
 

Moro em um país tropical, abençoado 
por Deus e bonito por natureza...  

terça-feira, 17 de novembro de 2009 

Hoje é dia da Criatividade!  

 

Avenida Paulista. São Paulo - SP 

 

 

 

Boa tarde.!!  

 

Perdão por estes recorta-cola mas acho que é uam forma rápida 

de atualizar o blog.  

Hoje e amanhã ocorrerão as gravações do show da virada (rede 

Globo)que vai reunir vários artistas em pequenas 

apresentações, vai ser no ginásio do Ibirapuera. 

 

Playcenter 

O Playcenter lança essa semana seu blog oficial. Com o objetivo de se 

aproximar ainda mais de seus visitantes, 

o blog é uma "Revista Eletrônica", que traz informações sobre bastidores 

das atrações, campanhas 

publicitárias, entrevistas com funcionários, imagens exclusivas dos 

brinquedos, vídeos, e fotos das celebridades 



que passam por lá. 

Informações: www.blog.playcenter.com.br 

Recordes positivo e negativo.  

 

 

EuroDisney 

 

Assim o Eurodisney 

fechou o seu ano fiscal 2009 como 

completado no último dia 30 de setembro, 

com 55,5 milhões de euros negativos, mesmo 

diante do número de visitantes que chegou 

a 15,4 milhões na temporada. Ocorre 

que os visitantes gastaram muito menos nas 

despesas e na ocupação hoteleira, segundo o 

presidente Philippe Gas, que analisou o contexto 

econômico como o mais difícil desde o 

inicio de funcionamento do complexo. 

Houve aumento do número de visitantes franceses 

e belgas, compensando a debilidade de 

dois mercados habituais entre os maiores visitantes, 

o britânico e o espanhol. O volume de 

negócios caiu7,1%. 

 

 

Concurso Cultural Une Jovens e Museus 

O Circuito de Museus é um programa de incentivo à visitação 

dos jovens aos museus, por meio de um concurso de 

frases. A cada mês, um museu convidado propõe uma frase ou 

tema para incentivar a criatividade dos participantes. 

Participam do projeto: Memorial do Imigrante (museu do mês 

de outubro), Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga), 

em novembro, Catavento Cultural e Educacional (dezembro) e 

MASP (janeiro). 

A Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) e a 

Carteira Internacional do Estudante (ISIC), com apoio do 

São Paulo Convention & Visitors Bureau, lançaram em outubro a 

campanha Circuito de Museus. Iniciativa inédita, o 



Circuito tem como objetivo incentivar a visitação do jovem aos 

museus. Para isso, propõe um concurso de frases, de 

acordo com o tema lançado pelo Museu do Mês. Participam do 

projeto: Memorial do Imigrante (museu do mês de 

outubro), Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga), em 

novembro, Catavento Cultural e Educacional (dezembro) e 

MASP (janeiro). Os prêmios são atraentes: um fim de semana 

cultural em São Paulo, com acompanhante, incluindo 

hospedagem, jantar e show, um Netbook Megaware e um livro 

para o vencedor de cada mês. O Circuito conta com o 

incentivo do ator Caco Ciocler, embaixador da Feambra. Mais 

informações nos sites www.feambra.org e 

www.carteiradoestudante.com.br 
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ANHEMBI MORUMBI  
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Seguidores 

 

Quem sou eu 

 

Gaby Rocha  



Gabriela, tenho 19 ano, moro em São Paulo, sou estudante de 

turismo, adoro viajar e compartilhar interesses com pessoas 

diferentes  

Visualizar meu perfil completo  

 
  

 


