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Opções de viagens 
nacionais e internacionais

Para os que pensam em via-
jar para fora do Brasil, os hotéis 
Hard Rock, que são All-Inclusive 
Experience, são excelentes op-
ções que unem conforto e luxo. 
Localizados em pontos paradi-
síacos, os hóspedes podem cur-
tir as comodidades dos empre-
endimentos, além das lindas 
praias de Cancun, Rivera Maya, 
Los Cabos e Vallarta, no México, 
e Punta Cana, na República 
Dominicana.

Para aqueles que querem 
aproveitar o feriado para cui-
dar do corpo e da alma, po-
rém em um lugar bem mais 
perto, a sugestão de embar-
que é para o complexo Jurema 
Águas Quentes, que oferece 
uma completa experiência ter-
mal, localizado em Iretama, no 
Paraná.

Com 340 hectares, 19 pisci-
nas e 336 apartamentos, a es-
trutura conta com piscinas, 
torneiras e chuveiros com os 
benefícios das águas natural-
mente quentes emergentes a 
42°C, provenientes do Aquífero 
Guarani, com propriedades 
que fazem muito bem à saúde. 
Com paisagens de perder o fô-
lego e experiências de bem-es-
tar em meio as águas termais, o 
complexo de resorts conta com 
uma rica vivência em meio à 

natureza. As atrações estão dis-
poníveis para o público dos dois 
resorts, independentemente 
do seu local de hospedagem, o 
Lagos de Jurema e o Jardins de 
Jurema. Tarifas especiais para 
o período podem ser encon-
tradas pelo site: www.jurema 
aguasquentes.com.br

Já para quem quer passar 
alguns dias próximo ao mar, 
ainda no Brasil, a dica é desem-
barcar em Florianópolis (SC) e 
descobrir a maior novidade da 
temporada, o WK Design Hotel, 
projetado e executado de forma 
minimalista e muito exclusivo. 
Com arquitetura de profissio-
nais renomados como: Roberto 
Migotto, Blasi Bahia, Taty Irie 
e Daniel Nunes em todos os 
seus ambientes, o hotel fica na 
esquina mais charmosa do cen-
tro da cidade e dispõe de 170 
suítes e o rooftop mais bonito 
da cidade.

O empreendimento ain-
da oferece aos hóspedes o WK 
Café Bar e o disputado Osli 
Restaurante que, com gastro-
nomia conceitual, oferece os 
destaques da culinária contem-
porânea com um toque de regio-
nalidade, com um menu versátil 
baseado em três pilares: saudá-
vel, saboroso e surpreendente. 

O melhor canal para reser-
vas é pelo site do empreendi-
mento: https://wkdesignhotel.
com.br

Para selar a noite

E para brindar ao final de cada 
dia nesses destinos de conforto e 
exclusividade, a sugestão é sempre 
levar dentro da mala a mais nova 
linha de vinhos italianos Sorelli, 
perfeita com as opções de vinhos 
Chianti, com Denominação de 
Origem Controlada e Garantida; 
Mon tepulciano e Montalcino, de 
grande qualidade e com um po-
tencial de envelhecimento incom-
parável da Toscana. 

Para quem gosta de vinho 
branco, o Villa Elena Bianco 
Toscano IGT é excelente pedida, 
pois é composto por uvas Char-
donnay, Trebianno e Mal vasia, o 
vinho de cor amarelo palha pos-
sui um aroma elegante de flo-
res brancas. É ideal para petis-
cos à italiana, vegetais grelhados 
e pratos leves de frutos do mar.

Para os apaixonados por vi-
nho tinto, o Villa Elena Chianti 
DOCG é uma opção obtido das 
uvas Sangiovese e possui aroma 
intenso com notas de violetas. 
É ideal para acompanhar car-
nes vermelhas e assados, aves e 
queijos maduros.

A linha conta ainda com 
mais cinco opções de vinhos tin-
to e branco, com preço a partir 
de R$ 83,00. Para mais informa-
ções e outras opções de vinhos, 
acesse www.winetoyou.com.br 
e siga a marca no Instagram @
winetoyouoficial.
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Hard Rock Hotel Riviera Maya, no México, que oferece um exclusivo serviço de all inclusive premium

O WK Design Hotel proporciona aos hospedes observar o mar de diversos pontos do empreendimento

“Expo Jazz” é novidade cultural 
gratuita na Zona Norte de SP

A cidade de São Paulo co-
nhecida mundialmente como 
uma das metrópoles mais cul-
turais do mundo, ganhou mais 
um espaço que une arte, bele-
za, conhecimento e entreteni-
mento: a galeria ‘Art Secrets’. 
O novo espaço cultural fica 
no Shopping D, onde o públi-
co pode conferir a ‘Expo Jazz’, 
uma exposição de quadros que 
retrata as delicadezas das noi-
tes musicais de jazz e seus 
artistas.

A exposição debutará com 
mais de 90 quadros da premia-
da artista plástica paulista-
na, e gestora da ‘School of Jazz 
Guitarraleão’, Fe Motta. Há 
mais de 20 anos, a especialista 
em arte urbana se destaca no 
estilo live painting, ou seja, pin-
tando ao vivo em shows de jazz, 
na frente da plateia, para retra-
tar a vivacidade do momento e 
dos músicos. Suas obras já fo-
ram expostas em diversas cida-
des brasileiras e também no ex-
terior em Madrid, Barcelona, 
Viena e Portugal.

Para a expositora, Fe Motta, 
a criação da galeria no “D” é 
uma forma de democratizar a 
arte. “É uma chance maravi-
lhosa de divulgar não apenas o 
meu trabalho, mas levar cultu-
ra e entretenimento ao público. 
É a arte que vai de encontro ao 
povo. O shopping está prestan-
do um serviço público e cultural 
muito importante”, comenta. 

A galeria ‘Art Secrets’ fica no 
piso 2 e está aberta ao públi-
co, gratuitamente, de segunda 

a sábado, das 10 às 22 horas, e 
nos domingos e feriados, das 14 
às 20 horas.

Fotos: Divulgação

Mais de 90 quadros da premiada artista plástica paulistana, Fe Motta, 
estarão em exposição na nova galeria de arte e cultura do Shopping D

“Expo Jazz” é gratuito na Zona Norte de SP

Campanha do Agasalho 2021 do Conselho da 
Mulher Empreendedora e da Cultura da ACSP

O Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) e da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp) 
promoveu de 11 de maio até 
25 de julho a Campanha do 
Agasalho 2021. A arrecada-
ção total foi de 145.521 pe-
ças, entre agasalhos e coberto-
res. Além da sede da Associação 
Comercial localizada na Rua 
Boa Vista, 51, outras 15 distri-
tais funcio naram como ponto de 
coleta. A campanha foi encerra-
da em uma reunião híbrida na 
sede da ACSP e teve a presen-
ça da primeira-dama da cidade 
de São Paulo, Regina Carnovale 
Nunes. 

Corine Zanolini Rostirolla 
- Coordenadora do CMEC-DN 
comenta sobre os resultados da 
Campanha em todo o Estado e 
ressalta a atuação da Distrital 
Norte da região da Zona Norte, 
bem como, “o apoio das empre-
sas privadas que nesta campa-
nha surpreendeu pela conscien-
tização e engajamento” finaliza. 
Em reconhecimento, empresas 
e entidades que colaboraram 
com a campanha foram home-
nageadas em reunião promovi-
da no último dia 26 na Distrital 
Norte (Rua Jovita, 309). São 
elas: Condomínio Residencial 

Amazonas, Espaço Prime, Vie-
na Ótica, Ótica Newton, Tia 
Dedé Bolos e Produtos da 
Roça, Lojas Santos, Academia 
K2 Fitness Tecnology Eirelli, 
Jovipel, Panetteria, Planet Car 
Multimarcas, Lelein São Paulo, 
20º Distrito Policial Água Fria, 
B&G Comércio de Motos e 
Veículos Ltda, Espa ço de Eventos 
Engenheiro Caeta no Eirelli, 
Condomínio Santana Center, 
Pizzaria Vale da Serra AOPM, 

TRimais supermercado e X Au-
tomotivos Estacionamento. 

Com o apoio do Diretor Su-
perintendente, Conselheiras e 
o Administrativo, o CMEC-Dis-
trital Norte alcançou 77 pos-
tos de arrecadação e aproxima-
damente 12 mil peças doadas, 
que foram entregues a seis or-
ganizações sociais, fazendo che-
gar às pessoas sem teto, abri-
gos, comunidades e outras 
necessidades.
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Mesa diretora da reunião que marcou a homenagem aos empresários 
participantes da campanha. Da direita para a esquerda: Corine Zanolini 

Rostirolla - Coordenadora do CMEC; Rui Manoel Freitas - Diretor 
Superintendente da Distrital Norte, Antônio Carlos Stefano - membro 

Diretor e Amauri Gouveia - Membro Diretor

Redes sociais contribuem para o 
desenvolvimento de depressão e ansiedade

De acordo com a pesqui-
sa Global Digital Overview, rea-
lizada em 2020 pelo site We Are 
Social, em parceria com a ferra-
menta Hootsuit, 66% dos bra-
sileiros estão conectados às re-
des sociais e são eles que fazem o 
Brasil ocupar o terceiro lugar no 
ranking de populações que pas-
sam mais tempo nas redes, com 
uma média diária de 3 horas e 31 
minutos.

Aproveitando que entramos 
no Setembro Amarelo, campa-
nha dedicada à conscientiza-
ção sobre a Saúde Mental e, so-
bretudo, à valorização da vida e 
prevenção ao suicídio, vale aler-
tar que, para a psicóloga da 
Clínica Maia, Katherine de Paula 
Machado, o uso das redes sociais 
afeta de muitas maneiras o bem- 
estar emocional das pessoas, 

principalmente para quem pos-
sui dependência em internet. “As 
redes foram construídas para 
atuar diretamente em circuitos 
neurais relacionados às sensa-
ções de prazer e satisfação. Esse 
sistema é evolutivamente antigo 
e sua função está associada à pre-
servação da espécie, pois provoca 
a repetição de comportamentos 
necessários para a sobrevivência 
(como dormir, se alimentar, entre 
outros)”, explica a especialista.

Assim, ao receber uma curti-
da, o cérebro registra que isso é 
algo prazeroso e deve ser repeti-
do, o que é muito parecido com 
a ação do uso de drogas ou jogos 
de azar. E o problema está jus-
tamente nessa necessidade de 
repetir o comportamento, por-
que faz com que a pessoa pas-
se cada vez mais tempo on-line, 

se afastando gradativamente da 
realidade. “Dessa forma, a vida 
começa a se tornar insatisfató-
ria; não são mais percebidas as 
conquistas importantes do dia 
a dia em comparação às reali-
zações observadas nas redes so-
ciais, o que acaba afetando a au-
toestima”, ressalta Katherine.

Segundo a profissional, é 
fundamental monitorar o tem-
po que se gasta on-line, assim 
como é essencial entender quais 
são os perfis que mais chamam 
a atenção e o porquê. Também é 
interessante seguir páginas va-
riadas, que se assemelham mais 
à realidade de vida de cada um, 
e vale, ainda, atentar-se aos mo-
mentos em que se está fazendo 
uso dessas redes e as consequên-
cias negativas dessa utilização 
intensa.

Setembro Amarelo


