservas no site: www.
nobilehoteis.com.br. 

Além disso, a promoção con-
templa cortesia para duas crian-
ças de até 12 anos acomodadas 
em sofá cama da suíte dos res-
ponsáveis. A promoção inclui 
diárias com e sem café da ma-
nhã, e o promocode é vincula-
do as tarifas de modalidade não 
reembolsável.

“Iniciamos 2020 vislum-
brando o crescimento do setor 
de viagens e queremos aprovei-
tar ao máximo todas as datas 
comemorativas do ano, apre-
sentando o enorme potencial do 
nosso empreendimento. Para 
este feriado estamos esperan-
do uma ocupação de 75%, com 

público oriundo, principalmen-
te, da cidade de São Paulo”, 
diz Ivan Diniz - Gerente Geral 
do Nobile Resort Thermas de 
Olímpia.

Proximidade com o 
Parque Aquático 

Thermas dos Laranjais

Para completar a experiên-
cia, os hóspedes do Nobile Re-
sort Thermas de Olímpia ainda 
têm a chance de adquirir in-
gressos para o Parque Aquático 
Thermas dos Laranjais, par-
que aquático mais visitado da 
América Latina e 4º do mun-
do de acordo com o ranking de 
2018 da TEA/AECOM (Themed 
Entertainment Association). 

O Thermas dos Laranjais 
tem 55 atrações que incluem a 
maior montanha-russa aquática 

da América Latina, a única pis-
ta de surfe do Brasil, praias ar-
tificiais, toboáguas, ofurôs, um 
parque aquático infantil e um 
mini zoológico. O Nobile Resort 
conta com uma bilheteria ex-
clusiva para acessar o mais vi-
sitado parque aquático da Amé-
rica Latina. O ingresso não 
está incluído no pacote e pode-
rá ser adquirido direto no pon-
to de vendas do Nobile Resort 
com condições especiais para 
hóspedes.

O Nobile Resort Thermas 
de Olímpia está localizado na 
Alameda das Maracas, 7. Resi-
dencial Thermas Park - Olímpia 
- SP. Telefone: (17) 3879-7500.

Site: http://www.nobilehoteis. 
com.br/hoteis/nobile-resort-
thermas-de-olimpia-olimpiasp 

E-mail: reservas.nrto@nobile 
hoteis.com.br
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Uma das piscinas do complexo, um convite ao descanso

Saiba como ter cabelos 
no estilo arco-íris em 

qualquer idade

Os cabelos em “cores fanta-
sia”, como rosa, roxo e azul, não 
saem mais de moda. Em alta no 
último verão, eles também se des-
tacaram no Festival de Cannes 
deste ano, no vi sual da atriz Helen 
Mirren. Tons como o “blorange”- 
que mistura o louro e o laranja -, 
figuram nas tendências de inver-
no. E o mais interessante é que o 
estilo combina com madeixas de 
todos os tipos e comprimentos, e 
pessoas de todas as idades. 

“Os tons de arco-íris caem 
bem nos fios lisos, ondulados 
ou crespos; curtos, médios ou 
longos; e não são restritos aos 
adolescentes”, afirma Claudia 
Mata, consultora do centro téc-
nico da Ikesaki, hiperloja de be-
leza profissional. 

As técnicas de salão para 
criar os efeitos de cabelo “colo-
rido” podem ser aplicadas, tan-
to para conferir um ar rebelde e 
jovial, como um ar mais sofisti-
cado. O importante é combinar 
com a personalidade. Confira 
dicas da especialista da Ikesaki 
para garantir o sucesso e dura-
bilidade da coloração, sem afe-
tar a saúde dos cabelos:

Teste de mecha - Essa ava-
liação deve ser realizada pelo 
profissional de beleza um dia an-
tes da coloração, a fim de checar 
possível reação ao processo quí-
mico. “Se houver qualquer rea-
ção adversa, é preciso suspender 
o tingimento. Também é prefe-
rível não descolorir fios ou me-
chas que apresentarem falta de 
elasticidade, opacidade, resseca-
mento, entre outros danos, a fim 
de prevenir a quebra dos fios du-
rante e após o procedimento.

Descoloração ou deca-
pagem - Para garantir o me-
lhor resultado estético, normal-
mente é preciso descolorir as 
madeixas antes do tingimento. 
Cada perfil de cabelo exige de-
terminado volume de água oxi-
genada e tempo de ação. Quanto 
mais “pastéis” forem os tons de-
sejados, maior será o tempo de 
espera.

Hidratação contínua - A 
fim de selar as cutículas e ob-
ter os melhores resultados, é 
fundamental adotar tratamen-
tos de reconstrução após o pro-
cedimento. Produtos que conte-
nham queratina hidrolisada nos 
fios são bem-vindos para preser-
var a cor. As máscaras de hidra-
tação são ótimas opções para fa-
zer a manutenção dos cabelos 
arco-íris em casa.

Para não desbotar - 
Algumas medidas são funda-
mentais para atrasar o desbo-
tamento das cores fantasia e 
manter o efeito dos tons vibran-
tes ou pastéis por mais tempo. 
São elas: reduzir a frequência 
da lavagem dos cabelos, utilizar 
apenas produtos para fios colo-
ridos, evitar água clorada (pisci-
na) e do mar e utilizar um pro-
tetor ou leave-in antes de usar 
secador, babyliss ou chapinha.
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Vila Maria comemora 103 anos com 
programação na Praça Santo Eduardo

Neste sábado (18), das 10 às 
20 horas, a Praça Santo Eduardo 
será palco para a celebração dos 
103 anos do Bairro de Vila Maria 
completados nesta sexta-feira 
(17 de janeiro), data oficial do 
aniversário. Em um dia reple-
to de atrações culturais, come-
morações e homenagens, o iní-
cio das celebrações acontece às 
10 horas com um ato ecumênico.

Diversas atrações musicais 
estão programadas, o Grupo 
Escoteiro Macuxi desenvolve  
na Praça atividades de apresen-
tação do escotismo, bem como, 
de promoção e orientação so-
bre consciência ambiental e as 
opções de reciclagem e equali-
zação para o problema do lixo. 
A celebração também terá um 

grande encontro dos apaixona-
dos por carros antigos, o gru-
po Hot Volks organiza exposi-
ção de Fuscas e da linha antiga 
da Volks e convida grupos de ou-
tros seguimentos de carros anti-
gos para exporem na Praça.

Um dos principais grupos de 
Dança do País, o Grupo Raça, 
sediado há 40 anos na Vila 
Maria presta uma carinhosa ho-
menagem ao bairro apresentan-
do um trecho de seu brilhante 
espetáculo que conta a história 
da Vila Maria.

Para celebrar a trajetória de 
um dos bairros mais identitá-
rios de São Paulo, neste encon-
tro que enaltece a tradição da 
Vila Maria, não poderia faltar 
um dos patrimônios do bairro: 

a Escola de Samba “Unidos de 
Vila Maria”: apresentação de 
aquecimento de sua bateria 
nota 10 para o Carnaval 2020. 
Um sábado de convivência, en-
tretenimento cultura e lazer em 
praça pública. Um brinde à que-
rida Vila Maria, abaixo segue a 
programação da festa:

10 horas - Ato Ecumênico (Igreja 
Nossa Senhora da Candelária);
12 horas - Abertura Oficial;
13 horas - As Patutinhas;
14 horas - Gingado Louco;
14 horas - Grupo de Samba;
15 horas - Dança do Ventre - 
Grupo do Casarão de Cultura 
da Vila Guilherme;
16 horas - Grupo Raça de Dança;
17 horas - Unidos de Vila Maria.
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Festividade será na Praça Santo Eduardo

FILÓSOFOS FUTEBOL CLU-
BE: 11 GRANDES PEN SA-
DORES ENTRAM EM CAM-
PO, de Mark Perryman, (Editora 
Disal), Um time que começa com 
o goleiro argelino Albert Camus e 
termina com o ponta-esquerda ja-
maicano Bob Marley - e que ainda 
tem o italiano Antonio Gramsci 
na meia-esquerda. Um time que 
tem Shakespeare e Nietzche, só 
para citar mais dois gênios que 
não se limitavam a ver a jogada, 
anteviam. Só podia mesmo sair 
da cabeça de um inglês uma idéia 
tão profunda e bem-humorada. 
Contar quem foram 11 dos princi-
pais pensadores da Humanidade 
por meio da linguagem do futebol, 
eis o segredo desta grife Filósofos 
Futebol Clube. Juca Kfouri.

Anuncie: 2977-6544 ou pelo site: www.gazetazn.com.br


