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points de Jurerê
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VEJA OS FAMOSOS
E TUDO O QUE ROLOU
NA ALTA TEMPORADA

 POSHDA

Henri Castelli, Reynaldo 
Gianecchini, Kayky Brito,

 Daniel Alves, Gabriel 
Medina, Romário e 

muito mais!

UP by

 Diego Druck
comemora seus
18 anos na Posh
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SHOPPING
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SHOPPING

Park Food & Arts
funcionará o ano todo

na plataforma zero
Confira 3 dicas para
experimentar no restaurante
do Beach Village

Teve as Festas
mais divertidas da
temporada
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MILK 
RECEBEU AS MELHORES

ATRAÇÕES
DA MÚSICA
ELETRÔNICA

A noite de 5 de Janeiro foi 
outra daquelas que agente 

vai guardar na memória. 
Bruno Be e Ownboss 

detonaram em apresentações 
dignas de grandes festivais.

O Aniversário de 4 anos no 
dia 26/12/18 foi uma festa 

épica, animada pelo duo que 
vem arrastando multidões, 
Cat Dealers. A curadoria 

musical vem impressionando 
com um line-up sofisticado 

com nomes em grande 
crescimento 

Algo de novo e empolgante surgiu 
nesta temporada da Milk. Com um 
line-up de dar inveja, a casa realizou 
as festas mais divertidas do 
verão. Nós estamos sempre em 
busca de novidades, antecipando 
aquilo que ainda vai estourar e foi 
exatamente isso que passou pela 
pista da casa.

Artistas como Cat Dealers, Bruno 
Be, Ownboss, Radiomatik, Ashibah, 
Kolombo e Volkoder protagoniza-
ram noites épicas.

O ambiente sofisticado e a 
experiência premium do 
atendimento dispensam comentá-
rios. Mas o que vai ficar marcado na 
memória mesmo, são as cenas de 
turistas de Minas Gerais, andando 
descalços e fumando “paiero”. Esse 
despojamento é puro luxo e tem 
tudo a ver com a vibe da casa que 
sem dúvidas é a mais cool do país!
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O Dj Volkoder dono do 
hit HOW fez uma 

performance única que 
serviu de fundo para a 

gravação do videoclipe 
que será lançado em 

breve.
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ENZO MINLANO - MODA MASCULINA
LEZ A LEZ - MODA FEMININA
BAR GARAGE BURGER
PARK FOOD & ARTS

2 CAFE DE LA MUSIQUE
3 ACQUA PLAGE
4 300 COSMO
5 AMMO BEACH
6 DONNA
7 P12 
8 MILK
9 SHACK RESTAURANTE
10 RESTAURANTE Z’PERRY
11 BAR DO CRIS
12 NICE RESTAURANTE
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14 PET STAR
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19
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BARBEARIA VIP
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20 JURERÊ SPORTS CENTER
21 ARQFLORA
22 ATELIÊ AUGUSTIN DE LASSUS
23 JURERÊ ODONTOLOGIA
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Os veículos foram o�cialmente entregues nesta 
terça-feira, dia 29, pela associação FloripAmanhã, com a 
presença de representantes de associações de moradores da 
região, dos Consegs – Conselhos de Segurança do Norte da 
Ilha, dos empresários doadores e do prefeito Gean Loureiro, 
entre outras autoridades. 

 “Gostaria de cumprimentar especialmente os empresários 
que �zeram a doação, que enxergaram além do seu negócio, 
enxergaram a sua cidade. Que esse gesto aumente a 
conscientização de que nós somos sim responsáveis pela 
nossa cidade”, discursou a presidente da FloripAmanhã, 
Anita Pires. 

Depois da implantação de um projeto que permitiu a 
recuperação e adoção pela iniciativa privada de mais de 100 
espaços públicos em Florianópolis, A FloripAmanhã agora 
aposta nas parcerias público-privadas para a gestão da orla 
da Ilha. “Os problemas urbanos e do país no geral estão 
muito complexos. Não podemos só esperar dos governantes. 
As parcerias público-privadas são extremamente importantes 
para viabilizar nossa cidade”, complementa Anita.

A compra dos equipamentos foi realizada pela associação 
com recursos doados pelos cinco Beach Clubs de Jurerê 
Internacional (Donna, Ammo Beach, 300 Cosmo, Café de La 
Musique e Acqua Plage), pelo Jurerê Open Shopping e o IL 
Campanario Villaggio Resort, todos localizados na praia de 
Jurerê Internacional.  Além da doação de bens, houve a 
formalização de um serviço complementar à coleta de lixo, 
que já é realizado pelos beach clubs através do Programa 
JIQS (Jurerê Internacional de Qualidade Sustentável), durante 
10 horas por dia, nos sete dias da semana, até o �nal do 
verão. 

“A Comcap está muito agradecida pois o recolhimento do 
lixo das praias é uma atividade complexa e um quadriciclo 
ajuda muito. A participação da comunidade através da 
FloripAmanhã e dos empresários é muito importante. A 
Comcap está à disposição dos munícipes para novas 
oportunidades de melhorar o serviço. Tomara que outras 
comunidades sigam o exemplo e teremos uma cidade 
melhor”, comentou o presidente da Comcap, Márcio Luiz 
Alves. 

A comandante da Guarda Municipal, Mariane Matos, também 
agradeceu em nome da corporação. “Já somos parceiros, 
sempre tiveram olhar pra ajudar com o que estamos 
precisando. Esta van vai dar auxílio para os �scais fazerem a 
�scalização na temporada e na baixa temporada ajudar em 
outros projetos culturais e sociais da Guarda”, falou.  

O secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Ed 
Pereira, destacou a importância da prefeitura unir esforços 
com os empresários para enfrentar os problemas da cidade. 

"Estamos conseguindo buscar a iniciativa privada e recursos 
�nanceiros para ajudar a prefeitura em questões estruturais. 
Gostaria de agradecer a cada beach club e aos demais 
doadores por esse gesto”, falou Pereira. 

O prefeito Gean Loureiro salientou que os desa�os de uma 
temporada de Verão são os mais difíceis para a cidade. “A 
população aumenta, mas a cidade �ca com a mesma 
estrutura. Mas estamos conseguindo aprender algumas lições 
sobre a estrutura que é necessária para os moradores não 
perderem a qualidade que têm o ano todo e também os 
turistas serem bem recebidos”, avaliou Loureiro. “Os beach 
clubs e os demais doadores destes veículos dão mais um 
exemplo positivo através da FloripAmanhã, que é uma 
grande parceira da cidade, que vem identi�cando problemas 
e articulando com os interessados”, complementou o 
prefeito. 

JURERÊ INTERNACIONAL ENTREGA
DOAÇÃO PARA PREFEITURA

Jurerê, Praia do Forte e Daniela terão o 
reforço de uma van doada para a Guarda 

Municipal e de um quadriciclo com 
reboque destinado à Comcap. 

Queremos agradecer à FloripAmanhã e a todos os 
empresários, com a certeza de que temos que ter em 
Jurerê um benchmark positivo, pois a imagem de Jurerê 
eleva a imagem de Florianópolis, e isso é fundamental 
para cidade. Quem sabe a gente possa fazer essa parceria 
ser exemplo para outros locais”, finalizou Gean Loureiro.

“
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O club promoveu noites com grandes nomes do 
entretenimento mundial, como o top DJ Fatboy 
Slim, que está em turnê para comemorar os 20 anos 
de lançamento do aclamado álbum You've Come a 
Long Way, Baby; o DJ holandês Sam Feldt, 
conhecido pelo hit Show Me Love; além do ícone 
francês Jack-E, residente do club Le Caves du Roy, 
em St-Tropez.

Além disso, a Posh recebeu festas assinadas pelos 
clubs mais badalados e re�nados da Europa, como 
L’Arc, de Paris, Scandal, de Londres, Jimmy’z, de 
Monte-Carlo, Bâoli, de Cannes, Le Baroque, de 
Genebra, e Olivia Valere, de Málaga. 

Ambientação

Como todos os anos, a casa recebeu novidades em 
sua ambientação, que costuma surpreender os 
clientes pelo cuidado em cada detalhe. Nesta 
temporada, foi criado um novo bar de drinks 
integrado à área externa da casa, além de uma 
decoração que priorizou o uso de elementos 
naturais, como madeira, pedras e plantas, criando 
uma atmosfera tropical e com muita brasilidade. 
Grandes inovações foram implementadas na pista 
de dança do club, incluindo uma cabine móvel para 
o DJ e novos equipamentos de iluminação.  

Outro elemento de destaque é o quadro que 
passou a decorar o lounge de entrada da Posh, feito 
pelo artista plástico Paulo Ricardo Campos, que já 
pintou retratos de celebridades como Gisele 
Bündchen, Hebe Camargo e Gilberto Gil. Para a 
Posh, o artista criou uma �gura formada por pixels 
dourados, feitos manualmente. “A pintura 
representa uma deusa, fazendo alusão ao poder 
que temos enquanto humanos”, conta Campos. 

TUDO QUE
ROLOU NA ALTA
TEMPORADA
DA POSH
Considerada uma das casas noturnas mais 
desejadas da América Latina, a Posh – que abre 
as portas apenas no verão brasileiro – voltou a 
receber o público para mais uma temporada de 
festas em Jurerê Internacional.

Henri Castelli, que esteve no elenco de 
Tempo de Amar em 2018 e retorna para o 
novo ano de Malhação

CAPA

Bruno de Luca, apresentador do programa Vai Pra Onde, 
no Multishow, André Sada, o ator Kayky Brito, confirmado 
no elenco da próxima novela das 19h, Verão 90

Fatboy Slim

Thiago 
Gagliasso, ator 

da novela Os 
Mutantes, na 

Record

Fotos: Angelo Santos
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Reynaldo Gianecchini, vai 
estrelar a próxima novela das 

21h na Globo, Dias Felizes

o ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Paulão, 
acompanhado pela esposa, Maria Claudia e pelos filhos Pedro 
Henrique e Pietra, que também são medalhistas no esporte.

Daniel Alves, lateral do Paris 
Saint-Germain e jogador da 

seleção brasileira

Convidados
A Posh recebe anualmente 

um público exigente, 
acostumado a frequentar os 

balneários mais exclusivos do 
planeta. Diversos famosos 

passaram pela casa para 
descontrair e badalar

a ex-BBB 
Mayla Araújo

Romário, ex-jogador de 
futebol e senador pelo RJ

Matheus Mazzafera, 
youtuber e repórter do 

Vídeo Show



Crepes Hambúrguer Entrecote



CONTAINER PARK
FOOD & ARTS
FUNCIONARÁ O ANO INTEIRO
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Jurerê Internacional está com uma novidade que vem 
trazendo mais qualidade e lazer à temporada de verão para 
turistas, visitantes e moradores. É o Food & Arts, o primeiro 
container park gastronômico do Norte da Ilha. A estrutura 
montada no Jurerê Open Shopping (ao lado do IL 
Campanario) abre diariamente das 12h às 22h e �cará �xa 
durante todo o ano. A entrada é gratuita.

Com clima charmoso, familiar e tranquilo, o local reúne 
diversas operações com diferentes tipos de alimentos, além 
de atrações para todas as idades como shows musicais e 
recreação infantil. Para oferecer conforto ao público foram 
instaladas mesas, cadeiras e lounges com sofás (alguns 
inclusive com materiais sustentáveis) numa área coberta, 
protegida do sol e chuva. Há ainda várias redes 
penduradas, para o merecido descanso após a praia. Os 
animais de estimação também são bem-vindos, pois o 
shopping é pet friendly.

“Esta iniciativa segue conceitos modernos de convivência, 
de reunir serviços, cultura, lazer, gastronomia e 
sustentabilidade num mesmo ambiente”, a�rma a 
idealizadora do projeto Andrea Gusmão, Diretora de 
Conteúdo e Novos Negócios de Jurerê Internacional.

O cardápio do Food & Arts é bem democrático, com 
opções para todos os gostos como: crepes, crepiocas, 
tapiocas, risotos, saladas, sanduíches, açaí, massas, comida 
tailandesa, petiscos, lanches, hot dog e opções naturais, 
além de drinks, sucos, cervejas e chopps artesanais. Estão 
presentes, por exemplo, as marcas Dega Risotos, La 
Crepioca, Kairós, Hi Thai, Açaladaria, entre outros; além das 
várias outras operações gastronômicas localizadas no 
próprio shopping.

Para tornar a praça de alimentação ainda mais atrativa, o 
espaço conta com programação de teatro, pintura de obras 
de arte ao vivo e espetáculos de mágica. Destaque para os 
shows musicais com artistas da terra como: Estácio Neto, 
Jack Moa, Susana Steil e Bruno Freitas.

Para a criançada existem, além do parquinho �xo no local, 
brinquedos in�áveis, cama elástica e espaço de lazer 
(mediante ingresso). Outra atração para os pequenos são os 
carrinhos elétricos, que podem ser alugados e fazem o 
maior sucesso. Já para os adultos, a sensação são os 
patinetes elétricos, a nova febre do verão de Florianópolis, 
que devem ser locados via aplicativo.

O Jurerê Open Shopping também está com programação 
musical durante toda a temporada em outros pontos do 
empreendimento. Os shows em formato pocket acontecem 
sempre aos �nais de semana (sextas e sábados), das 19h às 
22h, com músicos locais tocando repertório super 
selecionado e de bom gosto. Outra atração do shopping é 
o tradicional Cine Open Air, cinema ao ar livre, que terá 
sessões ao longo do verão. Tudo gratuito.

Primeira praça de alimentação com containers do 
Norte da Ilha funcionará o ano todo no Jurerê 
Open Shopping com gastronomia, atrações 

musicais e recreação infantil
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Descrição: Com 17 anos de experiência no 
serviço de catering, o Z’Perry 
Gastronomia, localizado no Hotel 
Jurerê Beach Village oferece aos clientes 
um cardápio diversificado com pratos da 
alta gastronomia. Atendemos:
• coffee break;
• empratado;
• almoço;
- jantar;
- café da manhã;
Todos os sábados temos café colonial, no 
segundo sábado do mês a Feijoada Z' 
Perry e todo o dia 29 o "Gnocchi da 
Fortuna". O principal intuito é o de 
transformar datas especiais em 
momentos inesquecíveis.

Endereco e contatos: 
Alameda César Nascimento, 646 - 
Jurerê, Florianópolis - SC, 88053-500.
(48) 3261-5140
@zperrygastronomia
www.zperrygastronomia.com.br

Todo o sabor
 da alta gastronomia!



#AVENTURA

MERGULHO
DE BATISMO

#AMOJURERE
INTERNACIONAL
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Use a hashtag no instagram e 
sua foto pode aparecer aqui. 

@carlineee

@guilhermesantosfln

O mergulho de batismo é uma 
forma de iniciar uma experiência 
com o cilindro de ar comprimido. 
Nesse primeiro contato, quase 
tudo é controlado por um instrutor 
de mergulho. Se você sempre teve 
curiosidade de experimentar o 
mergulho, mas tem receio de que 
essa atividade não seja para todos, 
saiba que é mais simples do que se 
imagina. Na verdade, não é 
preciso sequer saber nadar para 
entrar nesse mundo fascinante, 
interagir com a natureza, ver 
animais de forma que antes só era 
possível em um documentário de 
televisão. 

A aventura inicia às 7h15, quando 
nos encontramos na sede da água 
Viva Mergulho. Em seguida, 
seguimos à praia para embarcar. 
Às 8h seguimos rumo à Ilha do 
Arvoredo, paraíso do mergulho no 

sul do Brasil. Chegamos à ilha por 
volta das 9:30 horas e iniciamos os 
primeiros mergulhos. O mergulho 
é guiado por um instrutor 
quali�cado que tem como foco 
principal proporcionar momentos 
de lazer com segurança, em 
profundidade que varia entre 2 e 6 
metros, por 30 minutos. No barco 
há sempre uma equipe que 
oferece o serviço de fotogra�a 
subaquática, que pode ser 
contratado com antecedência ou já 
no momento do mergulho. Essa 
atividade é tão tranquila que uma 
criança de 10 anos pode 
mergulhar.

Todo equipamento necessário para 
a prática do mergulho também 
está incluso. Agora você não 
precisa mais arrumar uma desculpa 
para não mergulhar.

AGENDE SEU PASSEIO OU CURSO
reservas@aguavivamergulho.com.br | (48) 3369-9003 | (48) 99164-8442

@edvania_campeiz

@diego.druck



CUIDAMOS DO SEU VISUAL 
COM MUITA DIVERSÃO.

BARBA
CORTE 
ADULTO 
E INFANTIL

VÍDEO
GAME

OPEN
BAR

SINUCA TV 
INDIVIDUAL

Av. das Raias, 261, Loja 2B - Jurerê Internacional, Florianópolis/SC

(48) 3364-5128 (48) 99627-5502 BARBEARIAVIPJURERE

E NÓS CUIDAMOS DO
VISUAL DO SEU CARRO!

• limpeza • HIGIENIZAÇÃO INTERNA
• HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
• LIMPEZA COMPLETA DO SEU VEÍCULO

 CLIENTES BARBEARIA VIP

em serviços da
top wash.

 JURERÊ POSSUEM 
15% DE DESCONTO

Av. das Raias, 261, Jurerê Internacional, 
Florianópolis/SC

(48) 99120-7178 TOPWASHJURERE

Enzo Milano lança 
coleção inspirada no 
resort. Acompanhe 
em nosso insta nossos 
looks prediletos 
@revistajurere
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Com a diva e 
primeira dama da 

Enzo, Samia Petry

ENZO MILANO
COMEMORA O SUCESSO E
PROJETA GRANDE EXPANSÃO

Eu conheci a Enzo Milano em 2015, quando estava 
inaugurando a loja no Continente Park Shopping. Fui a convite 
de minha amada amiga Adriana Althoff, que me apresentou o 
jovem e inovador empresário responsável pela marca e seu 
conceito, Milton Petry. Ele inclusive já foi capa da Revista Jurerê 
e contou tudo sobre sua história inspiradora, procura lá em 
nosso site.

Eu virei fã instantaneamente, e quem me conhece sabe que 
tenho uma quedinha pela Itália. Sério eu gostei tanto que 
�quei dois anos convencendo o Milton a trazer a Enzo para 
Jurerê Internacional, e deu certo. Muito certo!

Hoje a rede tem 11 lojas pelo país e mais 5 devem ser 
inauguradas ainda este ano. Parabéns a todos os colaboradores 
desta marca incrível, da qual tenho muito orgulho de usar e 
indicar.

Visite a loja na Plataforma Zero do Jurerê Open Shoping e 
renove seu visual, você vai gostar!

“ “
o CEO da Enzo, Milton Petry com o novo membro de nosso 

time criativo, Guilherme dos Santos, que estrelou o 
conteúdo da capa de nossa edição especial de verão

Com o nosso top 
Dj JR Ventura que sempre 
anima as festas na Enzo
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buffet por kg
todos os dias 

das 11h30 às 15h30 

Rod. Maurício Sirotsky sobrinho, 6040 - Jurerê Telefone: 3282-0328

nicerestaurante





TOCA NA PRAIA
A Toca da Garoupa, 

tradicional restaurante com 
mais de três décadas de 

tradição no Centro de 
Florianópolis, inaugurou em 

dezembro sua unidade à beira 
mar e nós fomos até lá 
conferir. Com cardápio 

“contemporâneo com o pé na 
areia”, Santo Antônio de Lisboa 

é a casa de praia da Toca. 

Toda da Garoupa 
Santo Antonio de Lisboa

Rod. Gilson da Costa Xavier, 125
Aberto Diariamente das 11h45 às 

23h30Foto: Douglas Ferreira/Revista Jurerê

O Cafe de la Musique é um excelente lugar 
para um almoço descontraído. Não deixe de 

experimentar o Camarão no Abacaxi e o 
Macarrão com Queijo

ALMOÇO NO CAFÉ

Chef Gilvan Freire / Foto: Douglas Ferreira

revistajurere.com.br 19

#AMMO
NOVIDADE
O novo restaurante 
da orla de Jurerê 
Internacional  
conquistou moradores e 
turistas com um 
delicioso cardápio  e 
ambiente sofisticado à 
beira mar

Eu recomendo o 
Camarão a Ilha - Um 
prato leve e saboroso



no Jurerê Open Shopping!
Pertinho de você

(48) 98432-3188

Localizado no antigo e 
tradicional Bistrô 

d’Acampora, o local 
abriga restaurante e 

espaço para eventos e 
shows. O cardápio 

contemporâneo com 
influência mediterrânea, 

é assinado pelo chef 
Rodrigo Hayden, com 
passagens por cozinhas 

como Eldivino, Buffet 
Tôrres e América Bar, de 
Curitiba. O mixologista 
Vinicius Laurentino, 

do Tarsila - Bar e 
Coquetéis, desenvolveu 

drinks exclusivos. 
As sobremesas super 

caprichadas e com uma 
apresentação 

surpreedente foram 
criadas pelo chef 

patissier Jemar Carale. 

area52floripa

(48) 98811-2000
SC 401, 10300

Reservas:

Shows com
a banda Milan

Sextas e Sábados
das 20h às 03h



Jurerê Open Shopping - Plataforma 01
Avenida dos Salmões, 800 | (48) 99948-9209 ou 99648-6706

CAFÉ - LANCHES - DOCES - RESTAURANTE
Todas as opções num único lugar!

Aqui você pode imprimir 
sua foto ou a imagem que 

desejar no bolo ou café.

Novidade!

salutjurere

Criados pela Chef 
especialista 

Elisabeth Tayti

Sabores
Exclusivos

Jurerê Open Shopping - Plataforma 01 | Avenida dos Salmões, 800 

vita_gelato

Produzido artesanalmente sem corantes ou produtos químicos. Sabor intenso e marcante 
feito com Leite fesco e também com opções para quem tem restrição alimentar.





D A S  B E B I D A S
Avenida dos Búzios, 809 

Jurerê Internacional

escritoriodasbebidas

Terças, Quartas, Quintas e Domingos 
das 13h às 22h

Sextas e Sábados 
das 13h às 02h

   (48) 3206-8599 ou (48) 99810-0110     
DELIVERY

DIEGO DRUCK
COMEMORA ANIVERSÁRIO DE
18 ANOS E FAZ ESTREIA NA POSH

Diego combina o amor pelas 
artes com o espírito 

empreendedor e inovador que 
herdou de sua família. Esse 
feeling único reflete em sua 

música que vem se destacando 
na cena eletrônica.

Diego com a mãe, 
Andrea Druck e  Allen 

C. Lima (familia Lima)

Festa foi assinada pela icônica 
marca de cognac Hennessy e teve 
apresentação do DJ sueco Sylvain 
Armand, que ganhou destaque no 
último ano ao produzir os remixes 
o�ciais para as faixas Is That For 
Me, de Alesso e Anitta, e Flames, 
de David Guetta e Sia. Também 
tocaram na festa o super duo 
brasileiro Jetlag, formado por 
Paulo Velloso e Thiago Mansur, e 
o DJ Ro Trombini.

Fundada em 1765, Hennessy é a 
primeira casa produtora de 
Cognac, na França. A maison está 
sempre direcionada a produzir os 

melhores cognacs do mundo, 
aclamados por sua elegância, 
profundidade de caráter e estilo. 
Parte do grupo de luxo LVMH, 
Hennessy é a marca líder em seu 
segmento, com mais de um terço 
do mercado mundial, estando 
presente em mais de 130 países.

Outro destque da noite foi a 
sessão de live painting com o 
artista plástico Paulo Ricardo 
Campos, que já pintou retratos de 
celebridades como Gisele 
Bündchen, Hebe Camargo e 
Gilberto Gil. 
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A partir de R$ 449.000

Venha morar no 
melhor Private Resort

de Florianópolis
De frente para o mar 



A partir de R$ 449.000

Venha morar no 
melhor Private Resort

de Florianópolis
De frente para o mar 



#GALERIA REVEILLON
BEACH VILLAGE

Com o tema 
Viva a 
Natureza o 
Beach Village 
saudou 2019 
numa festa 
incrível que 
contou com a 
gastronomia 
Z’Perry

VEJA +

Aponte a câmera do 
iphone ou utilize app 

leitor de QR 

EXPERIMENTE
NO Z’PERRY

Agente ama a gastronomia do 
Hotel Jurerê Beach Village e está 

sempre por lá. Seja no café da 
manhã depois de uma balada, 

ou num almoço entre um 
banho e outro de mar. 

Separamos 3 de nossos pratos 
prediletos para você 

experimentar. 

1. Festival de Camarão
2. Salmão a Brindisi
3. ZPerry Millionaire

Aproveita que leitor da Revista 
Jurerê ganha 20% de desconto.

1Andrea 
Gusmão com 

o Marido e filho

Jeferson 
Rosa e a 

esposa 
Michele

Milton e Samia 
Petry com as filhas  

Fotos: Attahualpa Neto



Passe as férias numa boa
Avenida dos Búzios,

173 - Jurerê

Creche
Hospedagem
Plantão Veterinário

(48) 3282-9882

(48) 98484-7705

(48) 99933-7195

Plantão

WhatsApp

Contato

#GALERIA REVEILLON
IL CAMPANARIO

Celebrando 
10 anos, o IL 
Campanário 

apresentou o 
tema: Jurerê 

Bate Forte 
aqui! o Hotel 

marca o 
epicentro de 

Jurerê 
internacional

VEJA +

Aponte a câmera do 
iphone ou utilize app 

leitor de QR 

EXPERIMENTE
NO Z’PERRY

revistajurere.com.br 27
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Foto: Douglas Ferreira/Revista Jurerê

Foto: Douglas Ferreira/Revista Jurerê
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3
Eu com 

Renilson 
dos Santos 

Fotos: David Welter




