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A revista Jurerê completa dois anos e 
celebra recebendo novamente na capa, a 
diva do luxo, Manu Berger que ostenta 
orgulhosa o barrigão de oito meses num 
ensaio divino. As fotos são obra da artista, 
a fotógrafa de Itapema, Mari Righez. 

E a ocasião, claro, não podia ser mais 
especial, a revista estará circulando 
durante o mês das mães. Outras 
novidades em torno da data surgirão em 
nossas redes sociais, �quem ligados, 
estamos preparando muitas surpresas.

Também é destaque desta edição, o 
início do tour internacional da artista 
plástica de Florianópolis, Marize 
Koerich (MAK).

ELA 
VOLTOU
ELA 
VOLTOU
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UM LUXO
DE GRAVIDEZ
Por ser uma fase de muitas 
transformações físicas, é natural que se 
queira registrar esse momento tão único. 
Em seu oitavo mês de gestação, a 
Catarinense realizou um ensaio bem 
diferente do tradicional e que 
desempenha o empoderamento 
feminino, produzido e realizado pela 
fotógrafa Mari Righez de Itapema/ SC. 

Manu Berger procurou por uma fotógrafa 
que seguisse uma metodologia 
inovadora e que pudesse representar o 
que ela desejava para guardar como 
memória. Mari Righez se especializou em 
registrar grávidas e é muito reconhecida 
por promover o poder feminino através 
do seu olhar perfeccionista, sensível e 
com fotos autorais. 

A produção do ensaio, feito por Talita 
Ribeiro, também enaltece a feminilidade 
da mulher grávida, faz o resgate da 
autoestima e sensualidade. O trabalho 
de pesquisa é intenso para poder criar o 
styling, onde é estabelecido um vínculo e 
assim poder entender todo o propósito 
desse momento. 

Foram escolhidos tecidos soltos (ao invés 
de �gurino) que pudessem moldar o 
corpo de Manu Berger e destacá-lo de 
um jeito que propagasse o seu poder 
como mulher. É um processo que o 
produtor, no caso Talita, estuda 

antecipadamente para poder entender a 
forma de cada cliente. É aconselhável 
que o ensaio seja realizado entre 24 e 28 
semanas da gestação, já que a barriga 
está esteticamente mais bonita e a 
grávida está com mais disposição física. 

O papel do produtor de moda no ensaio 
vai além da roupa, ele precisa entender 
de pose e luz para poder valorizar a 
mulher. Nesse ensaio em especí�co, a 
roupa foi um dos diferenciais: ela usou 
somente texturas que valorizaram a 
estética. 

Os tecidos foram moldados em seu 
corpo, com uma técnica chamada 
“moulage”, muito usada em manequins 
para chegar o mais próximo possível de 
uma peça de roupa e, com a prática da 
Talita Ribeiro, ela é realizada diretamente 
no corpo da cliente, dispondo o tecido 
em seu corpo e alinhavando em seu 
contorno. Assim, a fotógrafa vai 
compondo a linha estilística de suas 
fotogra�as. 

Manu Berger, CEO do Terapia do Luxo e especialista no mercado de alto 
padrão, está gravida da sua primeira filha, Isabelle. 
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“

”

Os movimentos das 
peças ficam por conta 

da criatividade em 
inovar nos registros. 
A intenção é buscar 
fluidez e calmaria, 
como se a chegada 
próxima do bebê 

fosse um estágio de 
realização. 
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VISITE JURERÊ
COM AMIGOS
Amigos são a família que escolhemos e com quem passamos bons momentos.
E nada melhor do que reunir a galera e planejar uma viagem incrível.
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O Open Resort Jurerê Internacional, em 
Florianópolis, é a melhor opção para quem 
viaja com os amigos. Além de ser cercada 
por encantos e belezas naturais, conta com 
uma privilegiada infraestrutura e as melhores 
acomodações da cidade, o IL Campanario 
Villaggio Resort e o Jurerê Beach Village. 
Para que você possa começar a planejar sua 
hospedagem em Jurerê para uma viagem 
incrível, elencamos abaixo alguns pontos 
para te mostrar que esse é sim um dos open 
resorts mais desejados do Brasil.

As melhores acomodações
O Jurerê Beach Village é perfeito para quem 
quer �car na beira do mar. O hotel conta 
com duas piscinas ao ar livre (uma 
aquecida), jacuzzis, �tness center, saunas 
seca e úmida, sala de jogos com recreação e 
restaurantes. Os quartos oferecem cozinha 
completa e equipada. 

O IL Campanario Villaggio Resort, é 
considerado um dos mais so�sticados do 
Brasil. Fica localizado a poucos metros do 
mar e oferece cinco piscinas, saunas seca e 
úmida, �tness center, SPA, espaço kids, sala 
de jogos, espaço gourmet, restaurantes, sala 
de estar com lareira, além de cozinha 
completa no quarto.

Praia paradisíaca
A praia, de águas claras e calmas, conta com 
uma faixa de areia de mais de 3 km, ideal 
para brincadeiras, rodas de conversa, ouvir 
música, praticar esportes ou simplesmente 
curtir o lado bom da amizade. E para dar 
mais comodidade, os dois hotéis 
disponibilizam cadeiras, toalhas e guarda 
sol. O Jurerê Beach Village oferece inclusive 
serviço de bar na praia, com deliciosos 
drinks e petiscos.

Trilhas, monumentos e parques
Bem perto dos hotéis está a Fortaleza de 
São José da Ponta Grossa, construída no 
século XVII. Aberta à visitação pública (a 
trilha para chegar até o local é de fácil 
acesso), é um passeio que une história e 
uma bela vista para o mar. O open resort 
conta ainda com os outros destinos incríveis, 
como o Passeio dos Namorados (pertinho 
da praia), onde os amigos podem fazer 
caminhadas ou pedalar. Outro espaço é o 
Amoraeville, um parque cercado de verde, 
gramado e com pistas para corridas, 
caminhadas e bike. No espaço também é 
possível fazer um delicioso e divertido 
piquenique

Eventos para todos os gostos
Ao longo do ano Jurerê Internacional 
recebe dezenas de eventos, sejam 
esportivos, como o Ironman, que acontece 
no mês de maio, ou a Semana Guga 
Kuerten, em outubro, como também o 
Winter Play, que acontece em junho desse 
ano e comemora a 15ª edição. Passando por 
atrações nos espaços dos dois hotéis (para 
isso é importante conferir a programação). 
Aqui não faltam opções para quem viaja 
com os amigos.

Baladas dia e noite
Aqui estão os melhores e mais desejados 
beach clubs e casas noturnas do Brasil, 
famosos internacionalmente. Além dos 
bares nos dois hotéis, as casas como o P12, 
Posh, Milk, Café de La Musique, Ammo 
Beach, Donna Jurerê Internacional, Stage 
Music Park, 300 Cosmo e Acqua Plage 
promovem festas diurnas e noturnas.



Onde o Atlântico encontra o Mediterrâneo

cent ra l  de  reser vas  +55 (48) 3331.7200         www. jurere.com.br
Av. Dos Buzios, 1760 Jurerê Internacional, Florianópolis / Santa Catarina, Brazil 
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Neil Kerman vai apresentar a Alzheimer's Awareness que
é utilizado na vida cotidiana dos pacientes em asilos. 

ARTE
CONSCIENTE
A New York International Contemporary Art Society e Saphira & Ventura Gallery 
desembarcam no Brasil e em parceria com a Sociedade de Arte e Gastronomia
Contemporânea de São Paulo, apresentam o programa especial:
Arte Consciente - Uma iniciativa Global 
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A exposição já foi realizada na sede da 
Organização das Nações Unidas – ONU, em 
Nova York, em Londres, em Madri e em São 
Paulo na Saphira & Ventura Gallery em 
colaboração com o Instituto Albert Einstein, 
a Sinagoga Mishcan Menachem, e na Itália 
no Museu MITT em Torino. 

Esta nova edição será realizada no Centro 
Cultural dos Correios no Rio de Janeiro, de 
24 de abril a 9 de junho de 2019, com 
recepção e conferência no dia 30 de abril, 
às 18 horas.

O projeto Arte Consciente - Uma Iniciativa 
Global visa a transformação social e dá 
visibilidade para causas sensíveis através do 
engajamento de artistas. O projeto foi 
idealizado pelos sócios e galeristas, Alcinda 
Saphira (Curadora) e Louis 
Ventura(Economista PhD).

Participam desta exposição os artistas, Neil 
Kerman (EUA), Marize Koerich (BR), Paula 
Delmanto (BR) e Zé Dassilva (BR). Alzheimer 
e Autismo serão os temas abordados nas 
obras expostas e nas palestras de 
convidados especiais. 

A arte se �rma tanto como terapia 
complementar, quanto como um meio de 
chamar atenção e quebrar tabus 
relacionados a essas doenças.

O simples hábito de observar obras de arte, 
promove o alívio dos sintomas do 
Alzheimer e possibilita a interação do 
paciente com a família.

No tratamento de crianças autistas, a arte é 
um elemento fundamental para promover 
interações sociais e auxilia no 
desenvolvimento da comunicação. A arte 
amplia  a capacidade de abstração, 
coordenação motora, imaginação, 
criatividade, sensibilidade, afetividade e 
organização interna.

O artista Neil Kerman revela através de suas 
obras, um diálogo com re�namento do 
processo criativo, uma mescla de cores e 
diferentes formatos de telas. A série 
Alzheimer's Awareness é utilizado na vida 
cotidiana dos pacientes em asilos. 

Marize Koerich (MAK) de Florianópolis, é 
uma artista e ativista que desenvolveu uma 
série especial para dar visibilidade ao 
autismo. Paula Delmanto apresentará 
esculturas e uma instalação sobre os temas.  
O conceituado artista e roteirista Zé 
Dassilva, aprensentará suas ilustrações.

A curadoria é de Alcinda Saphira e Riccardo 
Tartaglia e Co-Curadoria de Regina Nobrez. 
Parte da renda da venda das obras serão 
doadas a instituições, que foram 
selecionadas pelo conselho curador de 
Nova York.



Zé Dassilva vai expor ilustrações explorando
os efeitos da arte como processo, terapia e auxílio

no tratamento das doenças de
Alzheimer e Autismo.

Marize Koerich,
artista e ativista vai

apresentar a série
Neurons Collection

que busca dar
visibilidade
ao autismo.

Paula Delmanto
apresentará esculturas

e uma instalação
especial sobre os

temas.

A exposição já foi realizada na sede da 
Organização das Nações Unidas – ONU, em 
Nova York, em Londres, em Madri e em São 
Paulo na Saphira & Ventura Gallery em 
colaboração com o Instituto Albert Einstein, 
a Sinagoga Mishcan Menachem, e na Itália 
no Museu MITT em Torino. 

Esta nova edição será realizada no Centro 
Cultural dos Correios no Rio de Janeiro, de 
24 de abril a 9 de junho de 2019, com 
recepção e conferência no dia 30 de abril, 
às 18 horas.

O projeto Arte Consciente - Uma Iniciativa 
Global visa a transformação social e dá 
visibilidade para causas sensíveis através do 
engajamento de artistas. O projeto foi 
idealizado pelos sócios e galeristas, Alcinda 
Saphira (Curadora) e Louis 
Ventura(Economista PhD).

Participam desta exposição os artistas, Neil 
Kerman (EUA), Marize Koerich (BR), Paula 
Delmanto (BR) e Zé Dassilva (BR). Alzheimer 
e Autismo serão os temas abordados nas 
obras expostas e nas palestras de 
convidados especiais. 

“
”

A arte se firma como um 
meio de chamar atenção e 

quebrar tabus sobre o 
Autismo e Alzheimer 

A arte se �rma tanto como terapia 
complementar, quanto como um meio de 
chamar atenção e quebrar tabus 
relacionados a essas doenças.

O simples hábito de observar obras de arte, 
promove o alívio dos sintomas do 
Alzheimer e possibilita a interação do 
paciente com a família.

No tratamento de crianças autistas, a arte é 
um elemento fundamental para promover 
interações sociais e auxilia no 
desenvolvimento da comunicação. A arte 
amplia  a capacidade de abstração, 
coordenação motora, imaginação, 
criatividade, sensibilidade, afetividade e 
organização interna.

O artista Neil Kerman revela através de suas 
obras, um diálogo com re�namento do 
processo criativo, uma mescla de cores e 
diferentes formatos de telas. A série 
Alzheimer's Awareness é utilizado na vida 
cotidiana dos pacientes em asilos. 

Marize Koerich (MAK) de Florianópolis, é 
uma artista e ativista que desenvolveu uma 
série especial para dar visibilidade ao 
autismo. Paula Delmanto apresentará 
esculturas e uma instalação sobre os temas.  
O conceituado artista e roteirista Zé 
Dassilva, aprensentará suas ilustrações.

A curadoria é de Alcinda Saphira e Riccardo 
Tartaglia e Co-Curadoria de Regina Nobrez. 
Parte da renda da venda das obras serão 
doadas a instituições, que foram 
selecionadas pelo conselho curador de 
Nova York.
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NEURONS
COLLECTION
Autora da Coleção Neurônios que integra a exposição Arte Consciente, 
Marize Koerich (MAK) fala de sua inspiração para esta nova série
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Sou avó de 7 netos e um destes meus amores 
nasceu autista!

Passei pelo processo natural e neguei a 
informação. Era apavorante pensar que 
Matheus tivesse autismo. Coitada da minha 
�lha, não tinha meu apoio efetivo. Eu estava 
junto dela, mas não dentro do problema.

Não entendia a urgência do tratamento, 
enquanto isso, minha �lha corria. Ela tinha 
muita pressa, pois já sabia que era preciso 
aproveitar o período de desenvolvimento do 
cérebro para dar qualidade de vida ao 
Matheus. Mesmo sem ter diagnóstico 
fechado, começou o tratamento com 
múltiplas terapias. 

Eu levei anos para entender o problema. 
Enquanto eu engatinhava no assunto, minha 
�lha o estudava incansavelmente, leu todos 
os livros, vasculhou a internet, encontrou 
médicos, terapeutas, e dentro de casa foi 
construindo o ambiente ideal para um autista. 

Felizmente, o autismo do Matheus é leve e 
com a obstinação de sua mãe, saiu do 
espectro aos 5 anos de idade. Juntos, 
Matheus, Kaká, o pai André e seu irmão 
Pedro, conseguiram superar todos os 
desa�os. E desse aprendizado sobre o 
autismo, surgiu a necessidade de 
compartilhar estas experiências como forma 
de ajudar outras famílias que enfrentam o 
mesmo problema. 

Para isso, minha �lha, Kaká construiu um site 
(www.autistologos.com.br) e logo depois um 
per�l no instagram (@autistologos_autista) 
desde então vem atuando como uma 
verdadeira ativista da causa. E foi sua 
dedicação que me inspirou. 

Quando fui convidada pela Saphira & 
Ventura, para uma mostra coletiva no RJ cujo 
tema original era o cromossomo 21 
(Alzheimer e Síndrome de Dawn), encontrei a 
oportunidade perfeita de fazer algo, sugeri a 
inclusão do autismo como tema e foi então, 
que nasceu a Neurons Collection (Coleção 
Neurônios). 

Essa é uma homenagem amorosa para 
Karine, Matheus, André e Pedro que estendo 
para todos os especiais e suas famílias. Só no 
Brasil o Autismo afeta 2 milhões de 
indivíduos. Precisamos enfrentar o assunto!

“
”Falar sobre inclusão é uma forma de colocar 

luz em temas que estão agarrados em tabus, 
preconceitos e vergonhas. A inclusão de 
todos os tipos de existência humana deveria 
ser a forma natural da existência humana, 
quero ecoar essa mensagem através da 
minha arte.

É um movimento global que está em seu 
prelúdio, apenas recém começando.

Marize Koerich

No Brasil o Autismo afeta 
2 milhões de indivíduos.
Precisamos enfrentar o 

assunto! 





NOVIDADES
SOBRE O MUNDO
DAS ARTES
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Caro leitor, escrevo minha primeira 
colaboração na revista Jurerê, na qual 
participo agora abordando temas relativos a 
artes plásticas e cultura em geral. Agradeço 
a esta publicação pelo convite e espero que 
meus textos tragam informações relevantes, 
bem como boas experiências a vocês que os 
leem.

Brevemente me apresento: sou Augustin de 
Lassus, pintor franco-brasileiro radicado em 
Florianópolis, trinta e quatro anos, casado e 
pai de primeira viajem. Desenvolvo uma 
parceria artística e cultural com o Jurerê 
Open Shopping há quatro anos, 
participando de diversas ações no bairro de 
Jurerê Internacional, ações estas que visam 
trazer mais arte, cultura, cores e atividades 
lúdicas para os moradores e visitantes da 
região. Trabalho em um atelier situado no 
próprio Jurerê Open Shopping, local onde 
desenvolvo telas autorais e ofereço o�cinas 
de arte para crianças. 

A respeito desta coluna, a ideia é que seja 
multifacetada nos conteúdos, passeando 
por diversos caminhos que nos falem sobre: 
artistas, tendências, eventos na cidade, 
�loso�a da arte, obras �lantrópicas e outras 
informações pertinentes. Portanto, não 
seremos lineares, pois apresentaremos 
diversos temas que, assim esperamos, 
agregarão ao conhecimento dos leitores da 
Revista Jurerê, com fatos novos e 
interessantes. Desse modo, estamos abertos 
a sugestões de pautas e a críticas e 
contamos com vocês, entusiastas das artes, 
para enriquecer com assuntos positivos e 
inovadores nossos dizeres. 

Considerando que a arte é uma ferramenta 
de transformação e que deve estar ao 
alcance de todos, encontro no exercício da 
escrita um prolongamento da minha obra 
como artista plástico, assim como uma 

forma de repassar um pouco daquilo que 
estudo, admiro e assimilo nessa pro�ssão.

Obrigado, caro leitor, pela atenção! Espero 
que aprecie minhas palavras e encontre 
nelas contrapontos para suas opiniões. 

Por �m, disse Pablo Picasso “Todos 
sabemos que a arte não é verdade. A arte é 
uma mentira que nos faz compreender a 
verdade, pelo menos a verdade que 
podemos compreender”. Entre certezas e 
dúvidas, nasce aqui um novo canal 
informativo no qual tenho a honra de ser o 
autor.

Cordialmente,



cent ra l  de  reser vas  +55 (48) 3331.7200          www. jurere.com.br

O mar a seus pés

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ILC_JBV_anuncio.pdf   2   05/02/18   15:41



ALBERTINA
PRATES

...As imagens de Albertina Prates nos convida a sair da posição confortável de
senhores da visão, levando-nos a situações de vertigens ou de pequenos 
imprevistos, fazendo-nos atravessar a estrutura da vigília e alcançar 
a sonoridade de situações silenciadas e indizíveis...
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“
”

Lígia Czesnat Professora do Departamento de História UFSC
e Artista Plástica.
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CHEIRO DE JARDIM
da Série Cheiro de 
Jardim

Colagem, Desenho e
pintura acrílica sobre tela

--------------------------
2,70 metros de

altura por 90 cm
de largura



"....Sobre esta Terra e sob este céu, somos ao mesmo 
tempo, seres diminutos e grandes enigmas. Albertina 
parece pedir que não nos esqueçamos disso:que as coisas, 
como os seres, não se cobrem nem se descobrem, mas se 
encobrem o tempo todo com véus. Eles são a matéria de 
sua arte, crepitando, sibilam segredos, silvam..."
Rosângela M. Cherem - Doutora em História e em 
Literatura- História e Teoria da Arte.
Eneléo Alcides da Silva - Gestor Cultural.
“... Albertina Prates desenvolve uma experiência 
neo-simbolista de caráter muito especial, que adquire 
densa materialidade.”
Jânio V. Weck- Barros - Crítico de Arte - Rio de Janeiro 
“... na pintura de Albertina Prates percebe-se uma clara 
dimensão cenográfica...”
Rodrigo de Haro - poeta, gravurista, pintor e Membro da 
Academia Catarinense de Letras.
“... Albertina Prates lutou com a anatomia para inventar 
torções, que correspondem ao imperativo categórico de 
mãos e braços com que o artista busca, traçando, a linha, o 
ritmo e o espaço.”
João Evangelista de Andrade Filho - Membro da AICA.
“Sua pintura com desenhos e colagens o figurativismo 
desagua em um simbolismo onírico e telúrico.”
Martim Afonso Palma de Haro - Historiador, Mestre 
enxadrista.
“... Ultrapassando ao figurativo, a pintura de Albertina Prates 
revela sensualidade e paixão, em uma poética de pessoal 
dramaturgia.”
Giovana Zimermann - Especialista em Linguagem 
Plástica Contemporânea.
“...Questionamentos sobre a atuação do ser humano no 
mundo provocam artista e público a se repensarem 
induzindo a pensar para além das obviedades...” 
Gizely Cesconetto - Artista Multimídia, Curadora de Arte, 
Professora de Arte IFSC.

ESPELHO I da Série “Vanitas” | Pintura acrílica sobre tela
1,80 metro de altura por 90cm de largura
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A LUA da Série ”A Dança” | Pintura acrílica sobre tela | 1,90 metros de altura por 5,40 metros de largura
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ESPELHO III da Série “Vanitas” | Pintura acrílica sobre tela
1,80 metro de altura por 90cm de largura

ESPELHO II da Série “Vanitas” | Pintura acrílica sobre tela
1,80 metro de altura por 90cm de largura



Albertina Prates é Graduada em Artes plásticas pela 
UDESC;

Pós-Graduada em Gerontologia pela UFSC e em Artes 
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Centro de Eventos- São José- 2006.

"VANITAS" - MASC - CIC - 2009.
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“
”

Na composição de minhas obras  o 
nu é o ponto de partida. A 

vestimenta indica o tempo e
 a minha proposta é o atemporal, 
pois falo do ser-humano: homens, 

mulheres, crianças e sua 
humanidade.

- Albertina Prates -

www.albertinaprates.com.br
albertina.prates@hotmail.com
(48) 99116-9769

.................
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UMA HISTÓRIA
SUSTENTÁVEL
Quando pouco ainda se falava de sustentabilidade na moda brasileira,
a Osklen foi pioneira ao lançar, a primeira t-shirt feita em algodão orgânico.
Desde então, aumentaram cada vez mais o uso de matérias-primas e processos
sustentáveis na produção de suas coleções. 
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Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 1 milhão e 
meio de garrafas PET foram recicladas para 
criação de peças da linha e-fabrics. Toneladas de 
dejetos que deixaram de ser lançados nos 
oceanos, protegendo espécies ameaçadas pelos 
resíduos de plástico.

1998 - Oskar Metsavaht lança os fundamentos do 
desenvolvimento sustentável para a Osklen e 
assim implementa estratégias que dão início aos 
projetos socioambientais na moda.

1999 - Foi lançada a primeira t-shirt feita com 
cânhamo – uma �bra resistente que não utiliza 
produtos químicos em sua produção. Também foi 
nesse ano que a Osklen iniciou o 
desenvolvimento do algodão orgânico em 
parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) e a ONG Esplar, no 

Ceará, em um momento que não se falava de 
sustentabilidade como se fala hoje, quando ainda 
não havia histórico de práticas sustentáveis no 
Brasil.

2000 - Esse ano foi o lançamento das primeiras 
t-shirts de algodão orgânico com assinatura 
e-brigade. Idealizado por Oskar Metsavaht, o 
e-brigade é um movimento que surgiu sob o 
slogan “Save your Lifestyle. Act Now”. Seu 
objetivo era reunir ecologistas, professores, 
sociólogos e organizações de preservação 
ambiental, organizações de ação comunitária, 
empresas e instituições de pesquisa e ensino para 
combater a desinformação quanto ao 
desenvolvimento sustentável ambiental e social. 
Divulgar os ensinamentos da Carta da Terra, da 
Agenda 21, da Convenção da Biodiversidade e 
do Protocolo de Kyoto.

2006 - e-fabrics
Desde 1999 a Osklen avançou na pesquisa e 
desenvolvimento de materiais e processos 
sustentáveis e, assim, formalizou o projeto e-fabrics, 
em parceria com o Instituto-E. Essas peças 
chamadas e-fabrics utilizam materiais de origens 
recicladas, orgânicas, naturais e artesanais, 
desenvolvidos por comunidades, cooperativas, ou 
por grupos industriais. 

Dentre eles, destacam-se os couros de salmão e 
pirarucu, usados na confecção de acessórios, tênis, 
bolsas e carteiras; malha PET, composta por 
algodão e �bra de poliéster proveniente da 
reciclagem de embalagens PET; algodão orgânico, 
cultivado sem uso de substâncias tóxicas ao meio 
ambiente; tricot reciclado, feito de �os de algodão 
des�brado, proveniente do reuso de sobras da 
indústria têxtil; e seda orgânica, fabricada a partir de 
casulos rejeitados pela indústria tradicional por 
estarem fora do padrão. Estes e-fabrics ainda são 
tingidos naturalmente, sem poluir o meio ambiente.

2007 - Amazon Guardians
Na coleção de Inverno 2007, Oskar Metsavaht 
convoca uma brigada urbana contra a degradação 
do meio ambiente, onde o homem e a mulher 
assumem o papel de guardiões da Amazônia.

2008 - Future Maker
A Osklen foi apontada, junto com a TESLA, como 
“Future Maker” pela World Wide Fund for Nature 
do Reino Unido (WWF-UK), umas das maiores e 
mais in�uentes ONGs do mundo.

2009
Osklen e o Instituto-E começaram o projeto de 
recuperação, com o apoio da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, dos canteiros de vegetação de restinga 
�xadora de dunas nas praias de Ipanema e Leblon. 

Além de trazer a fauna típica deste ecossistema de 
restinga de volta à praia, a recuperação da 
vegetação contribui para a manutenção de uma 
temperatura mais amena ao redor dos canteiros e 
para a contenção da areia em caso de ventania ou 
ressaca. Em 2013, o projeto se estendeu à Prainha, 
na Zona Oeste do Rio, e se mantém até hoje.

2011 - UNESCO
Em maio de 2011 Oskar Metsavaht recebeu da 
UNESCO o título Embaixador para Cultura da Paz e 
da Sustentabilidade. 

“A UNESCO conheceu Oskar Metsavaht e seu 
trabalho voltado para a conservação do meio 
ambiente através do e-brigade, um exército do bem 
destinado a preservar nosso planeta e as condições 
de vida. Tudo na Osklen combina com esse 
objetivo. Ao conhecê-lo mais de perto, a UNESCO 
imediatamente o convidou para liderar 
empreendedores que tenham a mesma 
responsabilidade social.” 

Marlova Jovchelovitch Noleto - UNESCO | Diretora 
Adjunta de Programas no Brasil

2018 - ASAP
Conceito que traz para o dia a dia a urgência de agir 
de forma mais sustentável possível. A coleção foi 
desenvolvida com o maior número de processos e 
materiais que minimizam os impactos 
socioambientais, reforçando o compromisso da 
Osklen em fazer uma moda pautada pelo 
desenvolvimento sustentável.
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desenvolvimento sustentável.

25



5
MOTIVOS
PARA VIVER
AQUI

5
MOTIVOS
PARA VIVER
AQUI

Florianópolis tem muito a oferecer. A capital 
catarinense é rodeada de belas paisagens, natureza 
espetacular e pelo mar. Não é a toa que �gura 
sempre nas primeiras  colocações de rankings 
nacionais entre lugares ideais para morar.

A cidade foi eleita a segunda melhor capital 
brasileira para se viver no país, possui o terceiro 
melhor IDH  (Índice de Desenvolvimento Humano), 
encabeça a  lista das melhores cidades para criar 
�lhos,  além de estar na segunda colocação entre 
os locais mais incríveis para curtir a vida após os 
sessenta anos.

Mas o que Floripa tem que encanta quem a 
conhece e surpreende todos os dias aqueles que 
moram aqui? Além das praias, é claro, destacamos 
uma lista de cinco motivos que levam muita gente a 
escolher a Ilha como seu novo lar e, com certeza , 
fará você pensar sobre essa possibilidade também.
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1. Qualidade de Vida
A combinação entre belezas naturais, 
saúde,  educação e menores índices de 
desemprego do país explica o motivo da 
capital catarinense ser associada à ótima 
qualidade de vida. Os espaços ao ar livre 
incentivam os moradores à prática de 
atividade física, sem contar que a 
população é reconhecida pelo seu bom 
humor e receptividade. A explicação para 
tanta alegria poder ser devido ao contato 
intenso com a natureza, o que traz boas 
energias e muito bem-estar.

2. Reduto da alimentação saudável
No entanto,  investir em exercícios físicos 
não é o su�ciente para melhorar a 
qualidade de vida, é preciso também 
aderir a uma alimentação mais saudável e 
Florianópolis não deixa a desejar. Com 
restaurantes, mercados focados em 
produtos orgânicos, �tness ou que 
respeitam dietas alimentares restritivas, a  
cidade desponta como reduto da 
alimentação mais saudável na Região Sul.  

3. Clima Agradável
Outro motivo que faz Floripa ser única é o 
seu clima agradável. Apesar de ser 
caracterizada por chuvas bem distribuídas 
ao longo do ano, as estações são bem 
determinadas.  Enquanto na primavera é 
possível curtir os dias lindos e �oridos 
com temperatura mais amena, no verão, 
o destino certo são as praias com muito 
protetor solar e ótimas companhias.

Quando as férias acabam, já é tempo de 
se preparar para os �ns de tarde 
prateados de outono. Logo em seguida o 
inverno inicia trazendo um friozinho 
convidativo para saborear as delícias da 
gastronomia regional.  

4. Educação
Florianópolis também é destaque na 
educação. A cidade é considerada um 
pólo universitário e  conta com as duas 
principais universidades públicas do 
estado, a UFSC e UDESC, que costumam 
atrair jovens de todas as regiões 
catarinenses e de outros estados do país.

Isso sem contar os pro�ssionais de alto 
nível  e de áreas diversas que decidem 
abrir mão da vida agitada dos grandes 
centros urbanos para investir em uma 
carreira com mais qualidade de vida e 
menos estresse.

5. Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
O desenvolvimento econômico é 
baseado na tecnologia da informação, 
que se encontra a todo vapor por aqui, 
além, é claro, do turismo e dos serviços 
como gastronomia, beleza e saúde. A 
cidade ganhou o apelido de Ilha do 
Silício por ser considerada um dos 
maiores pólos tecnológicos do Brasil.

Esse cenário fez com que a economia da 
capital catarinense triplicasse nos últimos 
anos, de acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geogra�a e Estatística 
(IBGE). Um re�exo desse crescimento é o  
Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), 
elaborado pela Endeavor, que classi�cou 
a cidade com o melhor ambiente para o 
empreendedorismo no país.  

O município é considerado um ótimo 
local para investir em novos negócios, 
seja na área da tecnologia da informação, 
turismo, imóveis e serviços.
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SANTIAGO
Nunca tinha passado pela minha cabeça, a 
ideia de visitar o Chile e quando a ideia 
surgiu, confesso que não imaginava o que 
encontraria por lá. A capital, Santiago é um 
verdadeiro tesouro. Ela �ca bem no centro 
da região metropolitana, onde as cidades 
se conectam de maneira tão orgânica que a 
sensação é a de ir de um bairro ao outro.

O cenário urbano me revelou uma 
arquitetura clássica e moderna numa 
simbiose impressionante. A capital possui 
um imenso conjunto de prédios históricos, 
todos em funcionamento e ótimo estado de 
conservação.

Aliás a qualidade dos serviços públicos, a 
limpeza e organização chamam atenção. O 
povo é muito ordeiro e tudo funciona de 
forma �uida. Não há sensação de multidão 
e nem congestionamentos. O sistema de 
metrôs conecta toda a região 
metropolitana, além de um super anel 
viário. Tudo isso fez da locomoção dentro 
da região algo muito agradável pra quem já 
se acostumou com a falta de mobilidade 
aqui em Florianópolis. 

Minha viagem ao Chile, foi surpreendente em todos os 
sentidos. Sinceramente não esperava encontrar uma cidade 
tão rica e desenvolvida aqui na América latina.
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Não deixe de visitar:

Palácio de la Moneda
Sede do poder executivo nacional 

Mercado Público

Plaza de Armas

Paseo Bandera

Cerro Santa Lucia
Marco zero da cidade, é uma espécie de 
fortaleza em formato de parque circular

Parque Bicentenário

Bella Vista
Região onde ficam concentrados os 

bares e casas noturnas da cidade

Parque Arauco
Shopping diferenciado, onde fica o 

distrito de luxo

Costanera Center
Maior prédio da América Latina com 

300 metros de altura

Palácio de la Moneda
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Torre da Entel
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Centro de Santiago



PARQUE ARAUCO
Se você assim como eu adora um shopping center, Santiago é um paraíso, 
são literalmente centenas de opções. Um dos mais interessantes é o 
Parque Arauco, situado no bairro de alta classe, Las Condes.

É como se fossem 3 shoppings diferentes integrados 
no mesmo projeto. No prédio principal, um shopping 
completo com as maiores lojas do mundo e praça 
de alimentação.

No prédio lateral está situado o distrito de luxo 
com as Grifes mais desejadas do mundo, praça 
de restaurantes e um espaço conceito 
chamado de bazar gourmet.

Entre os dois prédios há um boulevard 
semelhante ao passeio do Open 
Shopping aqui de Jurerê. Aponte a 
câmera do seu celular para código ao 
lado e acesse o conteúdo completo 
com mais dicas da viagem.
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300
METROS
O Costanera Center é o maior prédio da américa 
latina. Os 6 primeiros andares abriga um 
imenso e moderno shopping center. No alto da 
torre funciona a atração Sky Costanera, um 
mirante no último andar que proporciona uma 
vista panorâmica 360 graus da cidade.
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Crepes Hambúrguer Entrecote



Crepes Hambúrguer Entrecote



38

#GASTRONOMIA



UM
VERÃO
QUE
DEU
CERTO
Ano passado nesta mesma época e
neste mesmo espaço, nós
apresentamos em primeira mão
os planos do empresário
Jeferson Rosa para renovar
a gastronomia do Hotel
Jurerê Beach Village.

Os planos deram certo e a
operação da Z’Perry cresceu e 
colheu ótimos frutos na temporada 
que passou.

39



GASTRONOMIA
& ENTRETENIMENTO
GASTRONOMIA
& ENTRETENIMENTO
A união destes dois elementos foi a chave para o sucesso da 
Z’Perry Gastronomia neste verão. Com Jantares Temáticos, Feijoada
com música ao vivo e Café Colonial, o restaurante do hotel atraiu além de hóspedes,
moradores do bairro e de outras regiões da cidade.
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Já faz quase um ano, quando o empresário 
Jeferson Rosa nos chamou para conhecer 
seus planos para a gastronomia do hotel 
Jurerê Beach Village. Ele acabava de 
assumir o controle majoritário da operação 
e estava determinado a renová-la 
completamente.

Surgiu naquele momento a parceria entre a 
Z’Perry Gastronomia e a Revista Jurerê. De 
um lado o empresário comprometido em 
elevar os níveis de satisfação e diversi�car 
ainda mais a operação, do outro a nossa 
equipe criando estratégias de marketing 
para atrair atenção do público formador de 
opinião para o Hotel novamente.

A união deu certo e graças a dedicação do 
Jeferson e sua equipe que nos deram todas 
as ferramentas necessárias. Nós 
conseguimos trazer in�uenciadores, eventos 
corporativos e sociais que movimentaram e 
colocaram o hotel de volta nos holofotes.

Um fator importante para o sucesso da 
iniciativa foi a incorporação do entreteni-
mento como valor agregado ao serviço 
prestado. Desenvolver atrações musicais e 
artísticas aliadas a gastronomia, foram 
essenciais para atrair e �delizar novos 
clientes. Um exemplo disso foram as sextas 
temáticas, projeto inciado no começo da 
temporada que fez tanto sucesso que 
continuará o ano inteiro.

JANTARES
TEMÁTICOS

Rosemary Ferreira Lima, Estella Allencar e
Regina Nobrez curtindo um dos

jantares temáticos de sexta



CÉLULA TRONCO
DO DENTE DE LEITE
Os tratamentos utilizando células-tronco do dente de leite avançam
cada vez mais e são mais uma esperança para diversas famílias.
Armazenar essas células tão especiais pode ser uma porta de acesso
para esses tratamentos inovadores no futuro.
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As células-tronco podem ser encontradas 
em outras partes do nosso corpo. O  
sangue do cordão umbilical e a medula 
óssea são algumas delas. Mas aquelas 
presentes na polpa do dente de leite são 
muito especiais!

Um dos motivos é que elas são 
mesenquimais. Isso signi�ca que elas têm o 
potencial de se diferenciar em células de 
tecidos, músculos, cartilagens e até mesmo 
de neurônios. Além disso, as células-tronco 
do dente de leite possuem grande 
potencial de multiplicação e já têm ampla 
aplicabilidade.

Os avanços mais signi�cativos do 
tratamento com células-tronco do dente de 
leite são nas áreas da oftalmologia, da 
cardiologia, da neurologia e psiquiatria e da 
endocrinologia.

Para que as células-tronco do dente de leite 
não morram ou sejam contaminadas por 
alguma bactéria, o dentinho precisa ser 
coletado ainda com 1/3 de raiz. Assim, 
quando o dente do seu �lho começar a �car 
mole, já entre em contato com a JURERÊ 
ODONTOLOGIA. Mas pode �car tranquilo, este 
processo é minimamente invasivo e muito 
seguro!

jurereodonto



43

PRÉ-NATAL
ODONTOLÓGICO
A saúde bucal é importante em todos os 
períodos de nossas vidas mas durante a 
gestação merece atenção especial.

Surgem cada vez mais evidências, 
sugerindo que enfermidades gengivais 
podem causar o nascimento prematuro e 
baixo peso.  

O ideal seria a futura mamãe realizar um 
check-up com o dentista no momento do 
planejamento da gravidez, porém nem 
sempre isso é possível. Mas não se 
preocupe! Com um pro�ssional 
quali�cado, é possível realizar tratamentos 
odontógicos durante a gestação, sem 
nenhum risco para a mamãe e o bebê.

O pré-natal odontológico consiste em 
consultas periódicas de prevenção e 
orientação à futura mamãe a respeito dos 
cuidados com sua saúde e a do bebê.



Miopia, hipermetropia, presbiopia – muitos problemas de visão podem limitar a nossa percepção visual. Na maioria dos casos, um par de 
óculos idealmente ajustado e com as lentes certas pode ajudar você a voltar a ver com nitidez. Quais são os tipos de lente adequados para 

diferentes problemas de visão? As lentes são a parte mais importante de um par de óculos, e selecioná-las bem é um trabalho árduo. Venha 
nos fazer uma visita que vamos lhe ajudar a encontrar a lente ideal para você. Atendimento personalizado. 
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QUANDO VOCÊ MUDA,
O MUNDO MUDA COM VOCÊ

A New York International Contemporary Art Society e Saphira & Ventura Gallery 
desembarcam no Brasil e em parceria com a Sociedade de Arte e Gastronomia
Contemporânea de São Paulo, apresentam o programa especial:
Arte Consciente - Uma iniciativa Global 

Muitos problemas que enfrentamos na vida 
são provocados por um desequilíbrio 
interno. Medo, raiva, ressentimentos, 
mente rígida, atitudes rígidas, ansiedade, 
tristezas reprimidas são os verdadeiros 
responsáveis por esse desequilíbrio interno 
que in�uenciam diretamente no 
surgimento de doenças crônicas. 

Carinhosamente, devemos aprender a 
perceber isto, e com amor, nos permitir 
experimentar e reconhecer a dualidade 
interna, trazendo reconciliação e equilíbrio 
em todos os níveis, pois a cura é o retorno 
do corpo à sua integridade, ao seu padrão 
original (mental, emocional e espiritual). 

No espaço Acalanto, focamos em algumas 
terapias que quando integradas em um 
mesmo atendimento, possibilitam criar 
para você, uma base para a construção e 
crescimento da sua personalidade, seu 
caráter, força de vontade e autocon�ança. 

Nossa missão é apoiar você numa jornada 
de conexão com seu corpo físico, 
buscando ampli�car e interpretar o que o 
corpo quer falar e que muitas vezes não 

percebemos. Nosso método integrado traz 
a informação do inconsciente para a 
consciência, dando oportunidade para a 
pessoa soltar e liberar tudo aquilo que não 
precisa mais carregar, além de 
proporcionar uma profunda abertura do 
�uxo energético, promovendo uma 
harmonização completa, que lhe trará uma 
grande melhora na sua qualidade de vida. 

Nós vamos te incentivar a se conectar com 
aquilo que você pode fazer por você 
mesmo, pois quando você muda, o mundo 
muda com você.

Agende seu horário e inicie sua jornada em 
busca do equilíbrio e da saúde integral!

Cris de Paula
Bacharel em ciências biológicas e Terapeuta Integral

Elidio Cavedon 
Terapeuta Quântico e cura vibracional

(48) 98457-0800 | (48) 99625-7583
 Alameda Cesar Nascimento, 31 - Jurerê



CARNAVAL 2019 
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Pelo quinto ano consecutivo, a escola 
de samba Imperadores de Jurerê, 
transformou a Avenida dos Búzios em 
passarela para des�lar. O evento com 
horário diferenciado reuniu famílias 
inteiras que desfrutaram de um 
ambiente seguro e muito divertido.

A concentração teve início às 15h em 
frente ao Jay Home Luxury Design e 
contou com lounges e apresentação 
do grupo de samba raiz "Só pra se 
distrair". 

Às 18h o des�le começou a percorrer 
os 800 metros na Avenida dos Búzios 
em direção ao lL Campanario. 
Programado para acontecer durante o 
por do sol, o des�le chegou no Jurerê 
Open Shopping junto com a noite e 
foi �nalizado com a tradicional queima 
de fogos na torre do sino do IL 
Campanario.



Pelo quinto ano consecutivo, a Escola de Samba Imperadores de Jurerê
realizou o carnaval de rua mais divertido, organizado e seguro 

da cidade.
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Acesse a galeria 
completa em nosso site. 

aponte a câmera de seu 
Smartphone para o 

código QR.



(48) 3282-9882

(48) 98484-7705

Avenida dos Búzios,
173 - Jurerê

(48) 99933-7195
Plantão

WhatsApp

Contato Plano de Saúde e Estética
Atendimento Veterinário
Medicamentos
Hospedagem
Creche

petstarjurere

Venha conhecer
nosso novo serviço de 

passeio pelo bairro

AGORA COM
PLANTÃO

ATÉ ÀS 24h



LIVRE DE
PLÁSTICOS
Loja estimula a sustentabilidade e não usa plásticos em nenhuma embalagem.
Tudo é vendido à granel e cada cliente pode levar seu próprio recipiente.

Consumir itens a granel pode custar menos 
para o bolso e também evita a produção de 
lixo que colocamos na Terra.

No Brasil, um terço do lixo 
doméstico é composto de 
embalagens e a maioria delas foi 
usada uma única vez antes de ser 
descartada.
O bacana é que cada vez mais novos 
mercados pelo mundo têm vendido seus 
produtos de maneira mais sustentável.

O Yes Future Positive Supermarket é um 
mercado que acaba de abrir suas portas em 
Barcelona: por lá, os próprios clientes são 
estimulados a levar suas embalagens.

Nas gôndolas estão chás, massas, café, 
pães e outros produtos. Basta reparar como 
costumamos trazer tanto lixo para casa 
junto com as nossas compras para perceber 
que essa é uma mudança urgente. Para o 
planeta e para a nossa consciência.
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Rua das Algas, 427  - Jurerê Internacional | (48) 3282-0233

/academiaaerogym @academiaaerogymjurere



O PODEROSO
NOVO IPAD PRO

O novo design amplia as telas Liquid Retina 
de 11 polegadas e 12,9 polegadas até as 
bordas do iPad Pro e integra o Face ID para 
desbloquear o iPad só com o olhar. O chip 
A12X Bionic com a nova geração do Neural 
Engine no iPad Pro tem desempenho melhor 
que a maioria dos laptops PC e oferece um 
novo conector USB-C, LTE de classe Gigabit e 
até 1 TB de armazenamento para possibilitar 
novos e potentes �uxos de trabalho em 
aparelhos móveis. Com mais de um milhão 
de apps desenvolvidos para explorar o 
tamanho da tela Multi-Touch, incluindo o 
Adobe Photoshop CC para iPad (disponível 
em 2019), o novo iPad Pro vai ampliar as 
possibilidades do que os usuários podem 
fazer com um computador.

Um novo conector USB-C substitui o conector 
Lightning para se adequar às poderosas 
possibilidades de uso do iPad Pro. A conexão 
USB-C é muito versátil e oferece energia para 
recarregar. Além disso, é compatível com USB 
3.1 de segunda geração para transferência de 

Os modelos de 11 polegadas e 12,9 polegadas têm tela Liquid Retina,
o poderoso chip A12X Bionic e Face ID
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O novo Apple Pencil se fixa 
magneticamente à lateral do iPad Pro 

com firmeza. Na hora, ele 
emparelha e começa a recarregar. 

Assim, está sempre pronto 
quando você precisa. Ele 

também traz novas maneiras 
de interagir, como dar dois 

toques para mudar de 
ferramenta. 

dados com alta largura de banda com até o 
dobro da velocidade de e para câmeras, 
instrumentos musicais e monitores externos 
de até 5K. Com o USB-C, o iPad Pro pode até 
ser usado para recarregar um iPhone.

No Brasil, o modelo de 11 polegadas custa a 
partir de R$6.799 e o de 12,9 polegadas, 
R$8.399. Nos Estados unidos os modelos 
podem ser adquiridos por $799 e $999 
respectivamente.

R$979 no 
Brasil e $129 

(EUA)







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



COMO A TECNOLOGIA
PODE MELHORAR
SEU NEGÓCIO

É inegável que a tecnologia tem tornado o dia 
a dia mais e�ciente e facilitado, 
principalmente, a vida dos pro�ssionais. Além 
de trazer novas oportunidades de capacitação, 
desenvolvimento e aprendizado, ela também é 
uma grande aliada para aqueles que precisam 
aumentar a produtividade no trabalho.

O desenvolvimento de novas tecnologias é tão 
vasto que somente um especialista da área 
poderá diagnosticar suas necessidades para 
sugerir soluções que otimizem seu negócio ou 
simplesmente sua rotina pessoal de trabalho.

As ferramentas disponíveis atendem a 
múltiplos objetivos. Os processos de 
incorporação devem aliar o tipo de programa 
e também o treinamento adequado dos 
funcionários para lidar com as novas 
tecnologias.

Melhoria na comunicação interna
A comunicação é a estratégia mais utilizada 
por empresas bem-sucedidas. É ela que 
permite a integração de colaboradores e a 
execução de metas mais acertadas.
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Durante o dia a dia, muitas vezes, é impossível 
parar o que está fazendo ou encontrar tempo 
para organizar todas as informações que 
precisam ser repassadas ao grupo. E é aí que a 
tecnologia pode ajudar.

A tecnologia como ferramenta de gestão
Não importa o segmento nem o tamanho do 
seu negócio, certamente há uma solução em 
automação que vai melhorar a gestão da sua 
empresa.

A tecnologia proporciona maior mobilidade para os 
profissionais
Hoje em dia os pro�ssionais buscam soluções 
das quais não precisam �car restritos aos 
escritórios para realizar o seu trabalho ou 
buscar novas oportunidades. 

Douglas Ferreira
Bacharel em Design e Especialista em 
Tecnologia da Informação
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1

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
13 CAMARÃO DOURADO
14 PET STAR
15 SUPERMERCADO IMPERATRIZ
16 ESCRITÓRIO DAS BEBIDAS
17 ACADEMIA AEROGYM
18 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO MORADOR

19
POSTO DE GASOLINA
BARBEARIA VIP
CINE CAFÉ

20 JURERÊ SPORTS CENTER
21 ARQFLORA
22 ATELIÊ AUGUSTIN DE LASSUS
23 JURERÊ ODONTOLOGIA

24
SALUT - COZINHA SAUDÁVEL
JHON’S MINI MART
VITA GELATO
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