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Resort do interior de 
São Paulo tem programa-
ção especial de Carnaval 

sem aglomeração

Sem as festas populares, 
o Carnaval 2021 vai ser dife-
rente. Embora não seja feria-
do nacional, a data é conside-
rada pelo governo federal como 
ponto facultativo. As famílias 
que têm a oportunidade de via-
jar para curtir atividades segu-
ras com a criançada, encontra-
rão diversão e muita segurança 
em Olímpia, cidade a 430km da 
capital de São Paulo/SP, onde 
está localizado o Enjoy Olímpia 
Park Resort.

Com medidas rígidas do pro-
tocolo “Enjoy Sun and Safe”, re-
conhecido pelo Bureau Veritas, 
o resort segue a risca a higieni-
zação de bagagens, rodas e su-
perfícies do empreendimento, 
assim como promove o distan-
ciamento social e garante o des-
canso e diversão no período de 
Carnaval para toda a família.

Durante todo o mês de feve-
reiro, o resort realiza oficina de 
circo para os hóspedes de todas 
as idades. Eles aprendem acro-
bacias, malabarismos e equi-
librismos com professores cir-
censes. É a combinação perfeita 
de atividade física, adrenalina e 
muitas risadas. Aos sábados, os 
hóspedes deixam de ser alunos 

para se tornarem espectadores 
de um lindo espetáculo. Para 
participar, é necessário fazer a 
inscrição na recepção, no mo-
mento do check-in.

Ao longo do dia, os visitan-
tes ainda podem curtir as pis-
cinas, com opção de águas 
quentinhas, serviço de monito-
ramento das crianças, além de 
sala de jogos, academia e res-
taurante com sofisticado cardá-
pio. Por estar localizado ao lado 
do Thermas dos Laranjais, con-
siderado o segundo parque mais 
visitado do mundo, o Enjoy 
Olímpia Park Resort, ainda 

proporciona acesso facilitado 
dos seus hóspedes ao Thermas.

Além da garantia de diver-
são e segurança, o resort oferece 
pacotes atrativos, com diárias a 
partir de 10x R$51,90 sem ju-
ros para suíte de luxo I com café 
da manhã para 2 crianças de 12 
anos + 2 adultos grátis. Mais 
informações no site oficial da 
Enjoy Hotéis e Resorts: https://
www.enjoyhoteis.com.br/

Crianças até 12 anos grá-
tis para cada adulto pagan-
te no mesmo apartamento e 
limitado a 2 gratuidades por 
apartamento.
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Área de lazer do Enjoy Olímpia Park Resort

Piscinas do Enjoy Olímpia Park Resort

Mercado imobiliário apresenta bom 
desempenho no ano de pandemia

Mercado de imóveis novos 
apresenta resultados positivos 
no levantamento de 2020 rea-
lizado pelo Secovi-SP. De acor-
do com o Balanço do mercado 
Imobiliário 2020, apresenta-
do na última quarta-feira (10), 
as vendas atingiram novo re-
corde e superaram em 4,5% os 
resultados de 2019. Esses nú-
meros foram o destaque da en-
trevista coletiva com a presença 
de Basílio Jafet, presidente do 
Secovi-SP, Celso Petrucci, econo-
mista-chefe, e Emilio Kallas, vi-
ce-presidente de Incorporação e 
Terrenos Urbanos da entidade. 

De acordo com dados apu-
rados, foram comercializadas 
51.417 unidades residenciais 
novas na cidade de São Paulo no 
ano passado, apesar do impac-
to da pandemia. Em 2019, esse 
número foi de 49.224 unidades 
comercializadas. 

A análise do mercado mostrou 
que após o impacto percebido, a 
partir de março de 2020, quan-
do o mercado sentiu os primeiros 
impactos da pandemia do novo 
Coronavírus, a retomada dos ne-
gócios começou a se efetivar a par-
tir de maio. Entre os fatores que 
levaram a esse resultado estão: a 

oferta de produtos aderentes à de-
manda e pela menor taxa de juros 
da história do País.

Os destaques de vendas do 
ano foram os imóveis de 2 dormi-
tórios, com área útil entre 35 m² e 
45 m² e preços de até R$ 240 mil.

Já, o volume de lançamentos 
foi menor do que os realizados 
em 2019. No total, foram lança-
das 59.978 unidades na cidade 
de São Paulo em 2020, enquan-
to em 2019 esse volume foi de 
65.312 unidades. 

A expectativa do setor é de 

manutenção desse bom desem-
penho em 2012, com crescimen-
to estimado de aproximadamen-
te 5% a 10%. Para isso, o Secovi 
defende que a taxa de juros pre-
cisa permanecer em patamares 
baixos, o PIB (Produto Interno 
Bruto) deve voltar a crescer e a 
inflação ficar sob controle.

Outra premissa defendida 
pela entidade na Capital pau-
lista é uma adequada revisão do 
Plano Diretor Estratégico, com 
possibilidade de melhor apro-
veitamento dos terrenos.
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Mercado de imóveis novos surpreende com bons resultados em 2020

A REVOLUÇÃO DAS RO-
SAS, de Welly Carvalho e Paulo 
Saphi (Editora Saphi). Uma das 
coisas mais belas que podemos 
ver na natureza é uma flor. A 
rosa é considerada a rainha das 
flores, além de toda a beleza e ca-
racterísticas únicas, ela possui a 

força, a delicadeza e o perfume. 
Por isso escritores, músicos e po-
etas a utilizam para represen-
tar a beleza da mulher. As rosas 
são carregadas de simbolismos e 
têm uma ligação muito forte com 
o universo feminino. Podemos 
comparar o desabrochar de uma 
rosa com o desabrochar de uma 
mulher: suas características in-
ternas e externas; seus ciclos, 
suas estações; seu desenvolvi-
mento, sua essência e seus en-
cantos. Mas, assim como as ro-
sas têm espinhos, a mulher tem 
seus medos, anseios e dificulda-
des para superar. Este livro reú-
ne 27 mulheres, cada uma com 
a sua característica única, com-
partilhando seus conhecimentos 
e experiências de vida que im-
pactarão de forma sensível e pro-
funda a vida de outras mulheres. 
Você deve ter percebido através 
da linda arte da capa, que este li-
vro apoia uma causa: a das mu-
lheres que enfrentam o Câncer 
em suas várias formas: mama, 
pele, coluna e diversos órgãos. 

Algumas das autoras deste livro 
já lutaram e venceram esta bata-
lha e estão aqui para dividir suas 
experiências, fortalecer e inspi-
rar outras mulheres. Em cada 
capítulo deste livro você vai rece-
ber ferramentas que te ajudarão 
a enfrentar e superar os desafios 
de germinar, de crescer e flores-
cer e perfumar o mundo através 
da sua verdadeira essência. Veja 
alguns dos principais temas des-
te livro:  autoestima, autoconhe-
cimento, inteligência emocional, 
autorresponsabilidade, autocui-
dado, padrões comportamentais, 
estresse - ansiedade, relaciona-
mentos, foco - persistência, su-
peração, propósito - legado, mu-
dança de hábitos, seus valores 
e celebre as pequenas vitórias. 
Seja bem-vinda a mais uma obra 
de desenvolvimento e transfor-
mação proposta pela Editora 
Saphi. Mais que um livro co-
mum, uma semente de fé, espe-
rança e amor.  
Link de venda: http://amzn.
to/3rs0Re9 -  Preço: R$47,00


