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Espaço Cultural “DirCE FErrari”
a Saúde é uma Arte...nós buscamos a Arte de viver com Saúde, buscando a
saúde através da ARTE............
a saúde é bem vida...não importa de onde venha..................
...mais anos de vida e mais Vida para esses anos...
Em 11 de junho de 2002 , fizemos o lançamento de nosso espaço cultural.
Fazendo parte do projeto Reconstruindo Um Mundo Melhor e com o apoio da Hotelaria Accor da CMQV
lançamos o Espaço Cultural “DirCE FErrari” onde, mensalmente é organizada uma EXPOSIÇÀO DE
ARTE TEMÁTICA acompanhada de palestra com supervisão técnico – científica, trazendo temas de interesse
geral, sempre abrilhantada de um delicioso coquetel tornando o ambiente acolhedor , aconchegante e
altamente energético o que propicia , além de um melhor aproveitamento da exposição de arte e da palestra, a
possibilidade do intercambio socio - cultural entre os participantes.

O Espaço Cultural “DirCE FErrari” é, hoje,
um polo artístico e cultural voltado à Qualidade de Vida.

Espaço Cultural Dirce Ferrari-----Qualidade de Vida em 28 eventos...
Em abril de 2001 o Executive One, empreendimento Accor, foi sede do evento em homenagem a mulher:
“ Arte e o SER Mulher” com lançamento do livro “Arte e o Ser Mulher” sob a coordenação do Comitê
de Arte da CMQV – Câmara Multidisciplinar de Qualidade de Vida.
A noite de autógrafos foi abrilhantada com a vernissage da exposição coletiva “Arte Mulher” e com o
sorteio de inúmeros prêmios oferecidos pela joalheria Amsterdam Sauer, Hotel Fazenda Reviver e Industria
Pharmacia, tudo acompanhado de um delicioso coquetel oferecido pelo restaurante “In Citá”.
O evento mobilizou, não apenas o publico externo convidado, oque proporcionou ao Executive One
algumas parcerias, como também, os hóspedes que puderam participar de de excelentes momentos de
cultura e descontração.
Sempre buscando a satisfação do hóspede, a gerência de operações do flat na pessoa do sr. Edséio de
Oliveira e a diretoria da hotelaria Accor propuseram a realização de uma parceria com CMQV fundando
em 11/06/2202 o Espaço Cultural “Dirce Ferrari”.

O Espaço Cultural “Dirce Ferrari” promove, mensalmente, um evento cultural
buscando oferecer aos hóspedes “momentos especiais”.
Sempre com uma exposição de arte acompanhada por uma palestra com
elementos para melhoria da Qualidade de Vida, sorteios e um delicioso
coquetel, o evento tem como objetivo oferecer ao hóspede uma alternativa
multidisciplinar de cultura, relaxamento e prazer além de apresentar a infra
estrutura empreendimento aos convidados externos.
A elaboração de um cartão postal, que é oferecido ao hóspede, também
idealizado pela parceria, levou o Executive One a todas as partes do mundo.

(*) Célia Wada – Presidente da Câmara Multidisciplinar de Qualidade de Vida , Coordenadora do Comitê de Arte e
responsável pelo lançamento do Espaço Cultural Dirce Ferrari.

Célia Wada e Celso Pittta ( ex prefeito de São Paulo, sempre prestigiando a arte e a cultura)

Anacleto Hanashiro (engenheiro civil da Secretaria do Estado da Saúde – DTE – Departamento Técnico de
Edificações)e esposa, Célia Wada(*) e Edézio de Oliveira (gerente geral da Hotelaria Accor e responsável pelo
administração do Parthenon Flat -Executive One)

Célia Wada, Sr. E sra. Walter da Lozzo, responsável pela implementação da Farmácia Homeoterápica e do Método Canova
em São Paulo

Cavaliere. Giuseppe Bianca
e sra. - da Câmara do
Comercio Italiano

Sr. Paolo Canella ( representante da Techint - Tecnologies
Internazionale – de Genova – Italia)

Sr. Vezio Nardini –
representante do jornal Oriundi
da colonia Italiana de São
Paulo

Sra. Goreth Machado – diretora de operações do
Meliá Jardim Europa da rede Sol Meliá
(350 hoteis em 30 países com a marca Sol Meliá)

