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Após anos de polêmicas envolvendo o 
serviço de atendimento na areia da praia, 

parece que a maré está virando e uma 
grande injustiça está sendo corrigida.

Até então, os Beach Clubs, estabelecimentos 
que funcionam o ano todo e contribuem 
para limpeza e organização da orla, eram 
proibidos de oferecer seus serviços em 
aparelhos instalados na faixa de areia.

Neste verão vemos uma mudança de 
entendimento das autoridades que 

autorizaram a volta do serviço. 

O Ammo Beach, excelente opção 
gastronômica �cou ainda mais interessante 
com cadeiras, mesas e espreguiçadeiras a 

beira do mar.

O local é a melhor opção para curtir um dia 
de praia, desfrutar de ótimas refeições ou 

de happy hour com a família e amigos. 

NOVIDADE
NA PRAIA
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AÇÃO LINDA
COMPLETA
15 ANOS

Ação Linda é um importante 
evento bene�cente realizado 
anualmente por Linda Koerich 
com renda totalmente revertida 
para benfeitorias no Hospital 
Regional de São José.

Em 2019 o evento completou 15 
anos de realização. 

O bazar cuidadosamente 
elaborado por Linda, é uma 
verdadeira boutique de luxo. 
Com itens de Cama, Mesa e 
Banho que expressam o bom 
gosto da idealizadora e seu 
talento na confecção.

Membros da Família Koerich e 
amigos de toda a cidade 
compareceram para prestigiar a 
an�triã e contribuir para esta 
nobre causa.

Linda Koerich é um verdadeiro 
exemplo para a sociedade 
catarinense e nos enche de 
orgulho poder retratar aqui neste 
espaço, um pouco deste 
maravilhoso trabalho realizado 
por ela.

Fotos: José Valdonir Corrêa  
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Reserve já:
 +55 (48) 3331.7200
reservas@jurere.com.br 

www.jurerebeachvillage.com.br

Pacote de réveillon: 27/12/2018 à 02/01/2019, 
mínimo de 05 diárias, inclui a festa de réveillon.

Celebração:
Para a celebração da virada de 2020, o 
Jurerê Beach Village lança o tema "O mar 
a seus pés”, trazendo um clima rústico 
chic, charmosos elementos náuticos, com 
uma atmosfera "beira-mar", confortável, 
alegre e descontraída com a cara do hotel 
Jurerê Beach Village.

Programação:
- Open Bar
- Open Food
- Show de Fogos
- Festa de Réveillon Kids
- Atração musical, 
Banda Ambervision que foram 
sucesso nos 2 últimos anos.
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O JIQS - Jurerê Internacional Qualidade Sustentável, 
foi criado pela Habitasul para realizar a manutenção dos 
espaços públicos e a segurança no Amoraeville aqui em 
Jurerê. A qualidade do serviço prestado �ca evidente 
por quem visita o local, que é reconhecido como um 
dos parques mais belos da cidade.

Gente que gosta de meditar ou descansar a beira dos 
seus lindos lagos, correr, patinar, pedalar por suas 
ciclovias, e passear nos extensos gramados com seus 
�lhos ou cachorros usufruem da qualidade e gestão 
destes serviços. 

O JIQS vem ampliando seus serviços para todo e 
qualquer morador que queira usufruir dos serviços de 
segurança, manutenção, limpeza e embelezamento. Os 
moradores e empresários que aderem ao programa, 
são bene�ciados em suas propriedades e contribuem 

para a valorização dos espaços comuns e de acesso 
público, tornando o bairro mais belo e seguro.

“Me apaixonei pelo parque Amoraeville. Aqui é calmo, 
não tem carros circulando, não tem barulho. Gosto da 
ambientação, da pista de ciclovia e da área de lazer. 
Tudo bem planejado e pensado. Preço e qualidade do 
JIQS estão bons. O serviço do JIQS é ótimo. O grupo 
de WhatsApp e atendimento através deste canal é 
ótimo. Exemplo: em 2 min o segurança aparece, para 
qualquer atendimento. Estão fazendo muito bem a 
manutenção da área verde. A área verde está bem 
cuidada.” Sr. Marco

“Gostaria de agradecer a vocês e ao rapaz que fez a 
ronda do 20/10 para o dia 21/10 e que guardou meus 
pertences quando esqueci o carro aberto na rua dos 
Robaletes próximo ao número 494. Adorei o serviço! 
Belisa Evangelista

INICIATIVA DA HABITASUL
GARANTE A MANUTENÇÃO E
SEGURANÇA EM JURERÊ
INTERNACIONAL



JURERÊ OPEN 
SHOPPING DE 
CARA NOVA
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O Jurerê Open Shopping passou por uma reforma 
antes do início da temporada e está de cara nova. 
Novos lounges foram instalados ao longo do passeio, 
com mobiliário so�sticado, novos bancos e paisagismo, 
nova iluminação e uma placa 3D que deixaram o 
shopping ainda mais convidativo e agradável.

Além das mudanças visuais, a cada verão inauguram 
novas atrações e opções de gastronomia.



Venha celebrar o ano novo 
no Réveillon do IL Campanario

Reserve já:
 +55 (48) 3331.7200
reservas@jurere.com.br 

Celebre um novo começo, as novas amiza-
des e as novas oportunidades num cenário 
inspirador. Open bar e food, show de fogos, 
banda, DJ Ricka Vitorino, Réveillon Kids 
completam o réveillon Celebrare IL Nuovo 
Réveillon 2020 com atrações para toda 
família!

Programação:
20h Recepção dos convidados e DJ
22h Abertura da Pista de Dança
23h Entrada da Banda
23h59 Contagem Regressiva
00h00 Queima de Fogos
00h10 Pista de Dança com a Banda
02h DJ
04h Encerramento da Festa

Pacote de réveillon: 27/12/2018 à 02/01/2019, 
mínimo de 05 diárias, inclui a festa de réveillon.

www.ilcampanario.com.br



A POESIA NAS 
CORES DA ARTISTA 
LU DE PAULA
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Lu de Paula, escolheu Jurerê para morar há mais 
de 15 anos e está entre os nomes bem conhecidos 
da arte contemporânea da capital. Paulistana, da 
Vila Madalena, começou a produzir sua arte desde 
cedo. Aos 15 anos, junto com o colégio, cursou a 
Escola Panamericana de Arte em São Paulo. Após 
sua formação acadêmica em Artes Plásticas na 
UDESC, especializou-se em técnicas de pintura, 
trabalhando como assistente de arte por 4 anos no 
atelier Carlota Gasparian e Adriana Pedrosa em 
São Paulo. Frequentou o�cinas de pintura no 
Instituto Tomie Ohtake, além de cursos de 
colagem, fotogra�a e arte urbana.

E sempre lembra que, desde pequena, já dormia 
com lápis de cor e papel no cantinho da cama. 

Viajar é uma de suas paixões, pois a artista une 
pesquisa e lazer, e aproveita estas novas 
experiências para ampliar seu repertório de ideias 
e criatividade.

Morar em Jurerê sempre foi um sonho da artista. A 
proximidade do mar, a beleza do local e as 
facilidades que o bairro oferece, lhe dão energia 
su�ciente para produzir belíssimas obras que 
cruzam continentes afora, e que já foram 
apresentadas em exposições de arte e design em 
Los Angeles, Miami, Dubai e Nova York.

A artista conta com o suporte e representação de 
uma galeria �nladesa, na cidade de Helsinque, e 
participou da Bienal Européia e Latino Americana 
de Arte Contemporânea. Em Florianópolis, já 
participou de algumas edições da mostra 
CASACOR.

Sobre sua exposição Poética das Cores, Lu deixa 
transparecer uma riqueza visual muito expressiva 
com variações cromáticas. Daí sua pesquisa ligada 
também ao estudo de cores, trazendo o estímulo e 
vibração especí�ca de cada uma delas. E 
complementa, “as cores agem diretamente em 
nossas emoções, pensamentos e lembranças”.

Na busca da temática abstrata, cada pintura 
produzida é única e remete a um imaginário 
vivenciado por suas experiências. Da dança 
�amenca e de suas origens espanholas, criou a 
coleção Raízes Flamencas, com a vibração das 
cores e rendas. De seus registros fotográ�cos pelas 
savanas africanas, criou a coleção Brilhos da África, 
repleta de gra�smos e cores neutras. A paixão pela 
arquitetura e in�uência do construtivismo, lhe 
inspirou a criar a coleção Recortes de Cor, com um 
rico trabalho de geometria.   
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FLASH - MIXED ON CANVAS - 100x80cm cada
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EM TODOS OS SENTIDOS - MIXED ON CANVAS - 160x110cm



“Amo o que faço, e as possibilidades que a arte 
nos oferece não tem fronteiras. Quero �rmar 
novas parcerias ao lado de arquitetos e designers 
de interiores, pois uma bela obra de arte valoriza 
ainda mais cada projeto, e esta integração 
também me aproxima dos clientes, pois, muitas 
vezes, produzo sob encomenda cores e 
tamanhos especí�cos alinhados ao espaço do 
ambiente”. 

Com o objetivo de apresentar suas obras mais 
diretamente ao público local e integrar arte e 
design, Lu faz uma consultoria personalizada e 
atende clientes e arquitetos que buscam 
exclusividade para compor nos projetos. Telas 
em grandes formatos com cores vibrantes, linhas 
e volumes se mesclam com construções 
geométricas e gra�smos, forte característica em 
seu trabalho. In�uenciada pela linguagem da arte 
urbana, começou a usar spray em suas novas 

criações, arriscando elaborações em técnica 
mista, que unem tinta acrílica, textura e colagens.   

“Apesar de vivermos na era da tecnologia, há 
uma procura e valorização do feito a mão, do 
exclusivo, assim, cada obra que produzo é única 
e passa por um lindo processo de criação”, 
explica Lu.

Fica aqui a dica para você conhecer este lindo 
trabalho que a artista vem desenvolvendo. Um 
trabalho interessante e rico em detalhes. Um 
verdadeiro encanto! 

Studio Lu de Paula  
Jurerê Internacional - Florianópolis - SC 
F: (48) 99114-8750   
Instagram: @ludepaulaporto

www.ludepaula.com
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Edição 2019 da maior mostra de arquitetura, 
design de interiores e paisagismo das 
Américas apresentou 40 ambientes assinados 
por 70 pro�ssionais no Cidade Milano, 
localizado ao lado de um patrimônio histórico 
da cidade.

O casarão foi construído em 1848 e pertenceu 
ao político catarinense Hercílio Luz. O 
ex-governador morou no local até a sua 
morte, em 1924. Na época, toda a região no 
entorno da praça conhecida como Banco 
Redondo �cava fora do perímetro urbano e a 
casa estava dentro de uma chácara. O imóvel 
foi tombado pelo Estado como patrimônio 
histórico em março de 2002, mas �cou 
décadas abandonado.

O projeto de restauração começou há três 
anos e foi assumido pela Milano 
Incorporadora, responsável também pelo 
empreendimento erguido ao lado. A 
inauguração do imóvel reformado aconteceu 
simultaneamente a realização da CASACOR / 
SC 2019.

A CASACOR é reconhecida como a maior e 
melhor mostra de arquitetura, design de 
interiores e paisagismo das Américas. O 
evento reuniu prestigiados arquitetos, 
decoradores e paisagistas. Em 2019, a mostra 
aconteceu em 15 cidades no Brasil e em 4 
Cidades no exterior.

Acesse nosso site: www.revistajurere.com.br e 
leia a reportagem completa com galeria de 
todos os ambientes expostos na edição 2019.

CASACOR
2019 25
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GUIA
LOCAL
Jurerê é um dos melhores destinos do país, seja 
para visitar ou para morar. Urbanizado e 
Sustentável, o bairro foi inteiramente planejado e 
está repleto de praças e parques, além das 
excelentes ruas e avenidas que proporcionam um 
trânsito �uído e sem congestionamentos.

Possui estrutura completa com serviços e comércio 
diversi�cados. Opções de lazer e gastronomia 
completam o leque de opções para moradores e 
visitantes.

A Praia limpa e cristalina conta com parque linear e 
5 Beach Clubs, locais so�sticados que recebem as 
melhores festas do país.

Tudo isso faz de Jurerê um dos bairros mais 
valorizados do país, fazendo dele um excelente 
destino para seus investimentos imobiliários.

IM
Ó

VE
IS
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COMPRA & VENDA
ALUGUEL TEMPORADA

(48) 3024-3055
(48) 99966-8637
(48) 99653-9021

Estrada D. João Becker, 
600 - Sl. 01 - Ingleses 

Unidade Ingleses

(48) 3204-9000
Rua dos Cambuatas, 194

Búzios Residence

Unidade Jurerê

29

+55 (48) 9 9101-0222 | +55 (48) 3209-6061
www.katiafreitasimobiliaria.com.br
Rua dos Chernes, 591 - Sala 01 - Ed. Mediterrâneo - Jurerê - Florianópolis

VENDAS | ALUGUEL | TEMPORADA

TERRENO EM JURERÊ INTERNACIONAL

(48) 99930-6499
(48) 98468-0077
R$1.850.000,00

Avenida dos Búzios
Terreno de Esquina

com 650m2

OPORTUNIDADE ÚNICA

(48) 99930-6499
(48) 98468-0077

Avenida dos Búzios

ALUGUEL MANSÃO LUXUOSA
Desfrute de uma experiência única em

Jurerê Internacional numa mansão ampla e
luxuosa na melhor localização.

A casa predileta das celebridades, onde
acontecem festas VIPs com os melhores

DJs do Mundo.







(48) 3024-3055 | (48) 99966-8637
(48) 99653-9021  

Estrada Dom João Becker, 600 - Sala 01
Ingleses do Rio Vermelho 

Unidade Ingleses

COMPRA & VENDA
ALUGUEL TEMPORADA

(48) 3204-9000
Rua dos Cambuatas, 194

Búzios Residence

Unidade Jurerê

www.horizonteimoveis.com.br



HORIZONTE IMÓVEIS
CHEGOU EM JURERÊ!!!

Com nova sede na Av Búzios, a HORIZONTE Imóveis 
trás em sua bagagem 7 anos de uma vasta 

experiência no mercado imobiliário de Floripa. 
Com uma equipe quali�cada que busca entender ao 
máximo as necessidades dos clientes e proprietários 

para realizar os sonhos e objetivos de todos, com 
muito respeito e carinho por todos!

Venha conhecer nossa sede e 
conversar com nossos consultores 

para identificarmos o melhor negócio 
para você e sua família.



O ALINHADOR 
TRANSPARENTE MAIS
AVANÇADO DO MUNDO

Invisalign® é um aparelho ortodôntico confortável, transparente
e removível, que é capaz de reposicionar os dentes por meio de alinhadores 
fabricados exclusivamente para cada paciente, oferecendo o máximo 
de discrição. Transforme seu sorriso sem interferir na sua rotina.

jurereodonto

34



As vantagens de alinhadores invisíveis 
em relação aos aparelhos convencionais 
são inúmeras. Eles podem ser retirados 
no momento da alimentação e também 

na hora da higiene bucal. Sem uso de 
brackets, os aparelhos invisíveis 

diminuem o risco do acúmulo de tártaro, 
de placa bacteriana e de doenças 

periodontais. Além disso, não 
comprometem a aparência do paciente 

durante o tratamento.

A ortodontia mudou. Estimativas 
imprecisas, diagnósticos controversos e 
sessões intermináveis para o ajuste dos 

�os são coisas do passado. Hoje, o 
paciente já consegue visualizar o resultado 

do tratamento na primeira visita ao 
dentista. O aparelho também evoluiu, 

agora ele é transparente, móvel e 
personalizado. Em pouco tempo, sorrisos 

metálicos só serão vistos em fotos antigas.

Os alinhamentos dentários feitos com o 
aparelho Invisalign ® dispensa massa ou 

moldadores, a ferramenta escaneia a boca 
do paciente e projeta imagens interativas 

3D na tela do computador, assim como 
todo o processo evolutivo do tratamento.

Cada movimento é minuciosamente 
planejamento pelo software, desenvolvido 

com base em insights e evidências 
gerados por mais de seis milhões de casos 

solucionados com o tratamento 
Invisalign®. Após a �nalização do 

planejamento, os alinhadores 
personalizados são confeccionados – o 
material inteligente é resultado de oito 
anos de pesquisas e desenvolvimento.

Introduzido em 1999 no mercado 
norte-americano, o Invisalign ® chegou ao 

Brasil três anos depois. Desde então, 
passou por uma série de evoluções. 
Atualmente, os alinhadores móveis 

transparentes resolvem desde os casos 
simples até as maloclusões mais 

complexas como a sobremordida e a 
mordida cruzada. 

Agende sua consulta na 
Jurerê Odontologia.
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DICAS E NOVIDADES
BY HUGO ALENCAR

upbyhugoalencar

CAMARÃO DOURADO

Gelson Seghetto e Fernando Libonati

O restaurante Camarão Dourado, localizado 
na Avenida dos Búzios vem fazendo um 
grande sucesso e completa 1 ano em 
Jurerê. Fruto da parceria entre os 
empresários Gelson Seghetto e Fernando 
Libonati.

Gelson vem de uma família tradicional com 
27 anos de atuação no ramo da 
gastronomia e após muitos anos 
trabalhando com seu Pai e Irmão, sentiu-se 
seguro para começar uma nova história. 
Criou a Marca Camarão Dourado, que hoje 
conta com 2 unidades em Curitiba e 2 em 
Florianópolis.

Aqui em Jurerê, o empresário uniu forças 
com Fernando Libonatti, conhecido como 
Carioca, que traz na bagagem a experiência 
de 14 anos à frente do Cafe de la Musique. 
O Objetivo da Dupla é expandir a marca 
por toda a cidade em 2020.

O restaurante é uma ótima opção para curtir 
bons momentos em família. Visitar o 
Camarão Dourado é certeza de bom 
atendimento e frutos do mar de excelente 
origem.

36

SCOOTER ELÉTRICA
Os veículos elétricos estão em alta, junto com a 
preocupação com o meio ambiente e mobilidade urbana 
sustentável. Com a entrada das empresas de aluguel de 
bicicletas e patinetes por aplicativo, começamos a 
repensar a maneira como fazemos micro deslocamentos 
dentro da cidade.

Para quem busca uma solução mais confortável e com 
maior autonomia, as Scooters Elétricas são a melhor 
opção. Elas são perfeitas para aproveitar as ruas planas e 
os espaços públicos de Jurerê. O empresário Rodrigo 
Almeida, trouxe para Jurerê, a marca Doobe Rides que 
conta com diversos modelos com diferentes designs a 
pronta entrega. Ligue e solicite uma demonstração e 
garanta a sua! (48) 99864-3000



Avenida dos Búzios, 809 - Jurerê Internacional

jurerebeachburger

(48) 3307 7877

www.jurerebeachburger.com.br 

O Verdadeiro Sabor 
do Hot Dog Tradicional   

Av dos Búzios, 470 
Jurerê Internacional

(48) 3204.4645
(48) 99162.4949

maikdogjurere
maikdog.jurere

Av. dos Búzios, 858 - Sala 2 
Jurerê Internacional

(48) 3304-2344

barbeariasrmustachejurere

Food Park
Jurerê Open Shopping 

Jurerê Internacional

churras.queria

(48) 99685 9393
(48) 99697 8781
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upbyhugoalencar

UP NEWS

CINTHIA
HEINZEN 
Cinthia Heinzen, embaixadora da 
beleza em Jurerê Internacional, 
celebrou seu aniversário de 2019 
no Acqua Plage e reuniu um 
verdadeiro batalhão de mulheres 
bonitas.

Além de bela, Cinthia é sinônimo 
de simpatia e sabe receber como 
ninguém!

Fotos: Maycon Medeiros

38

Anna Claudia QuintinoEduarda Eckhardt Hyanca Depieri
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Ana Fernanda Bennert Ana Luiza Ruhland Sada Marina Mota

Jéssica MendonçaNathalia Azevedo



DRINKS & 
GASTRONOMIA NO 
CAFE DE LA MUSIQUE

O beach club mais charmoso da 
orla de Jurerê Internacional, 
famoso pelas festas, também 
possui uma fantástica 
gastronomia e drinks 
maravilhosos. 

Pouca gente sabe, mas o Cafe de 
la Musique também é uma 
excelente opção de lugar para 
almoço e jantar ou simplesmente 
para curtir um happy hour com os 
amigos. Iniciamos nossa 
degustação apreciando os Drinks, 
saborosos e em perfeita 
harmonia, começando pelo meu 
favorito, o Moscow Mule.

Moscow Mule Summer Time Pink Gin

Juliana Schmitz e Hugo Alencar



upbyhugoalencar

UP NEWS

Tropical Gin Piña Colada Mojito

Sunset: 
Camarão no Abacaxi 

com Risoto de 
Alho Poró 

Fettuccine 
de Camarão ao 
Molho 4 Queijos
 



Quadra Búzios
Jurerê Open Shopping 

Jurerê Internacional

jurerewavefactory



JURERÊ 
 WAVE FACTORY WAVE FACTORY

Simulador de Ondas



NOVA DECORAÇÃO
NOVOS PRATOS

O Restaurante Z´Perry apresentou no final de 2019, seu novo espaço no 
Hotel Jurerê Beach Village, em Jurerê Internacional. O ambiente foi 
completamente remodelado, recebeu uma paleta de cores e revestimentos 
sofisticados. Para combinar, novos pratos estão sendo inseridos no 
cardápio.
Aberto o ano todo, o restaurante é uma das melhores opções gastronômicas 
de Florianópolis, atende a hóspedes do Hotel e também é aberto para o 
público em geral.



Alameda César Nascimento, 646
Jurerê Internacional

(48) 3261-5140
www.zperrygastronomia.com.br

HOTEL JURERÊ BEACH VILLAGE



camaraodouradojurere
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Chegou a vez de o Brasil ter a sua primeira
capital lixo zero!

Florianópolis é uma das cidades com o melhor 
desempenho na recuperação de resíduos do Brasil, 
tanto que há cerca de 30 anos ela já faz coleta seletiva. 
Mas, agora, a atual gestão municipal pretende colocar 
a cidade em uma patamar audacioso, para o qual terá 
que trabalhar muito.

A energia posta no projeto é grande, tanto que foi 
publicado um decreto (Decreto n° 18.646/18) no Diário 
O�cial do Município instituindo o Programa 
Florianópolis Capital Lixo Zero, a �m de incentivar a 
sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público a 
reduzirem a produção de lixo e a valorizarem os 
resíduos sólidos urbanos reintroduzindo-os na cadeia 
produtiva, informa o site da Prefeitura de Florianópolis.

O presidente da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital Comcap, Márcio Luiz Alves, explica que o 
destino do resíduo é estabelecido dentro da casa de 
cada habitante, quando o separa em orgânico (restos 
de alimentos e de podas), reciclável seco (papel, 
plástico, metal e vidro) e rejeito (lixo sanitários e outros 
materiais para os quais não há ainda mercado de 
reciclagem), de acordo com publicação do Floripa 
Amanhã.

Floripa Lixo Zero 2030
Com a ajuda da população, a capital de Santa Catarina 
pretende ser Floripa Lixo Zero 2030. Isso signi�ca que 
mais de 100 mil toneladas deixarão de ir para o aterro 
sanitário anualmente, com a ajuda de cada cidadão.

Uma das metas para que, até 2030, a cidade atinja a 
meta do lixo zero, é que os resíduos orgânicos tenham 
como destino a compostagem em quintais e pátios 
comunitários, de forma que não sejam encaminhadas as 
100 mil toneladas por ano ao aterro sanitário até 2030.

“Serão quase R$ 40 milhões em ganhos ao ano, sem 
contar as vantagens ambientais, a redução na emissão 
de carbono tanto no aterro quanto na coleta. É só 
imaginar que Florianópolis deixará de mandar para o 
aterro, lá em Biguaçu, a 46 quilômetros do Itacorubi, 
algo como 27 caminhões de lixo por dia”, explica Alves.

Os órgãos públicos serão os primeiros a darem o 
exemplo para a sociedade, fazendo a separação dos 
resíduos em orgânicos, recicláveis secos e rejeito. Além 
disso, haverá um plano de reeducação para a 
comunidade e a melhoria da estrutura da Comcap para 
realizar a coleta.

COMPOSTAGEM DE LIXO ORGÂNICO EM 
FLORIANÓPOLIS AGORA É LEI
Além de promover a separação e a valorização dos 
resíduos sólidos urbanos no município para viabilizar a 
economia circular, a preservação ambiental e a redução 
do volume dos resíduos, o projeto visa ao 
desenvolvimento econômico do município através da 
criação de novos negócios e da geração de empregos 
no circuito das economias circular, criativa, colaborativa 
e solidária pelo viés da inovação.

Que esse projeto seja exitoso e sirva de exemplo para 
outros municípios brasileiros!

FLORIANÓPOLIS SERÁ
A PRIMEIRA CAPITAL
LIXO ZERO DO PAÍS
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PROGRAMAÇÃO MENTAL
As férias estão chegando e, como representam uma 
quebra de rotina, podem gerar insegurança e 
desregulação nas crianças com Autismo. 

Algumas dicas importantes para lidarem melhor com a 
mudança:

1. Faça uma antecipação da quebra da rotina. Avise 
que as férias estão chegando, preferencialmente com o 
uso de imagens (ex: foto da escola fechada).

2. Faça um cronograma das férias com a criança, 
estabelecendo dias livres e dias programados (ex. 
Natal na casa da Vovó), salientando sempre que pode 
haver mudanças na programação. A�nal, são férias!

3. Antes de sair, explique com imagens o que vão fazer, 
as pessoas que vão encontrar, etc.

REGULAÇÃO SENSORIAL
Para evitar sobrecarga e desorganização sensorial, 
mantenha sempre uma certa disciplina: 

1. Faça atividades que a criança goste e que a família 
goste também.

2. Nas férias, evite projetar metas, o objetivo é a 
diversão. 

3. Programe diariamente atividades tanto de gasto de 
energia, quanto de concentração. 

Alguns exemplos: Bicicleta, pega-pega, 
esconde-esconde, brincadeiras com bola, balão de 
água (desde que a criança não se assuste), parquinho, 
cabo-de-guerra, culinária, jogos de cartas e de 
tabuleiro, etc.

Como explica a Terapeuta Ocupacional Helenise Vieira: 
“Atividades que têm mais gasto de energia e que 
exigem maior contração muscular geram maior 
consciência corporal e diminuem o estado de alerta da 
criança”. 

APRENDER BRINCANDO
As brincadeiras são a melhor via para acessar uma 
criança e estimular habilidades como interação social, 
linguagem, imitação, cognição, contato visual, atenção 
e outras. 

Quando se trata de crianças com Autismo, brincar 
pode ser um desa�o, então aí vão algumas dicas:

1. Evite eletrônicos. Tire a pilha do controle da TV, 
esconda o tablet, etc.

2. Faça com que a interação seja agradável e prazeirosa 
para a criança;

3. Siga a liderança da criança nas brincadeiras. Preste 

atenção onde ela está com a atenção, faça o que ela 
quer fazer e ajude a conseguir realizar as suas 
atividades;

4. Faça imitações do que a criança estiver fazendo ou 
brincando, assim ela entende que sua ideia foi legal e 
que está sendo valorizada;

5. Fique frente à frente com a criança, sempre 
respeitando seu espaço para sua presença não ser 
aversiva;

6. Faça onomatopeias (sons engraçados que as crianças 
adoram), sempre relacionados com o que a criança 
estiver fazendo ou olhando. Exagere nos sons e nas 
performances;

7. Brinquem com instrumentos musicais ou brinquedos 
que dependam do movimento da criança para emitir 
sons.

Como explica a neurocientista, mestre em ABA, Mayra 
Gaiato, um dos maiores nomes no tratamento do 
Autismo no Brasil: “Uma das coisas que mais chama a 
atenção das crianças são as onomatopeias. São os sons 
engraçados que elas adoram e tendem a olhar para 
gente na hora e sorrir. Isso faz com que entendam que a 
interação social pode ser muito agradável e prazeirosa. 
É assim que a gente chama a atenção das crianças. É 
muito melhor obter o contato visual assim do que 
obrigando ela a olhar para você!”

CRIANÇAS COM AUTISMO:
DICAS PARA AS FÉRIAS
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VARIADOS TIPOS DE MASSAS - MOLHOS - MONTAGEM DE REFRATÁRIOS

AVENIDA DOS BÚZIOS, 900 - LOJA 01

SABORMIXMASSAS (48) 3266-5023

RECHEADAS
AGNOLOTTI DE BRIE COM PÊRA

AGNOLOTTI DE BRIE COM NOZES
AGNOLOTTI DE MUSSARELA, TOMATE E MANJERICÃO

AGNOLOTTI DE QUATRO QUEIJOS
AGNOLOTTI DE CASTELÕES

AGNOLOTTI MUSSARELA E LIMÃO SICILIANO
SORRENTINO DE GRUYERE E MANJERICÃO

SORRENTINO DE MUSSARELA DE BÚFALA E MANJERICÃO
SORRENTINO DE PRESUNTO E QUEIJO

SORRENTINO DE RICOTA E LINGUIÇA BLUMENAU
RAVIOLONNI DE CARNE
RAVIOLONNI DE RICOTA

RAVIOLONNI DE GORGONZOLA
RAVIOLONNI DE MUSSARELA DE BÚFALA

RAVIOLONNI DE SHITAKE
RONDELLI MUSSARELA RÚCULA E TOMATE SECO

RONDELLI PRESUNTO E QUEIJO
TORTEI DE ABÓBORA
GNOCCHI DE BATATA

GNOCCHI DE MANDIOQUINHA 

SEM RECHEIO
SPAGUETTI DE AÇAFRÃO

ESPAGUETTI DE MANJERICÃO
ESPAGUETTI TRADICIONAL
TALHARIM TRADICIONAL

LINGUINNI DE LIMÃO SICILIANO
PAPARDELE TRADICIONAL

MOLHOS
MOLHO FUNGHI

MOLHO POMODORO
MOLHO SICILIANO
MOLHO BECHAMEL

MOLHO BOLONHESA
MOLHO PESTO

SOPAS
SOPA DE MANDIOQUINHA

SOPA DE LEGUMES COM CARNE
SOPA DE CAPELETTI



As sacolas de plásticos ainda são motivo de debates no 
mundo inteiro. Existe uma variedade de tamanhos que 
o planeta inteiro usa, mas esse problema ambiental 
causado pelo excesso de plásticos no oceano, está 
matando os animais marinhos.

O que ocorre, entretanto é que, as pessoas embora 
reclamem do excesso de plásticos, não mudam seus 
hábitos em utilizar sacolas feitas em casa, ao invés de 
usar as de plásticos, como é o exemplo das sacolas 
reutilizáveis.

Vamos lhes apresentar agora uma sacola 
biodegradável  considerada uma grande descoberta 
para resolver o acúmulo de plástico no planeta e 
principalmente dos mares . Se tratam de sacolas feitas 
com mandiocas 100% biodegradáveis.

A sacola biodegradável que ajuda na pescaria:

Um dos problemas mundial é o excesso de plástico 
utilizado pela humanidade , 80% desse matéria vai 
parar nos oceanos, deixando a fauna marinha 
comprometida com danos que podem até matar. Os 
diversos casos com acidentes por causa do plástico, 
sem dúvida já foram publicados em casos de as baleias 
e tartarugas que ingerem o plástico.

O dono da ideia:

A ideia dos plásticos feitos de mandioca veio de Kevin 
Kumala , da Indonésia, ele é biólogo e trabalhou para 
tentar substituir as sacolas plásticas.  A maravilhosa 
sacola se desmancha quando entra em contato com a 
água, e ainda pode servir como alimento para os peixes 
por ser da mandioca.

O inventor da sacola biodegradável é natural de Bali, 
um lugar cercado por mares e lugares paradisíacos. Por 
dez anos ele estudou nos EUA , mas quando retornou 
para sua terra tudo havia mudado. A cidade estava suja 
e as praias também não tinham condições para banho, e 
logo Kevin utilizou essa iniciativa ecologicamente 
perfeita.

Além disso, Kevin tem uma companhia chamada Avani 
Eco que trabalha com a produção de materiais 
derivados da mandioca. Devido ao sucesso de seu 
trabalho, o jovem recebeu o prêmio de 
responsabilidade ambiental, e seu objetivo é  liderar no 
ramo da invenção de sacolas plásticas biodegradáveis 
para todo planeta.

O mais importante é que essas sacolas não precisam 
dos 400 anos para sumir do planeta como as sacolas 
convencionais. O planeta agradece e os animais 
marinhos também.

SACOLAS DE MANDIOCA
QUE DISSOLVEM NA ÁGUA
E SERVEM DE ALIMENTO
PARA ANIMAIS 
MARINHOS
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A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, maior companhia 
mundial de bens de luxo, anunciou no �nal de 2019 que 
chegou a um acordo para adquirir a joalheria Tiffany & Co. em 
uma transação de US$ 16,2 bilhões (R$ 67 bilhões), a maior já 
realizada no setor de produtos de luxo.

A aquisição dará à LVMH uma presença maior nos EUA e 
ajudará a Tiffany na Europa e na China. Também cimentará o 
status de Bernard Arnault, o presidente-executivo e do 
conselho da LVMH, como o mais aquisitivo líder no ramo dos 
produtos de luxo.

“A Tiffany é um ícone americano e estava havia muito tempo 
na lista de marcas que víamos como potencialmente muito 
compatíveis conosco”, disse Arnault, em Paris.

A aquisição acrescenta mais uma marca americana importante 
ao catálogo da LVMH, que já inclui grifes como Dior, Givenchy, 
Fendi e Dom Pérignon. O acordo ajudará a conduzir o grupo 
de luxo francês a uma posição de liderança não só nos bens de 
luxo ditos “macios”, que incluem roupas e bolsas, mas também 
nos bens de luxo “duros”, que incluem joias e relógios.

Alguns analistas dizem acreditar que o anúncio vá precipitar 
outras transações, já que as marcas terão de lutar para se 
manter competitivas em um mundo de gigantes como a LVMH 
e a Richemont.

“Esperamos que isso sirva como tiro de largada para uma nova 
rodada de consolidação no setor de bens de luxo, nos 
próximos 12 a 18 meses, com a polarização signi�cativa que 
continuamos a ver entre as marcas mais fortes e as mais fracas”, 
disse Swetha Ramachandran, gerente de investimentos do 
fundo GAM Global Luxury Brands Fund.

O acordo com a Tiffany, conhecida por suas caixas de um azul 
exclusivo e pelo �lme “Bonequinha de Luxo” [“Breakfast at 
Tiffany’s”], com Audrey Hepburn, é o segundo grande 
investimento da LVMH em uma marca americana neste ano, 
depois de ter criado uma nova casa de bens de luxo, Fenty, em 
parceria com a cantora e atriz Rihanna.

Arnault, que nos últimos anos levou marcas como a Belmond, 
cadeia que controla hotéis de luxo como o Cipriani, de Veneza, 
e a Rimowa, fabricante de bagagens, para o grupo LVMH, disse 
que foi pela primeira vez à loja-sede da Tiffany, na Quinta 
Avenida, em Nova York, quando estava morando na cidade, na 
década de 1980. E manteve uma vigilância ainda mais estreita 
sobre a marca nos últimos 18 meses, enquanto estudava outras 
possibilidades de aquisições. 

A transação aproveitará a presença da LVMH na China e seu 
conhecimento do mercado do país para ajudar a Tiffany a se 
expandir na região, onde a joalheria pretende levar mais 
produtos aos consumidores da China continental, para tirar 
vantagem de seu poder aquisitivo. 

Os gastos dos turistas chineses foram fortemente prejudicados 
pela desvalorização do yuan, a guerra comercial entre EUA e 
China e os protestos em Hong Kong. Arnault disse acreditar 
que a marca tem potencial real de expandir seu alcance na 
Europa.

A Tiffany “é forte nos EUA e no Japão, mas fraca na Europa, e 
não tem crescido na China”, disse. “Quanto a isso, poderemos 
ajudar bastante, encontrar as melhores localizações.”

Arnaut disse esperar seguir com a Tiffany o mesmo modelo 
que ajudou a estimular as vendas e elevar os lucros da Bulgari, 
adquirida pela LVMH em 2011.

“Nosso foco será construir desejabilidade em longo prazo”, 
disse. “Quando você é uma marca independente cotada em 
uma Bolsa de Valores americana, sua meta precisa ser o lucro 
do próximo trimestre. Nós podemos libertá-los para que a 
companhia viva em um estado mental diferente.”

A transação, que ainda requer aprovação pelos acionistas da 
Tiffany, deve ser concluída até a metade deste ano.

No Brasil, a marca tem seis lojas, em São Paulo, em Brasília, no 
Rio e em Curitiba.

DONA DA LOUIS VUITTON
COMPRA JOALHERIA TIFFANY
POR U$16 BI

Aquisição de marca ícone
americana é a maior na história

da indústria do luxo
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Luisa Mell anunciou a criação de uma �oresta. De 
acordo com a ativista, o local tem mais de 1 milhão de 
metros quadrados e �ca em Rio Grande da Serra, na 
grande São Paulo. 

A ativista diz que a ideia é transformar a área verde em 
um santuário para animais silvestres. Luisa explica que 
é contrária ao modelo atual dos zoológicos e por isso 
teve a ideia durante um jantar bene�cente. 

Por isso, ela pretende vetar o acesso do público, 
“estressa muito os animais”, explicou Luisa Mell ao 
programa ‘Livre Acesso’, exibido pelo Facebook Watch. 
Luisa pretende encher o local com cavalos, galinhas e 
carneiros, todos habitantes do Instituto Luisa Mell. 

Recentemente, a ativista participou de uma operação 
de resgate de cães da raça pitbull utilizados em rinhas. 
Os animais foram encontrados pela força policial em 
condições precárias em um sítio em Mairiporã (SP). 

Luisa Mell falou sobre o assunto nas redes sociais e se 
colocou à disposição para cuidar e auxiliar na 
recuperação dos animais. 

“Nenhum cão nasce agressivo. Nenhum cão gosta de 
brigar. Mas desde �lhotes, alguns são submetidos a 
violência extrema, a surras, ao estresse, a fome e sede. 

Estimulados a atacar outros cães em disputas por 
comida, privados de sono, de espaço e de qualquer 
forma de amor. Antes das lutas, �cam dois ou três dias 
con�nados em caixas. Várias vezes ao dia, apanham sem 
ver de onde veio a dor”, escreveu no Instagram. 

LUISA MELL
COMPRA 
FLORESTA 
PARA CRIAR
SANTUÁRIO 
DE ANIMAIS
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Os "anjos" da Victoria's Secret não levantaram voo e 
�caram sem seu tradicional des�le de moda na passarela, 
depois que a companhia de lingerie anunciou o 
cancelamento do evento pop. A empresa matriz da marca, L 
Brands, a�rmou que era importante fazer "evoluir" sua 
estratégia de marketing.

"Estamos descobrindo como avançar com o posicionamento 
da marca e comunicar melhor para os nossos clientes", 
explicou Stuart Burgdoerfer, diretor �nanceiro da L Brands, 
em uma conversa telefônica com investidores.

O des�le contava com supermodelos vestidas com lingeries 
bastante elaboradas. O evento foi um marco na carreira de 
nomes como Tyra Banks, Heidi Klum e Miranda Kerr.

Mas o que levou a companhia a desistir do evento? Veja três 
motivos abaixo.

A audiência: A transmissão televisiva do des�le começou em 
1995 e logo se tornou um importante evento da cultura pop 
que conseguia atrair a atenção de milhões de espectadores a 
cada ano. Com o passar do tempo, a expectativa crescia 
antes do evento, que contou com a presença de cantores 
durante o des�le, trajes coloridos e as características asas de 
anjo dos looks. Em 2001, a transmissão do programa atingiu 
seu auge, atraindo 12,4 milhões de telespectadores.

Mas o interesse passou a cair nos últimos anos. A audiência 
da transmissão da rede televisiva ABC atingiu 4,98 milhões de 
espectadores em 2017 e chegou a 3,27 milhões no ano 
seguinte, um recorde negativo, segundo dados do site TV by 
the Numbers.

Escândalos e polêmicas: Nos últimos três anos, o tradicional 
des�le começou a receber críticas de espectadores que o 
consideravam ultrapassado, sexista e pouco diverso.

Em 2018, o então diretor de marketing da marca, Ed Razek, 
sugeriu em uma entrevista à revista Vogue que modelos 
transexuais não deveriam fazer parte do evento. A declaração 
gerou uma ampla reação negativa, e o executivo foi obrigado 
a pedir desculpas. No início deste ano, ele deixou a empresa.

A empresa também enfrentou polêmica no ano passado por 
não incluir em seus des�les mais modelos com corpos de 
tamanhos diferentes. A Victoria's Secret foi acusada de 
preservar um padrão único e inatingível de beleza e de 
sexualizar suas modelos.

Por muitos anos, a Victoria's Secret contratou apenas 
modelos magras e altas para serem a imagem de sua marca, 
deixando de lado a diversidade de corpos em todo o mundo. 
A empresa tentou assinar com modelos de pele escura e de 
diferentes origens étnicas; no entanto, ainda impunha o 
estereótipo de magreza como sinônimo de beleza.

A L Brands também foi atingida pela publicidade negativa em 
torno da amizade do fundador da marca, Les Wexner, com o 
bilionário americano Jeffrey Epstein, que se suicidou na 
prisão em agosto deste ano. Ele aguardava julgamento por 
acusações de trá�co sexual e pedo�lia. Wexner havia 
empregado Epstein como assessor, mas eles cortaram laços 
em 2007.

Baixas vendas: As vendas da empresa caíram nos últimos 
anos e, apesar de ainda estar em primeiro lugar nos Estados 
Unidos entre as marcas de roupas íntimas para mulheres, a 
Victoria's Secret enfrenta di�culdades. A empresa tem 
tentado uma estratégia que aposta em redução de preços, 
mas resta saber se vai funcionar, pois parece que os 
investidores perderam a con�ança. Em 2018, a queda nas 
vendas foi de 40%, tornando a L Brands uma das grandes 
decepções de Wall Street.

Existem várias razões para o desempenho ruim. Entre elas, a 
maioria das lojas Victoria's Secret está localizada em 
shoppings, que por sua vez vêm sendo afetados 
negativamente pelas vendas na internet, o que seria re�etido 
diretamente em suas vendas em lojas físicas.

Segundo a consultoria Ibisworld, a expectativa é que as 
vendas da empresa cresçam anualmente 1% nos próximos 
cinco anos.

A Victoria's Secret também enfrenta a concorrência de lojas 
de departamento, startups e marcas de lingerie que saíram na 
frente oferecendo opções de produtos para mulheres que 
não estavam dentro do público-alvo da empresa.
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Do sumo à casca de laranja, nada é 
desperdiçado na máquina de sucos 
projetada pelo escritório de design e 
inovação Carlo Ratti Associati em parceria 
com a empresa ENI. O dispositivo é um 
belo exemplo de economia circular e zero 
desperdício que pode ser acompanhado de 
perto pelos clientes. 

É usando uma impressora 3D que a 
“mágica” acontece. A máquina separa duas 
metades da laranja, espreme o suco e 
conduz as cascas por um tubo, que vão se 
acumular no inferior da máquina. Tais 
resíduos serão secos, moídos e misturados 
com ácido polilático (PLA) – ácido orgânico 
de origem biológica – dando origem ao 
material bioplástico. Aquecido e derretido, 
o composto pode ser usado para a 
impressão de copos e, futuramente, para 
outros �ns.

Batizada de “Feel the Peel”, a máquina 
mede 3,10 metros de altura e comporta até 
1.500 laranjas. Ela está em exposição em 
um evento na cidade de Rimini, na Itália, e 
deve ser apresentada ainda em vários locais 
públicos do país. Muitas pessoas tiveram a 

oportunidade de usar o copo para beber o 
suco de laranja – a ideia foi atrair interesse 
para o potencial da invenção.

“O princípio da circularidade é obrigatório 
para os objetos de hoje”, a�rma Carlo Ratti,  
fundador do escritório e diretor do MIT 
Senseable City Laboratory. “Trabalhando 
com a Eni, tentamos mostrar a circularidade 
de maneira muito tangível, desenvolvendo 
uma máquina que nos ajuda a entender 
como as laranjas podem ser usadas para 
muito além do suco. As próximas interações 
podem incluir novas funções, como 
impressão de tecido para roupas usando 
cascas de laranja”.

Carlo Ratti, está sempre ligado com 
inovações e tecnologias. Outro dos seus 
projetos, é o piso modular e removível 
pensando para as novas cidades. O 
interessante na fala dele é que pode 
parecer estranho pensar em vestuário feito 
de casca de fruta, mas isso já existe. 
Inclusive foi uma dupla também italiana que 
criou toda uma coleção aproveitando a 
casca e o bagaço da laranja.
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