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Tivoli Ecoresort Praia do 
Forte oferece experiências 

únicas durante 
as férias de julho

Com as férias no horizonte, 
muitos pais têm uma coisa em 
mente: planejar uma viagem re-
laxante com a família. A ideia 
de uma fuga para um local onde 
não precisam se preocupar com 
nada, soa positivamente sonha-
dora. Localizado em cenário pa-
radisíaco, onde o verão reina o 
ano inteiro, o Tivoli Ecoresort 
Praia do Forte é a opção perfei-
ta para todos curtirem dias de 
descanso e lazer.

O hotel oferece acomoda-
ções confortáveis, gastronomia 
de primeira e uma incrível lis-
ta de atividades variadas - des-
de passeios com quadriciclos, pi-
queniques, massagens asiáticas, 
jantares especiais e passeios am-
bientais para as crianças, pos-
sibilitando um aproveitamen-
to máximo das férias de julho. 
Cercado pela natureza, o Tivoli 
Ecoresort Praia do Forte dispõe 
de uma infraestrutura comple-
ta de lazer com quadras, restau-
rantes, bares, fitness center, en-
tre outros.

Entre as novidades para o 
mês está o Star Dinner, uma ex-
periência gastronômica onde fa-
mílias e grupos de até seis pes-
soas podem desfrutar de um 
jantar especial ao ar livre, admi-
rar o belo céu estrelado da Praia 
do Forte em um ambiente má-
gico, enquanto o chef prepara 
ao vivo os deliciosos pratos de 

um menu de 3 tempos. O Star 
Dinner também é uma opção ro-
mântica aos pais que desejam 
reservar um momento a dois en-
quanto as crianças descansam 
de um dia agitado.

No clube infantil Careta 
Careta, inspirado no nome da 
tartaruga marinha da região, a 
criançada encontra um mundo 
totalmente focado para o seu en-
tretenimento. Diariamente são 
oferecidas diversas atividades 
esportivas, educacionais e recre-
ativas, todas trabalhando com o 
corpo e a imaginação. As crian-
ças podem participar de ofici-
na de artes, palestras educati-
vas, esportes, passeios, aulas de 
culinária, além de poder se di-
vertir no parque aquático, qua-
dra de areia e teatro. Todas as 
recreações são acompanhadas 
por monitores que incentivam 

a integração das crianças com 
a natureza e os conduzindo de 
forma natural e divertida para 
a conscientização da preser-
vação do Meio Ambiente. Os 
adolescentes podem se aven-
turar em programas náuticos 
como Banana Boat ou Stand Up 
Paddle, que poderão ser contra-
tados diretamente com a equipe 
do hotel.

Para os que viajam com be-
bês e crianças pequenas, o ser-
viço de Baby Copa, com cozinha 
própria, e Babás irão garantir 
descanso e tranquilidade du-
rante toda a estada. O Tivoli 
Ecoresort Praia do Forte tam-
bém oferece o Baby Experience 
- gastronomia infantil persona-
lizada, na qual os pais podem 
escolher o menu a ser prepara-
do diariamente para o almoço e 
jantar da criança.

Destaque, ainda, para a ex-
periência única que o Anantara 
Spa proporciona dentro de um 
oásis de tranquilidade no Tivoli 
Ecoresort. Com opções para 
adultos e crianças de 3 a 15 
anos, o spa apresenta uma vasta 
gama de massagens e tratamen-
tos energizantes e relaxantes 
com sua essência oriental que 
se mistura aqui, com um toque 
baiano. O spa também recebeu 
recentemente dois prêmios im-
portantes no World Spa Awards 
em 2020, sendo reconhecido 
como o “Melhor Spa de Resort 
da América Latina” e “Melhor 
Spa de Resort do Brasil”.

Para os clientes vivenciarem 
momentos com toda segurança 
e tranquilidade, o hotel redefi-
niu a experiência do cliente com 
base no programa Feel Safe at 
Tivoli, que responde às necessi-
dades na nova realidade social. 
Com a adaptação dos serviços 
desde a chegada, passando pelos 
quartos, restaurantes e ativida-
des de lazer; com o reforço dos 
processos de limpeza e higieni-
zação, de comunicação e servi-
ços digitais, além de controle da 
purificação do ar e da água.

Serviço:
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Avenida do Farol s/nº - Praia do 
Forte - Bahia
Tel: 55 (71) 3676-4000
Email: gra.tepf@tivolihotels.com 
www.tivolihotels.com
Instagram @Tivoliecoresort
Facebook @TivoliEcoresort 
PraiadoForte
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Celelê comemora 31 anos 
de Musicoterapia com nova 

personagem abordando a inclusão

A artista e musicoterapeu-
ta Celise Melo, a Celelê, em ho-
menagem às pessoas com defi-
ciência e em comemoração dos 
seus 31 anos atuando na área 
de Música e Musicoterapia, 
criou uma nova personagem, 
a Clarina, e as Apostilas Edu-
cativas. No próximo e-mail se-
guem imagens, para possível 
divulgação! 

Clarina é uma jovem que 
tem metas e vai em busca dos 
seus objetivos, sofre bulling e 
tem problemas de visão. Seu 
grande sonho é ser bailarina e 
cantora! Celelê e sua Turma 
irão ajudá-la a superar as di-
ficuldades. Seus amigos têm 
Síndrome de Down, Autismo e 
Deficiência Visual e juntos irão 
se unir pela inclusão de todos!

Desde 1990, em São Paulo, 
Celise é professora de música 
para crianças e pessoas com de-
ficiência, ministra cursos, tra-
balha com hidroterapia, unindo 
a música e as artes. Até hoje re-
aliza trabalhos voluntários para 
pessoas carentes e doentes do 
Brasil e da África.

Também compôs canções 
específicas e criou espetácu-
los para crianças, jovens, pes-
soas com deficiência e para a 
Terceira Idade.

Em 1993 criou a persona-
gem Celelê, já se apresentou em 

vários palcos brasileiros, tam-
bém em Portugal, Es panha, 
Itália, França e Israel com su-
cesso de público e crítica, man-
tendo sempre a sua originalida-
de e autenticidade.

Na quarta-feira, dia 14 de 
julho, às 20 horas, irá ao ar 
na TV Aberta SP o novo vídeo 
“O Sonho de Clarina”, indica-
do para todas as idades, com o 
tema especial sobre inclusão. As 
reprises serão na sexta-feira dia 
16, às 10h30, na segunda-feira 
dia 19, às 15h30, na quarta-fei-
ra dia 21 às 20 horas, dia 23 às 
10h30, dia 26 às 15h30 e quar-
ta-feira dia 28 de julho, às 20 
horas.

No dia 14 de julho ha- 
verá também o lançamento das 
Apostilas “Igual a Você”, que 
foram criadas para facilitar o 
aprendizado com atividades 
educativas. São três volumes di-
ferentes para crianças, jovens e 
adultos, que estarão disponíveis 
sob encomenda pelo WhatsApp 
(11) 99962-2380 e no site www.
celeleeamigos.com.br!

TV Aberta SP - Canal 09 
Net e 8 Vivo TV Fibra - site: 
www.tvaberta.tv.br (Ao Vivo)

Instagram: @celeleeamigos
Facebook: celeleoficial 
Youtube: Celele Musicoterapia - 
Inclusão e celeleeamigos
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Atleta de hipismo é campeã do segundo 
dia da Taça Paulista de Iniciantes 2021

Amazona possui apoio 
da VetNil e monta há 

menos de um ano

Um sonho que começou des-
de cedo, Mariana Ferreira, de 
apenas 8 anos, já é campeã do 
segundo dia da Taça Paulista 
de iniciantes 2021, disputada 
no último domingo(4), no Clube 
Hípico de Santo Amaro, na ca-
tegoria de 0,40 cm, em conjunto 
com a égua S.L. Hanna. A atle-
ta, que possui apoio da VetNil 
saúde animal, iniciou sua car-
reira há menos de 1 ano e já 
possui um excelente currículo 
com resultados expressivos.

A amazona faz seus treinos 
no Centro Hípico Haras Fiel, de 
propriedade da excelente ama-
zona Marcia hernandes, sitia-
do em Guararema, região me-
tropolitana de São Paulo e Alto 
tietê, é treinada pelos profes-
sores Eduardo Sousa e Adriele 
Arice. “A Mary treina de 15 em 
15 dias, o que, no geral, aumen-
ta a dificuldade de classificação 
nas provas, justamente, por-
que os atletas costumam fazer 
mais treinos para alcançar o 
pódio em competições desse ní-
vel. De fato, é supreendente os 
resultados que ela vem tendo, o 
talento e a vontade dela é im-
pressionante. Estou orgulhosa 
do desempenho dela”, afirma 
Adriele Arice, professora de hi-
pismo do Haras Fiel.

Além disso, Mariana foi 
campeã, do primeiro dia, da ter-
ceira Copa Santo Amaro, dispu-
tada, neste ano, e sonha alçar 
voos ainda maiores. “Sempre 
gostei de cavalos e meu sonho 
é ser atleta profissional de hi-
pismo. Estou muito feliz por ter 

conseguido a classificação, sou 
muito grata aos meus professo-
res, a todos do Haras Fiel e a 
todos que acreditam em mim”, 
diz a atleta.

O próximo desafio será 

o Campeonato Brasileiro de 
Escolas, também realizado no 
Clube Hípico Santo Amaro, 
no próximo final de semana 
(10), no conjunto com as éguas 
Faísca Filó e S.L. Hanna. 
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