
 

 
DAY-USE NOVO THERMAS - PIRATININGA 

 
As equipes inscritas no 1ª Festival HaBaWaBa Brasil poderão, durante o 
período de realização do torneio, usufruírem, recreativamente, por meio de 
“day-use”, das instalações oferecidas pelo “Novo Thermas – Piratininga”, 
consistindo em um complexo aquático localizado na mesma localidade do 
“Hotel Emburi”, onde as equipes estarão hospedadas.  
O day-use é um passaporte para uso do “Novo Thermas – Piratininga” pelo 
período de um dia. Nele está inclusa a entrada no clube e a triagem de pele 
para uso das piscinas.  
Familiares de atletas que desejem usufruir do “Novo Thermas – Piratininga” 
deverão suportar as despesas do “day-use” junto à administração do local, não 
tendo a Organização do HaBaWaBa Brasil nenhuma responsabilidade. 
 
Agendamento 
A ida ao “Novo Thermas – Piratininga” deverá ser realizada no contraturno dos 
jogos da equipe e previamente agendada junto à Comissão organizadora do 
evento que disponibilizará o traslado Arena-Thermas. Para o agendamento, as 
equipes devem procurar a assessora de imprensa Sheila Teixeira Junqueira, 
na própria arena do evento. 
Deverão os atletas, equipes, comissão técnica e responsáveis que os 
acompanhem observar, de forma irrestrita, o regulamento do “Novo Thermas – 
Piratininga”, disponibilizados quando da formalização da inscrição, 
responsabilizando-se, ainda, de forma integral, por todo e qualquer dano que o 
uso desrespeitoso ocasionar ao “Novo Thermas – Piratininga”. 
 
Alimentação  
Não é permitida a entrada de alimentos no “Novo Thermas – Piratininga”, 
apenas em casos de alimentação especial. A alimentação no local não está 
inclusa no “day-use” e deve ser custeada a parte pelo usuário no local.  
O “Novo Thermas – Piratininga” dispõe de dois restaurantes (comida caipira e 
comida caseira), além de creperia, churros, sorveteria, pipocaria e lanchonetes. 
 
 
 



 

Atrações 
O “Novo Thermas – Piratininga” possui 13 piscinas, entre águas frias e termais, 
dentro de um amplo espaço com 16.886 m² de área construída e 24.200 m² de 
praia artificial, além de dois toboáguas e piscinas com cascatas.  
O local possui ainda quadras poliesportivas, campos de grama, areia, 
playground, recreações, tiro ao alvo, banho de espuma, Big Balde e outras 
atrações. 
Para conhecer as instalações do “Novo Thermas – Piratininga” acesse o link a 
seguir, no navegador de internet: encurtador.com.br/drIX8 
 


