
Thermas Antonio Carlos está de portas
abertas para a comunidade de Poços de
Caldas
Sex 22 junho

As Thermas Antonio Carlos passam a realizar visitas guiadas em suas instalações, mensalmente,
visando a receber moradores e demais interessados. As visitas ocorrerão em dia fixo, com duração
de 1h30min. Serão apresentados o espaço físico das Thermas e os serviços oferecidos, com
explicações sobre as propriedades das águas termais. Haverá sorteio de um procedimento (banho
pérola/de hidromassagem) entre os participantes.

Para participar, o interessado deverá efetuar sua inscrição previamente pelo e-
mail balneario@codemge.com.br ou pelos telefones (35) 3721-7731 ou (31) 99985-6184. A primeira
visita nesse modelo será realizada no dia 28 de junho (quinta-feira), em virtude da Copa do Mundo.
Nos próximos meses, as visitas ocorrerão na última quarta-feira do mês.

O balneário, pertencente à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), passou a
ser gerido pela empresa em janeiro/2018. O empreendimento vinha sendo administrado desde
1990 pelo Município de Poços de Caldas. Desde que assumiu a gestão por meio da Codemge,
o Governo do Estado vem realizando ações em prol da modernização, da preservação e do
adequado funcionamento do espaço.

Além da compra de mobiliário e diversos itens de enxoval, a oferta de serviços tem sido ampliada.
Para além de um balneário termal, o local ganha status de spa termal, oferecendo tratamentos de
saúde, beleza e bem-estar, com o diferencial das águas termais. São mais de 30 serviços e
atrativos à população e aos turistas: banhos termais, limpeza de pele, massagens, drenagem
linfática, bambuterapia, sauna, duchas e outros.

Entre as novidades oferecidas pela Codemge estão: liposhock (sessão de redução de medidas),
massagem com pedras quentes, manicure, pedicure, depilação e design de sobrancelhas. Os
preços e o tempo de atendimento foram ajustados de acordo com o mercado, tornando-se mais
atraentes. No geral, os preços foram reduzidos 40% em média.

Planos mensais

Os moradores da região e demais interessados poderão adquirir planos mensais a preços
competitivos, incluindo diversos serviços. Essa é a forma encontrada pela Codemge para facilitar o
uso do spa termal pela comunidade. Há seis tipos de planos: Vitalidade I, Vitalidade II, Sauna,
Tratamento Termal I, Tratamento Termal II e Personalizado. Todos eles incluem uma composição
de serviços tecnicamente compatíveis com o propósito do bem-estar e da saúde. Os preços variam
de R$ 102 a R$ 504.
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Os planos mensais são válidos para segunda a sexta-feira. Aderindo a qualquer um deles, o cliente
terá direito a mais uma facilidade: 25% de desconto em uma sessão semanal de limpeza de pele,
ou massagem relaxante, ou escalda-pés, ou hidratação com massagem facial.

Outra vantagem para quem adquire um plano mensal é que, se usá-lo entre 9h30 e 13h, os preços
serão ainda mais reduzidos. Para obter detalhes, os interessados deverão consultar a recepção das
Thermas ou fazer contato pelo e-mail balneario@codemge.com.br ou pelos telefones (35) 3721-
7731 e (31) 99985-6184.

Copa do Mundo

As Thermas Antônio Carlos estão exibindo todos os jogos da Copa do Mundo em suas saunas
feminina e masculina. Os usuários podem permanecer no local por quatro horas, incluindo a
duração da partida e o uso da sauna propriamente dita. Na sauna masculina, está sendo
comercializado chopp artesanal durante os jogos. Nos dias das partidas da Copa, o preço para uso
da sauna, por sessão de quatro horas, é de R$ 30.

A Codemge

Oriunda da Codemig, a Codemge é uma empresa pública que atua em consonância com as
diretrizes do Governo estadual a pauta suas ações, de forma arrojada e moderna, em três grandes
eixos estratégicos: Mineração, Energia e Infraestrutura; Indústria Criativa; e Indústria de Alta
Tecnologia.

A empresa investe em vários segmentos, como levantamento geológico e geofísico, águas
minerais, materiais estratégicos e energia, aeroespacial e defesa, biotecnologia, Internet das
Coisas, telecomunicações, distritos industriais, turismo de lazer e negócios, moda, gastronomia,
audiovisual, música e artes. Sua múltipla atuação está cada vez mais voltada para que riquezas e
potencialidades gerem novas oportunidades de investimentos, aumentem a competitividade e
propiciem bons negócios para o setor produtivo, beneficiando o estado e os mineiros.

Serviço:

Visitação Thermas Antonio Carlos
Dia/horário de funcionamento das Thermas: todos os dias, das 9h às 20h
Endereço: Rua Junqueiras, s/n, Poços de Caldas (MG)
E-mail: balneario@codemge.com.br
Telefones: (35) 3721-7731 ou (31) 99985-6184
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