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Entenda o que é e como 
planejar um 

Destination Wedding

O Destination Wedding une 
a cerimônia de casamento com 
a viagem de Lua de Mel. Os 
noivos escolhem uma localiza
ção fora de sua cidade ou país e 
aproveitam mais da cerimônia 
nesse cenário e da experiência 
em si, sozinhos ou acompanha
dos de todos os convidados.

Mônica Martins e Camila 
Chaves são criadoras da 2CM 
Assessoria de eventos que, en
tre outros tipos de cerimônia re
aliza os Destination Weddings. 
“Essa modalidade é muito pro
curada, ela dá a possibilidade de 
dizer o tão sonhado sim em um 
cenário paradisíaco, que tenha 
relação com a história do casal, 
ou até  que reflita a personalida
de dos noivos” afirma Mônica.

Juntamente com todos os 
cuidados de uma cerimônia co
mum, o Destination Wedding 
tem alguns outros detalhes im
portantes para se planejar. 
“Ante cedência é fundamental. 
Tanto, para definir a data da 
viagem ou contratar fornecedo
res, como deixar tudo alinhado 
com os convidados. O prazo de 
um ano para essas decisões é o 
mais recomendado, mas é sem
pre bom ter o máximo de tem
po possível e escolher a melhor 
data”, afirma Camila.

As temporadas de viagem: 
outra questão relevante. “Quem 
quer casar na praia, não vai 
querer marcar a viagem no in
verno, ou quem quer casar no 
campo, ao ar livre, precisa fugir 
da temporada de chuvas. Além 
disso, a época do ano pode in
fluenciar, diretamente no valor 
e na disponibilidade da viagem 
em si. Nesse ponto, a comuni
cação também é fundamental, 

já que negociando em conjunto, 
a passagem e a hospedagem po
dem ter valores muito abaixo do 
imaginado”, explica Mônica.

O Destination Wedding, 
pode parecer algo para poucos, 
mas nem sempre ele estará tão 
dis tante da realidade dos noi
vos. “Planejamento, conheci
mento de mercado e pesquisa 
contribuem muito para tornar 
esse sonho mais viável, por in
cluir menos convidados e ser a 
união com a Lua de Mel, mui
tas vezes o investimento é equi
valente, ao de cerimônias tra
dicionais e o resultado é uma 
experiência mais única e ines
quecível”, conta Mônica.

Além do convite e das lem
brancinhas comuns, o Desti na
tion Wedding abre a possibilida
de dos kits de boas vindas, uma 
sacola com brindes, mapas e in
formativos das atividades e da 
cultura local. “Como o núme
ro de convidados é menor, pode
mos aprimorar esses detalhes, 
além de que a viagem e o casa
mento, vão gerar memórias úni
cas relacionadas a locação, en
tão as lembrancinhas também 
podem reforçar isso com doces 
e bebidas artesanais da região 

e, outras características que 
vão relembrar os convidados 
desse momento único”, explica 
Camila.

Além dos destinos dentro e 
fora do país, a 2CM também re
aliza casamentos em Cruzeiros 
pela Costa Brasileira”. São de 3 
a 10 dias em alto mar além da 
cerimônia, o casal e os convida
dos desfrutam de toda a estrutu
ra de um Cruzeiro cheio de atra
ções, além de ser uma maneira 
bastante criativa de celebrar 
essa data”, ressalta Camila.
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Sócias em empresa de assessoria de eventos, 
explica os detalhes desse estilo de casamento

Casamento realizado em 
Cancún, no México

Prefeitura planeja avançar para Fase 
Verde do Plano São Paulo até outubro

A Prefeitura planeja que a 
cidade de São Paulo avance para 
Fase Verde do Plano São Paulo, 
do Governo do Estado, entre os 
dias 20 de setembro e 10 de ou
tubro. A medida será possível, 
caso os índices de novos casos 
de infecção, internação e óbi
tos pelo novo coronavírus, con
tinuem caindo entre os morado
res da capital paulista.

Mesmo com o aumen
to da testagem da população, 

atualmente a curva da quanti
dade de novos casos no muni
cípio está em queda. Desde o 
dia 24 de junho a cidade regis
trou índices menores do que 
um, quando comparados os úl
timos sete dias com os sete dias 
anteriores.

Desde o mês de junho, o nú
mero de óbitos na cidade de São 
Paulo também caiu e chegou a 
um número menor que cinco para 
cada 100 mil habitantes, outra 

condicionalidade para que o mu
nicípio avance para Fase Verde. 

Mesmo com a flexibilização e 
a reabertura do comércio na ci
dade, o município segue em qua
rentena e, as pessoas devem con
tinuar evitando aglomerações 
e seguindo as recomendações 
como: distanciamento social, uso 
de máscara e álcool em gel.

Saiba mais sobre o Plano 
São Paulo no link https://www.
saopaulo.sp.gov.br/planosp/

Foto: Município de SP

Medida será possível caso os índices de novos casos de infecção, internação e óbitos 
pelo novo coronavírus, continuem caindo na cidade
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Depressão e Ansiedade tratadas com Acupuntura
Informe Publicitário  

A depressão é uma doença 
psiquiá trica crônica que tem 

como sintomas tristeza profunda, per
da de interesse, ausência de ânimo e 
oscilações de humor, muitas vezes está 
associada a ansiedade e pode levar a 
pensamentos suicidas. Há uma gran
de diferença entre tristeza e depres
são, a tristeza pode ocorrer por algum 
fato cotidiano, geralmente não dura 
muito já a depressão passa pelo está
gio leve, moderado e profundo. O es
tágio leve e até moderado da depres
são pode ser tratado com acupuntura, 
fitoterapia, homeopatia e exercícios, já 
o profundo necessita de remédios alo
páticos. A ansiedade está ligada ao au
mento dos níveis de cortisol na cor
rente sanguínea, e este aumento afeta 
diretamente a mente e pode levar a 
doenças físicas, aumento de peso e do
enças emocionais, risco de depressão e 
perda da libido.

Sintomas do Estresse Psicológico

Ansiedade, angústia, nervosismo, 
preocupação exagerada, irritabilida
de fácil, medo, impaciência, memória 
fraca, falta de concentração, dificulda
des em tomar decisões, facilidade em 
cometer erros, fraqueza mental, sen
sação de perda de controle, síndrome 
do pânico.

Sintomas físicos da Ansiedade e Estresse

Problemas cardíacos e gastroin
testinais, ficar doente facilmente, bai
xa imunidade, dores de cabeça, cefaleia 
enxaqueca, alergias, asma, insônia, 
tonturas, queda de cabelo, unhas que
bradiças, problemas de pele.

Tratamento por Acupuntura 
e Naturopatia

A Acupuntura irá liberar substân
cias analgésicas e ansiolíticas, assim 
como antidepressivas proporcionando 
alivio das dores e do mal estar geral, 
melhorando o equilíbrio energético do 
corpo. As agulhas irão melhorar todo o 
estado geral da pessoa deixandoa mais 
calma, melhorando a circulação san
guínea e atuando de modo preventivo 
contra doenças oportunistas. Podemos 
enriquecer o tratamento com o uso da 
Naturopatia ou Fitoterapia (ervas me
dicinais) e Homeopatia Floral para o 
equilíbrio vibracional da pessoa.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105  
Consultorio IV: Rua Lituania,  127 - 

Mooca - Telefone: 2268-3941
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com

Jaçanã comemora 150 anos como um dos
mais conhecidos e importantes bairros da ZN

O bairro Jaçanã está come
morando 150 anos nesta segun
dafeira (14), porém, os primeiros 
registros históricos aparecem em 
documentos da época do Império, 
em 1870, época em que a re
gião era chamada Sítio Guapira. 
Devido à sua proximidade com 
a Serra da Cantareira e, conse
quentemente seu clima ser consi
derado na época ameno, tornou
se o local ideal para a instalação 
de hospitais. Em 1874, foi funda
do na Avenida Guapira o então 
chamado Asilo de Mendicidade 
Municipal, atual Hospital Ge
riátrico de Convalescença D. 
Pedro II. 

Tratase de um prédio his
tórico, com características típi
cas dos hospitais da década de 
20, projetado e construído por 
Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo. Atualmente, o hos
pital é uma propriedade da 

Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo e, 
permanece como a mais anti
ga instituição de Saúde em fun
cionamento na cidade. Devido 
à suas particularidades, o imó
vel foi tombado pelo Conpresp  
Conselho Municipal de Pre ser
vação do Patrimônio His tórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade 
de São Paulo através da resolu
ção 10/2016. 

Também, no Jaçanã foi 
fundado o então denominado 
“Hospital dos Morféticos”, dedi
cado ao atendimento de pacien
tes com hanseníase. Atualmente 
o local abriga o Hospital São 
Luiz Gonzaga, localizado na 
Rua Michel Ouchana, 94. Mas, o 
principal impulso para o desen
volvimento da região aconteceu 
com a construção, em 1910, da 
Estrada de Ferro da Cantareira. 
Inicialmente voltado para o 

transporte de material de cons
trução, ficou mais tarde conhe
cido como Trenzinho da Can
tareira, fonte de inspiração da 
música “Trem das Onze” de 
Adoniran Barbosa. 

Entre outros fatos históri
cos do Jaçanã, estão os famo
sos bailes realizados na década 
de 60, no Clube Guapirinha, na 
Avenida Luis Stamatis e o Cine 
Aparecida, na Avenida Jaçanã.O 
bairro conta com outros impor
tantes equipamentos públicos 
como: a sede da Subprefeit u
ra Jaçanã/Tremembé (Avenida 
Luís Stamatis, 300) e o CEU Ja
çanã (Rua Francisca Espósito 
Tonetti, 105). Jaçanã é também 
um dos bairros onde foi insta
lado o simbólico Marco da Paz, 
na Praça João Batista Vasques 
e, conta ainda com o Museu do 
Jaçanã, localizado na Rua São 
Luís Gonzaga, 30.
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Hospital Geriátrico de Convalescença D. Pedro II, localizado no Jaçanã, 
tem relevância histórica e, foi tombado pelo Compresp

Vila Guilherme comemora 108 anos 
com muitos pontos históricos

O bairro Vila Guilherme foi 
reconhecido por muito tempo 
devido à grande concentração 
de empresas transportadoras, 
principalmente na área próxi
ma à Marginal Tietê, área tam
bém atingida constantemente 
por enchentes e alagamentos. 
A partir de 20 de maio de 1992, 
através da promulgação da Lei  
nº 11.220/92, o bairro passou a 
ser reconhecido como distrito. 

A origem do bairro está na 
propriedade de Barão de Ra
malho, área que passou por he
rança para sua filha, Joaquina 
Ramalho Pinto de Castro. Parte 
dessas terras, (área que compre
ende a extensão do Rio Tietê, 
até a estrada de Bela Vista), foi 
por ela vendida à Guilherme 
Praun da Silva, ele dividiu em 
115 alqueires. No primeiro 

loteamento ele colocou o nome 
de toda a sua família nas ruas. A 
primeira igreja que foi construí
da foi a de São Sebastião. 

Vila Guilherme é tido tam
bém, como o bairro em que D. 
Pedro I se encontrava com a 
Marquesa de Santos, quando vi
nha à São Paulo. Esse fato nun
ca foi comprovado, mas chegou a 
inspirar a construção de um con
domínio de alto padrão na região. 

O bairro também chegou a 
ser conhecido por sediar o te
atro da TV Excelsior SP e do 
SBT, na Rua Dona Santa Veloso. 
Antigamente as emissoras pro
duziam os programas no local. 
Na atualidade,  o bairro  ganha 
destaque por abrigar um grande 
shopping, universidades, hiper
mercados, o Parque do Trote e, a 
partir de 2016, a Casa de Cultura 

Vila Guilherme, localizada na 
Praça Oscar da Silva. A Casa de 
Cultura deu nova vida ao antigo 
Casarão da Vila  Guilherme, que 
foi o primeiro Grupo Escolar da 
região, sendo mais tarde sede 
da Prefeitura Regional Vila 
Maria/Vila Guilherme. Por mui
tos anos permaneceu abandona
do, até que a Prefeitura de São 
Paulo o recuperou e transfor
mou em Casa de Cultura Vila 
Guilherme. 

O Distrito da Vila Guilher
me: Carandiru, Chácara Cuoco, 
Jardim da Coroa, Jardim Sara, 
Parque Velloso, Vila Bariri, Vila 
Eleonore, Vila Guilherme, Vila 
Isolina, Vila Isolina Mazzei, 
Vila Leonor, Vila Luísa, Vila 
Munhoz, Vila Paiva, Vila Piz
zotti, Vila Salvador Romeu, Vila 
Santa Catarina e Vila Versoni.

Foto: AGZN

Parque do Trote é uma das maiores áreas verdes da cidade e localiza-se em Vila Guilherme


