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Editorial de moda produzido para a Lez a Lez

• EDIÇÃO ESPECIAL #VEM2018 •

Leve, mas com conteúdo, e cheia 
de novidades de moda, make 
up, empreendedorismo jovem, 
alimentação saúdável, lifestyle, 
gastronomia, inovação, entre 
outros temas, assim é a Revista 
Inspira!. Ela chega a partir desta 
edição para acompanhar os 
leitores durante os meses de 
verão. Enquanto a Revista Plural 
estará em férias, a Inspira! tem 
o objetivo de ser uma parceira 
dos finais de semana quentes 
da temporada, encorajando 
boas ideias, novos programas 
para curtir a cidade e também 
mudanças, autorreflexões, 
maneiras e alternativas de 
pensar e empreender, enfim, 
quer construir, ou desconstruir 
(por que não?), sempre 
caminhando para o melhor. 
 
Inspira, do verbo inspirar, ou 
simplesmente inspiração é o 
nosso norte. Viemos atrelados, 
com muitos significados: 
guiar, iluminar, incutir, infundir 
sentimentos ou pensamentos, 
sugerir, insuflar, instigar, estimular, 
porque essa é a proposta 
que nos engaja e quer trazer 
também você, leitora e leitor.
 
Para esta edição, abraçamos 
vários temas que vão de bem-
estar e nutrição à dica de roupas 
para o Réveillon e maquiagens. 
Chamamos vários colaboradores, 
que discutem questões nesse 
início de ano. Tudo, você lê a 
seguir. Desejamos uma boa 
virada de ano e nos acompanhe. 
 
P.S. Estamos abertos a novas 
inspirações. Nos inspire também.
 
Equipe Inspira!

Direção Criativa:
Beauty:

Fotógrafos:
Modelos:

INSPIRA!

#VEM2018

Iluminar é a ordem 
deste verão: Dicas 
de maquiagem para 
quem quer brilhar

Jovens apostam 
na inovação e 
empreendem antes 
dos 30 anos

Floripa tem a melhor 
agenda de shows e 
baladas do país nesta 
temporada

Janine Alves 
janine.alves@notivciasdodia.com.br

 TRAJETÓRIA 
Silvia consolidou sua carreira em 

um ambiente predominantemente 
masculino, quando as diferenças 
no mercado eram ainda maiores. 
Atualmente os colaboradores de 
empresas de tecnologia em Santa 
Catarina 61,6% são do sexo masculino e 
38,4% do sexo feminino, segundo dados 
do Sistema BI Acate/Neoway, mas Silvia 
tem a clareza de que para comandar 
uma empresa não é uma questão de 
sexo, mas de competência. 

MULHERES
Silvia coloca a competência dos 

colaboradores à frente de suas decisões, 
com destaque à participação de 
mulheres na gestão. “Como CEO meus 
gestores são 50% masculino e 50% 
feminino. Os times também estão bem 
equilibrados. Durante muito tempo, à 
frente de times de negócios, gerenciei 
apenas mulheres. A competência faz 
a diferença e sempre procurei isso 
ao montar minha equipe. O bom 
profissional independe de gênero, mas 
de competência”.

MERCADO E DESIGUALDADE
Desigualdade no mercado de 

trabalho. As mulheres respondem 

por 43,8% de todos os trabalhadores 
brasileiros. Mas a participação vai caindo 
conforme aumenta o nível hierárquico. 
Elas representam 37% dos cargos de 
direção e gerência. No topo, nos comitês 
executivos de grandes empresas, elas 
são apenas 10% no Brasil, segundo dados 
do IBGE. Silvia destaca as características 
marcantes em sua trajetória: “Eu 
destaco a coragem, a ousadia e o fato 
de ser mão na massa como meus 
principais diferenciais. Sempre foquei 
em resultado e desenvolvimento de 
gente, o que é muito sensível para 
organizações. Nunca me vitimizei por 
ser mulher, nunca me senti pior do 
que ninguém. Foquei em desenvolver 
competências capazes de me levar ao 
alcance da carreira que almejei. Me 
transformo sempre que necessário para 
evoluir e ainda tenho muito a trilhar”.

DESAFIO
Como o grande desafio e a 

motivação de Silvia é atuar num 
mercado dinâmico e com grande 
potencial de crescimento. À frente do 
departamento comercial da Cianet, 
ela aumentou o faturamento da 
empresa em mais de 16 vezes, ponto 
chave para se convidada a assumir o 
comando da empresa.

FUTURO DOS NEGÓCIOS
“A principal barreira é o número 

expressivo de concorrentes no 
mercado. Oportunidades existem 
muitas. Nosso mercado cresce 
expressivamente e há uma perspectiva 
grande de continuidade de 
crescimento (em 2017, até novembro, 
cresceu 40%). Com o crescimento do 
mercado de Telecomunicações que 
atuamos, mais especificamente os 
Provedores Regionais, surgem várias 
necessidades não atendidas. A Cianet 
vem trabalhando para transformar tais 
necessidades em oportunidades, ou 
seja, novas ofertas de soluções para o 
mesmo mercado”

EXPECTATIVA PARA 2018
Silvia lança um olhar realista, 

porém bastante otimista. “A Cianet 
lançou recentemente um LAB. A 
iniciativa visa o desenvolvimento do 
cliente com foco em novas soluções 
de Infraestrutura de Rede, Dados e 
IoT para o mercado de Provedores 
Regionais/ISP´s. Temos uma previsão 
de crescimento na casa de 25% para 
2018 e expectativa de validação de 
nosso LAB por meio da consolidação 
de uma metodologia modelo para a 
inserção de novas ofertas ao mercado”.

Silvia Foster, CEO 
na empresa Cianet 

Networking, faz 
um balanço de sua 
trajetória enquanto 

prospecta 2018

S
ilvia Foster nasceu em Palhoça e desde os 11 anos se empenha 
em bancar as próprias despesas, mãe aos 16 anos, viúva aos 
19, mas foi apenas com 33 anos que conseguiu se dedicar a 
um curso superior. Hoje exibe com orgulho não apenas um 
currículo invejável, mas uma trajetória de vida de superação, 

independência e empoderamento pela realização profissional. 
Especialista em gestão estratégica de negócios pela Fundação Getúlio 
Vargas, é graduada em administração com ênfase em marketing 
pela Universidade Estácio de Sá e formada em coach executivo 
e life coach. Integrou o grupo de diretores da Acate (Associação 
Catarinense de Empresas de Tecnologia). Com 27 anos de experiência 
em desenvolvimento, direção e gestão em empresas de tecnologia, 
atualmente ocupa o cargo de CEO na Cianet Networking. A empresa, 
com sede em Florianópolis, atua no mercado de telecomunicações. 

O setor de 
tecnologia 
sempre me 
fascinou por 
me desafiar. A 
capacitação e 
a sucessão são 
ações necessárias 
para quem 
quer ter sucesso 
na carreira, 
assim como a 
importância 
em cercar-se 
de pessoas 
competentes que 
participem da sua 
evolução.” 

feminino

Empresa que Silvia gere cresceu 15% em meio a crise econômica

Empoderamento 
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3,2,1...Feliz

Com essas dicas você se prepara para um ano cheio de estilo!

O BRANCO É REALMENTE A COR OFICIAL DA VIRADA. ELE SIMBOLIZA A PAZ 
E TRANSMITE CALMA. IDEAL PARA SE PURIFICAR DE ENERGIAS ANTIGAS E 
ABRIR PARA O NOVO. EM FLORIPA, MUITOS OPTAM POR PASSAR A FESTA À 
BEIRA DO MAR E A DICA É APOSTAR EM LOOKS FLUIDOS, DESPRETENSIOSOS 
E LEVES. ESSA É A VIBE DA COLEÇÃO DA LEZ A LEZ, QUE FOTOGRAFOU PEÇAS 
INCRÍVEIS NO BADALADO CAFÉ DE LA MUSIQUE, EM JURERÊ INTERNACIONAL.

Vestidos ou 
saias longas, 
com bastante 
movimento 
são uma ótima 
pedida. Os 
croppeds, 
com uma leve 
barriga de fora, 
também dão um 
charme a mais e 
driblam o calor.

Não podemos esquecer 
da bola da vez: os 
macaquinhos, em versões 
curtas e super modernos. 
O combo simples porém 
super chique - shorts 
e regata branca - pode 
ganhar um ponto de 
cor com um acessório 
colorido e poderoso. 

FICHA TÉCNICA:
Modelos: Barbara Heck, Bruna 

Schwartz, Gabriella Vanti  
e Mary Nuernenberg

Beauty: Gabriela Brandão
Fotógrafos: Los Dos Fashion Lab

Direção Criativa: Carol Lobato

Barbara Heck veste regata cropped Lez a 
Lez R$ 389, shorts cintura alta Lez a Lez  
R$ 399 e colar ULM Bijoux R$ 89

Bruna Schwartz veste regata 
cropped Lez a Lez R$ 119, saia midi 
R$ 549 e brincos ULM R$ 79

Gabriela Vanti veste macacão Lez a Lez  R$ 509 e colar ULM Bijoux R$89Mary Nuernenberg veste vestido longo Lez a Lez R$ 649, sandália anabela Lez a Lez R$ 279 e brincos ULM Bijoux, R$ 79

2018
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Quando 
entra o 
mês de 

dezembro começa 
a contagem 
regressiva para o 
término do ano. 
Várias listas com tudo o que precisa 
ser concluído e acabamos entrando 
no automático, focando nas metas.  

Chega então o esperado recesso, 
para muitos, apenas aqueles dias 
entre Natal e Ano Novo. Período 
para curtir a família, os amigos 
e relaxar. Mas, arrumar e limpar 
a casa de tudo que se acumulou 
ao longo do ano está nos planos? 
Não? Pois deveria. Nosso lar é onde 
recarregamos a energia, para 
sempre começarmos de novo.

Acúmulo, desorganização, móveis 
e objetos estragados, ou nos mesmos 
lugares por muito tempo, ajudam 
a estagnar a energia e contribuem 
para as sensações de cansaço e 
estresse. Aproveitar esse período 
de final de ano, para se dedicar à 
casa e família, pode fazer com que 
o ano novo comece mais leve. 

Com certeza você tem muita coisa 
que não faz mais sentido no seu 
lar, mas que podem fazer em outro. 
Se hoje em dia cada m2 é precioso, 
porque ocupá-lo com o que não é 
mais útil? E o que você me diz sobre 
encontrar objetos e roupas que 
você nem lembrava mais que tinha? 
Que tal começar mudando uma 
poltrona de lugar, trocando o tecido 
de uma almofada ou passando para 
frente aquela jaqueta abandonada? 
Vamos liberar espaço e começar o 
ano com novos fluídos e mais leves? 
Fazer do ano novo um verdadeiro 
novo ano, só depende de nós. Vem 
2018, estamos te esperando.

E como num piscar de olhos, o ano de 2017 
chega ao fim. Mais um ano de vida para 
contar, lembrar, aprender e agradecer. Esse 

foi sem dúvida um ano bem marcante. Um ano 
com a energia de novos começos (2+0+1+7=10; 1+0 
= ano 1) e grandes aprendizados. 

Muitas pessoas já acordaram para esse 
entendimento, que somos nós os únicos 
responsáveis por tudo o vivemos, plantamos 
e colhemos. Se você quer paz, seja você a paz. 
Vista branco não só no corpo, mas também na 
alma. Procure estar perto da natureza e praticar 

o silêncio. Assuma essa 
responsabilidade de viver 
em paz e ser feliz com suas 
escolhas, em um sentido maior 
de aprender a responder com 
habilidade (e sem reatividade) 
às demandas da vida.

A virada de um ano novo 
é sempre uma inspiração 
para essa renovação. O novo 
é um presente que ganhamos 
todos os dias, ao acordar 
e respirar, temos a chance 
de recomeçar. Somos os 
criadores de nossa realidade. 
Conhecer e respeitar nossos 
ritmos, nossa essência, 
cultivar momentos de 
harmonia com a natureza, 

alinhar nosso propósito com nossas ações, 
assim como nossas cabeças e corações. 

O ano de 2018 (2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2) bate 
a porta pedindo por parcerias evolutivas e um 
despertar maior de consciência. Despertar não só o 
corpo físico mas também o espiritual, como dizia o 
Pequeno Príncipe, “o essencial é invisível aos olhos”, 
portanto devemos nos dedicar a cuidar melhor do 
nosso mundo interno, do autoconhecimento, da 
qualidade dos nossos pensamentos, intenções e 
emoções. São eles que criam e refletem tudo o que 
vamos viver aqui fora. Ou seja, você está criando 
seu ano novo a cada momento, Aqui e Agora.

Você já é toda Paz e todo Amor que busca, volte-
se para dentro, limpe seu coração, reconheça sua 
luz e brilhe! Feliz 2018! Feliz infinitas possibilidades!

Receber 
o novo

Viver em paz

Antes dos 30 

Mas, arru-
mar e lim-
par a casa 
de tudo que 
se acumu-
lou ao longo 
do ano está 
nos planos? 
Não? Pois 
deveria. 
Nosso lar 
é onde re-
carregamos 
a energia, 
para sempre 
começarmos 
de novo.

Exale o velho e inspi-
re o novo; não só um 

novo ano, mas um 
novo olhar, um novo 
amar, um novo jeito 
de pensar… um novo 

sonho a realizar

O crescimento 
exponencial 
da tecnologia, 
bem como o 
consequente 
aumento na 
produção e 
disponibilização 
de dados, tem 
servido como 
insumo para 
geração de 
novas ideias 
pelos jovens.  

Mariana Pesca 
Arquiteta

Louise Luz 
Professora de yoga e fashion designer Chai Oliveira 

Mentora de Legaltech e Futurelaw

Para finalizar o ano, vale 
trocar os móveis de lugar, 
para mudar a energia

Estar perto da natureza e praticar o silêncio são formas de se renovar
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EmpreendedorismoArquitetura e decoraçãoBem-estar

Aniversários e virada de ano servem 
como base de mudanças para muitas 
pessoas. Uma das famosas "idades-meta" 

reside nos 30 anos, principalmente, no que 
tange metas profissionais como construção 
de uma carreira de sucesso, estabilidade e 
independência econômica. 

Apostar na inovação e no 
empreendedorismo, pode ser uma forma de 
atingir essa meta. Muitas vezes visto como uma 
atitude de inconformistas, empreendedores 
idealizam e colocam em prática novas soluções 
para suprir, desenvolver e/ou aprimorar 
processos, produtos e serviços. 

O crescimento exponencial da tecnologia, 
bem como o consequente aumento na 
produção e disponibilização de dados, tem 
servido como insumo para geração de novas 
ideias. O enorme volume de informação, 
tem alavancado o número de jovens 
empreendedores, que validam sua ideia no 
mercado, analisam números, e tomam de 
maneira mais calculada a difícil decisão de 
correr riscos ao iniciar uma nova jornada.

A Ilha da Magia, desponta como polo de 
soluções inovadoras para os mais diversos 
ramos, como exemplo das startups: Conaz, 
CUCOhealth, Decora, Nós e o Davi, e Ideation 
(leia as histórias ao lado). 

Buscar conhecimento é o primeiro para 
quem, como esses jovens empreendedores, 
tem vontade de fazer acontecer e conquistar 
independência financeira. Algumas leituras 
essenciais para ingressar nesta jornada são: 

“Plataforma: A Revolução da Estratégia”, 
dos autores Geoffrey Parker, Sangeet Poul 
Choudary, Marshall Van Alstyne;

“Originais: Como os Inconformistas Mudam 
o Mundo”, do autor Adam Grant; 

“Organizações Exponenciais”, dos autores 
Salim Ismail, Yuri Van Geest, Michael Malone. 

E aí? Vamos empreender antes dos 30? 

A Conaz, fundada pelos jovens 
empreendedores Ivan Alberti, 
Luiz Paulo Magalhães, Marcos 
Nuernberg e Renan Lecheta, é um 
marketplace que conecta construtores e fornecedores 
por meio de um sistema de cotações e compras. A 
startup atua como uma Construtech, uma vez que 
oferece solução para o setor da construção civil. Em 
2017, a startup ampliou sua atuação, e passou a ter 
seus produtos fora dos limites do Estado de Santa 
Catarina. Ainda este ano, a Conaz ingressou no 
programa de aceleração da ACE, maior aceleradora 
da América Latina. A perspectiva para 2018 da startup 
é ter uma taxa de crescimento de 30% ao mês. 

A marca Nós e o Davi, fundada pela jovem 
empreendedora Laís de Oliveira, é uma das líderes 
do mercado de fraldas ecológicas, e apresentou 

crescimento de 400% nos últimos dois anos. A Nós 
e o Davi nasceu com o DNA da sustentabilidade. 
A empresa tem como foco, em toda a sua cadeia 
produtiva, uso de matéria prima 100% nacional. Além 

disso, ela se preocupa em fortalecer as relações 
entre as mulheres da equipe, que tem 100% de 

colaboradoras e a maioria mães. Laís afirma que 
“acredita que um produto sustentável é aquele 
que faz o bem de ponta a ponta. E é isso que 
queremos fazer e fazemos todos os dias”.

A Decora foi fundada em 2012, 
por Gustavo Tremel e Paulo 
Orione. Sua missão é reinventar 
a produção em larga escala 
de imagens 3D para tornar 
experiências de compra mais imersivas. A empresa 
já conta com escritórios comerciais em Londres e 
em Boca Raton. No ano de 2017 a Decora passou 
de vinte para cem colaboradores, atingindo o maior 
crescimento da sua história. Para 2018, seguem com o 
foco de ampliar seu espaço e continuar transformando 
as experiências de compra de maneira internacional.

 A CUCOhealth, liderada pela jovem empreendedora Lívia 
Cunha, nasceu em Florianópolis em 2015, com o intuito 
de aumentar a adesão ao tratamento para redução 
de sinistro e maior controle da situação da saúde do 
paciente. A Cuco passou pelo programa de aceleração do 
Sebrae Startup SC e já conta com mais de 10 prêmios no 
mercado de digital health. A startup atingiu mais de 65k 

de downloads pelo mundo, principalmente no 
Brasil, EUA e Alemanha, sendo que os pacientes 
possuem um engajamento medicamentoso 
médio de 73%. Em 2018, a CUCOhealth adianta 
que tem muita novidade por vir: casa nova, time 

novo e uma parceria de sucesso no mercado. 

A Ideation Brasil, fundada na Califórnia pelos jovens 
empreendedores Alexandre Muller e Danilo Roselli, é 
uma startup especializada em promover competições, 
hackathons e workshops, com o objetivo de alavancar 
o empreendedorismo e a inovação nas empresas e 
universidades. Já participaram de suas ações mais 
de 2.500 universitários em 16 cidades do Brasil e 72 
universidades diferentes. Para fomentar o 
empreendedorismo jovem, a Ideation já 
levou estudantes brasileiros para a maior 
competição de startups universitárias 
do mundo em Copenhagen na 
Dinamarca, e para a competição 
de Business Model da Microsoft 
University nos Estados Unidos. 
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365 dias, 12 meses. É espaço para muita coisa 
acontecer, mas talvez as maiores mudanças 
na área de comportamento tenham partido 
de mulheres e acontecido para nós. Tanto de 
empreendimentos de sucesso chefiados por elas, 
uma raridade até poucos anos, como de movimentos 
de empoderamento que estão provocando uma 
grande mudança cultural. O machismo nunca 
foi tão questionado e suas demonstrações, como 
o assédio, combatidas em movimentos como o 
#MexeucomUmaMexeuComTodas. Não dá para 
falar de 2017 sem falar de novos hábitos de consumo 
e beleza, sexualidade e questões de gênero. 

FORÇA FEMININA
Presidente voluntária do Social Good Brasil, 
sócia da Clear Inovação, presidente do Lide 
Mulher SC, presidente do  Instituto Voluntários 
em Ação (IVA) e criadora do portal Voluntários 
Online (VOL), Fernanda Bornhausen parece 
onipresente quando os assuntos giram em 
torno de empreendedorismo feminino, 
impacto  social e inovação. Brilhou em 2017 
com sua inteligência, olho no futuro e fortes  
valores humanos, espalhados em práticas 
generosas como o giving back, na qual 
doa seu tempo e conhecimento a jovens 
empreendedoras em inicio de carreira. 

RETROSPECTIVA: 
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FIM DE SEMANA com Laura Coutinho
laura.coutinho@noticiasdodia.com.br 
www.instagram.com/socialnd_/
www.facebook.com/socialnd 

Nova profissão no 
espectro das novidades 
trazidas pelo mundo 
digital, o influenciador 
digital ganhou mais 
espaço em 2017 
abocanhando uma fatia 
considerável do bolo 
de mídia de marcas 
de todos os tamanhos. 
Tendência mundo afora 
e em outros pontos 
do Brasil, por aqui a 
novidade ainda não 
alcançou patamares 
profissionais, exceto 
por alguns poucos 
nomes como o de 
Amanda Sasso, que 
se firma com uma 
das influencers mais 
desejadas de SC. Mesmo 
com crescimento, a 
publicitária tenta garantir 
sucesso a longo prazo 
nesses mares nunca 
antes navegados usando 
suas redes para fortalecer 
seu próprio e-commerce. 

2017 

BELEZA NATURAL
Apesar dos exemplos de marcas envolvidas com trabalho 
escravo e utilizando matérias-primas prejudiciais ao 
meio-ambiente, surgiram muitos bons exemplos de grifes 
responsáveis, utilizando sobras de tecido, ingredientes naturais 
e cadeias produtivas mais justas. Na área da beleza, o grande 
nome nacional vem de Floripa: Patricia Lima, que comanda a 
revista “Catarina” há dez anos e resolveu contribuir para deixar 
um mundo melhor para a filha Maia investindo em uma 
marca de produtos naturais, orgânicos e veganos. Pela ligação 
de Patricia com a moda e seu afiado tino para marketing e 
negócios, a Simple Organic foi a primeira marca do segmento 
a gerar um forte desejo em quem ainda não conhecia 
o segmento da beleza natural. Listada  como uma das 
mulheres mais inspiradoras de 2017 pelo site feminista Think 
Olga, Patricia encerra o ano comemorando dois prêmios 
nacionais e na expectativa para o resultado de mais dois 
prêmios internacionais, nos quais seus produtos são finalistas. 

NAMASTÊ 
Em tempos de 

hiperconectividade, 
pausas para se conectar 

consigo e com a 
natureza tem sido cada 

vez mais necessárias.  
Por isso, atividades 

que estimulem essa 
parada, como yoga 
e meditação, antes 
bastante nichadas, 

ganharam academias, 
aplicativos, parques 
e praias. Quando o 
assunto é viagem, 
roteiros com viés 

espiritual também 
estão em alta.  

Trendsetter, Isabelle 
Angeloni Colla, por 

exemplo, está em uma 
viagem dos sonhos ao 
lado da família. Dubai, 

Camboja e Tailândia, 
onde foi registrada a 
foto ao lado da mãe, 

Sabrina Angeloni,  
estão no roteiro. 

FEMINISMO E 
SEXUALIDADE

Palavra do ano segundo o 
dicionário Merriam-Webster, 

o feminismo ainda precisa 
ser melhor compreendido. 

Com a ajuda de grandes 
marcas como a Dior (maison 
que pela primeira vez na sua 

história tem uma mulher 
como diretora criativa), que 

transformou a t-shirt “we  
should all be feminists” em 

uma das peças mais desejadas 
do planeta. O conceito, 
que encapsula a busca 

por liberdade feminina e 
oportunidades iguais entre os 
gêneros, vai se disseminando. 

A sexualidade também 
passou por uma revolução, 

impulsionada por exemplos 
na moda e no entretenimento. 

Para relembrar apenas dois 
grandes fatos: Valentina 

Sampaio, modelo cearense, 
fez história como a primeira 

mulher transexual a ser capa 
da Vogue Paris, e Pabblo 

Vittar, drag e gay de talento 
musical super questionado, 
mas que segue arrastando 
multidões por representar 
uma necessária liberdade  

de gênero. 

Atividade física: 
yoga e crossfit 

Praia: Novo Campeche 
e Aragua na Mole

Beach club: Acqua, em Jurerê, 
e Le BarBaron, na Brava

Pré-balada: Noma Jurerê

Som: reggaeton e, depois 
que o gim bater, funk 

Pós-praia: Mercadoteca, 
no Passeio Primavera

Sunset: Casa Quatro Oito 

Beleza: cabelo solto 
e com volume 

ENTÃO, 2018 
Se no Natal não temos o frio e os bonecos de neve, nosso 
Réveillon tem muito mais bossa do que o do hemisfério 
norte. Em pleno verão, o Ano Novo chega com aquelas 
deliciosas novidades, reeditadas ou fresquinhas, que a 
estação mais quente sempre traz. Aqui, algumas apostas 
para curtir à beira-mar.

Drinque: qualquer um com gim

Comida: poke, refrescante como pede o verão

Patuá: olho grego em pulseiras, colares e décor

Alessandra Ambrósio e Fernanda Motta brincando com a 
decoração do Cafe de la Musique no sunset da última quarta

Franciele Puchivaile, a cara 
e a alegria do verão, em 

sunset no Acqua, um dos 
beach clubs do verão 

Resorts de luxo, como 
o Ponta dos Ganchos, 
apostam em atividades de 
bem-estar e espitirialidade 
como o yoga
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De beach club – que abre as portas às 10h -, aos palcos internos - com shows 
que invadem a madrugada -, a temporada de verão na Capital catarinense em 
2018 não deixa a desejar para quem curte eletrônico, funk, sertanejo e pop. A 
agenda do Music Park, que tem casas em Florianópolis e Balneário Camboriú, 
busca ser bem eclética e também com ingressos democráticos. 

“Nossa expectativa está superando os demais anos devido a quantidade 
de turistas em Santa Catarina. Estamos felizes com o aumento e também em 
poder atender os moradores com qualidade”, diz o diretor executivo do Grupo 
All, Artêmio Júnior, das casas Posh, Terrazza, Stage e palco indoor, localizados 
no complexo Music Park, e Café de la Musique. 

Entre as apostas de maior público na Stage estão a festa Baile do Presidente, 
com Ludmilla, Buchecha, Bruninho & Davi e MC Lan. “Essa marca já é bem 
forte no verão, e agora trazendo uma mistura de funk raiz e pop”, explica 
Artêmio. No show do Jota Quest Acústico, a produção do All vai reformular 
o espaço trazendo opções para quem quiser assistir sentado a apresentação. 
A cantora Iza também deve levar muitos fãs à Jurerê no dia 20 de janeiro. 
Para quem curte música eletrônica, no dia 27 de janeiro tem a primeira edição 
comemorativa de 15 anos do Festival Kaballha, que roda o país durante o ano.  

festas 
Mil e uma 

Florianópolis terá uma das melhores programações 
de shows e baladas do Brasil no verão

AGENDA DE JANEIRO
• 1/1, Wesley Safadão, P12, 
a partir de R$ 500

• 2/1, Robin Schulz, P12, 
a partir R$ 100

• 3/1, Bagunça Boa com Anitta, 
P12, a partir de R$ 140

• 4/1, Henrique e Julian, 
P12, a partir de R$ 120

• 5/1, Baile do Presidente com 
Ludmilla, Buchecha, Bruninho 
& Davi e MC Lan, Stage Music 
Park, a partir de R$ 50

• 5/1, Natiruts, P12, a partir de R$ 100

• 6/1, Cathy Guetta, Posh, a partir 
de R$ 100 (fem) e R$ 350 (masc)

Vintage Culture, P12, a partir de 
R$ 140 (fem) e R$ 200 (masc)

• 7/1, Munhoz e Mariano, Café 
de la Musique, a partir de R$ 
40 (fem) e R$ 80 (masc)

• 7/1, Matheus e Kauan, 
P12, a partir de R$ 80

• 12/1, Nocturna, Stage Music 
Park, a partir de R$ 50

• 13/1, Samba Floripa com 
Sorriso Maroto, Belo, Pixote, 
Sem Abuso e Atrevidos, Stage 
Music Park, a partir de R$ 50

• 13/1, Baile do Dennis, 
P12, a partir de R$ 100

• 14/1, Band Eva, Café de la Musique, a 
partir de R$ 40 (fem) e R$ 80 (masc)

• 14/1, Simone e Simaria, 
P12, a partir de R$ 100

• 19/1, Jota Quest Acústico, Stage 
Music Park, a partir de R$ 50

• 20/1, IZA, palco indoor 
Stage, a partir de R$ 40

• 20/1 Nando Reis, P12, 
a partir de R$ 80

• 21/1, Bloco da Favorita, Café 
de la Musique, a partir de R$ 
40 (fem) e R$ 80 (masc). 

• 21/1, Zé Neto e Cristiano, 
P12, a partir de R$ 80

• 27/1, Kaballah 15 anos, Stage 
Music Park, a partir de R$ 70

• 27/1, Puta Farra com Make U 
Sweat, P12, a partir de R$ 80

• 28/1, Samba de Santa Clara, 
Café de la Musique, a partir de 
R$ 40 (fem) e R$ 80 (masc)

• 28/1, Maiara e Maraisa, 
P12, a partir de R$ 80

ENDEREÇOS

• Stage Music Park, rod. Mauricio 
Sirotsky Sobrinho, km 5, Jurerê, Fpolis

• P12, serv. José Cardoso Oliveira, 
Jurerê Internacional, Fpolis

• Posh, rod. Mauricio Sirotsky 
Sobrinho, km 5, Jurerê, Fpolis

• Café de la Musique, Av. dos Merlins, 
s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis

Ingressos nos sites Blueticket, 
IngressoRapido, TicMix e Ticket360.

RÉVEILLON
• Réveillon Café de la Musique, Jack E, Edo Krause 
e Pedro Freitas, open bar e food, R$ 1000 (fem) 
e R$ 2000 (masc), Café de la Musique, av. dos 
Merlins, Jurerê Internacional, Fpolis 

• Réveillon On the beach, atração não divulgada, 
open bar e food, R$ 2000 (fem) e R$ 3000 
(masc), Acqua Plage, rua das Algas, s/nº, Jurerê, 
Florianópolis 

• Réveillon Luxury, atração não divulgada, open 
bar e food, Donna, R$ 450 (fem) e R$ 750 (masc), 
servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, lote 03, 
Jurerê Internacional, Fpolis

• Vive la Vie, Jeco Thompson e Dyve,, open bar 
e open food, R$ 1000 (fem) e R$ 1500 (masc) Le 
Bar Baron, av. Tom Traugott Wildi, 215, Praia Brava, 
Florianópolis 

• Réveillon Spettacolo, Cat Dealers e Ultra House, 
open bar e food, R$ 650 (fem) e R$ 850 (masc), 
P12, servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, Jurerê 
Internacional, Fpolis

• Terraza Virada, Anna e Digitaria, open bar, a 
partir de R$ 50, Terraza, rod. Mauricio Sirotsky 
Sobrinho, Jurerê, Fpolis

KARIN BARROS 
karin.barros@noticiasdodia.com.br 
 

A temporada de verão de Florianópolis é a 
época em que a maioria das atrações mais 
bombadas do país pousam na cidade. 
Primeiro, por que a Capital lota de turistas, 
e, consequentemente, as baladas também, 

e a outra questão é que muitos famosos também 
querem curtir um pouco da Ilha. Além dos músicos, 
não vai ser difícil encontrar jogadores, modelos e 
atores nas noites quentes.

Neste final do ano e janeiro há atrações todos 
os dias. “Nossa expectativa para esta temporada é 
altíssima, na verdade para nós já é uma realidade. 
Estamos com a melhor agenda de verão do Brasil, com 
uma reforma muito grande no P12 e seguramente com 
um volume muito maior que o verão 2017”, explica 
Tiago Maia, diretor executivo do Grupo Novo Brasil. 

Com valores de R$ 40 a R$ 500, quem não se 
antecipar pode pegar valores de lotes muito maiores 
que o iniciais, como é o caso do show de Wesley Safadão, 
nesta segunda-feira (1), que está com a música nova 
“Sonhei que estava me casando”. A apresentação dele 
no P12 já está no 18º lote, sendo que o da Anitta, que 
acabou de lançar mais um hit no projeto Check Mate, 
é na quarta-feira (3) e está no 8º. “Iniciamos o trabalho 
com as programações com um ano de antecedência, 
para ter uma ideia, já estamos olhando o verão 2019. 
Mas a agenda completa temos praticamente com 
quatro meses antes do verão”, afirma Maia. 

Até o momento, os únicos shows que disputam 
os altos preços de bilheteria com Safadão são da 
dupla Jorge e Mateus e o de Alok. Os sertanejos se 
apresentam há pelo menos três anos consecutivos 
em Jurerê Internacional no final do ano. O show deles 
aconteceu na última semana. “Vamos ter sold out 
[ingressos esgotados] no Wesley Safadão dias antes do 
show, e o Vintage Culture indo para o mesmo caminho. 
Todos os shows estão indo bem e estamos com um 
foco muito grande na piscina do P12 neste verão que 
sempre foi nossa essência”, coloca Maia.

Além do P12, o Grupo Novo Brasil é detentor 
do Le Bar Baron, Donna, Acqua Plage, Milk e 
Cervejaria Devassa.

Atrações variadas

Buchecha está 
escalado para 

o  Baile do 
Presidente

Iza, a revelação de  
2017, agita o palco 
indoor Stage 

DJ alemão 
Robin Schulz, 

reconhecido 
no estilo 

tropical e deep 
house, toca no 

P12, no dia 2
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Cropped 
Farm 
R$ 229,90
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COMBINADO
VOCÊ É LUZ! ILUMINAR 

É A PALAVRA DESSE 

VERÃO! AS PELES 

BUSCAM UM EFEITO 

DE BRONZEADO, 

MAS COM ASPECTO 

NATURAL, ABUSANDO 

DE ILUMINADORES E 

BLUSH. OLHOS COM 

BASTANTE GLOW E 

NOS LÁBIOS, BATONS 

CREMOSOS E SUAVES.

A modelo Cara Delevingne

A atriz Kristen Stewart

COLORS. OLHOS BEM ESFUMADOS EM TONS DE 

CORAL, ROSA, VERMELHO SÃO AS APOSTAS DA 

ESTAÇÃO. INCREMENTE TAMBÉM O CAT-EYE COM 

DELINEADORES OU LÁPIS COLORIDOS. A COR DEIXA 

O LOOK ULTRA-MODERNO!

2
53 8

4

Intense Blush Rosa Hot 
pink O Boticário 
R$ 29,90

Make 
B. Flash 
Iluminador  
Color Adapt 
O Boticário 
R$ 69,90

Intense 
Iluminador 

liquido 
olhos e rosto 

glamm O 
Boticário 
R$ 29,90

Make B 
Batom liquido 
comfort Matte 
O Boticário
R$ 39,90

Make B. 
Urban Ballet 
quarteto 
de sombras 
compacta 
Rosé O 
Boticário 
R$ 75,90

Por Carol Lobato

TUDO 
O NOVO CURINGA DO 

GUARDA-ROUPA COM 

CERTEZA SÃO OS TÊNIS. 

ELES DEIXARAM DE SER 

TENDÊNCIA E VIRARAM 

ITEM BÁSICO. O FOCO É 

APROVEITAR BASTANTE 

O DIA, COM CALÇAS 

FRESCAS E SUPER LEVES. 

AS PANTACOURTS VÃO 

CONTINUAR FIRMES 

E FORTES. UMA LEVE 

BARRIGA DE FORA 

TRAZ CHARME E UM 

ACESSÓRIO PODEROSO 

FAZ A FESTA NO LOOK. 

LET IT 
SHINE!

A digital influencer Thassia Naves
Tudo à venda no 

Beiramar Shopping

1
6

Bolsa sacola listrada 
Renner R$ 149,90

Tênis esportivo 
Arezzo R$ 319

Pantacourt 
Animale  

R$ 698

9

7
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Advogada com incursão nas letras lança 
primeira obra que mescla romance e contos 

KARIN BARROS 
karin.barros@noticiasdodia.com.br

Estreia

AS 27 REGRAS DE GUN-HEE LEE

AUTOR: Nelson Hong

EDITORA: Devir

QUANTO: R$ 47 (204 págs.)

Examina as regras adotadas 
por executivo que acelerou 
o crescimento da Samsung 
a partir dos anos 1980. 
Entre elas estão usar o 
fracasso para impulsionar 
a busca por objetivos e 
valorizar a criatividade.

ENTREPRENEURIAL YOU

AUTORA: Dorie Clark

EDITORA: Harvard 
Business Review

QUANTO: R$ 63,80 (livro 
digital; 272 págs.)

Consultora dá dicas para 
quem quer atuar por 
conta própria. Apresenta 
casos de sucesso de 
consultores, produtores de 
conteúdo e marqueteiros.

C
ris Vazquez, 45, gaúcha 
radicada em Florianópolis 
há 20 anos, lançou 
recentemente seu primeiro 
livro autoral, que mistura 

contos e romance. O primeiro é a vertente 
que melhor domina, e a qual dedicou 
parte dos seus estudos, porém, a outra 
chegou para dar uma nova roupagem, 
trazendo mais coesão à primeira obra. 

Em “O abismo entre nós”, Cris conta 
a história de um escritor improdutivo 
chamado Horácio Calvino, que encontra 
a aspirante a escritora Florence Lugon, 
e lhe propõe uma troca de contos 
como estímulo para a escrita. No 
entanto, a relação se torna afetiva 
para ela, algo que ele reluta durante 20 
anos, trazendo à tona a interrelação 
entre vida, ficção e autoficção. A 
autora busca brincar no livro com a 
sapiossexualidade, que é quando o 
interesse amoroso nasce da admiração 
intelectual e profissional pelo outro. A 
obra, que se passa em diversos pontos de 
Florianópolis, como o Mercado Público 
e a praia do Campeche, é estruturada 
via narrativa, correspondência, 
contos e diários dos protagonistas.

Cris é advogada pública da Fazenda, 
porém, a literatura está presente em sua 
vida desde criança, inclusive foi uma de 
suas dúvidas quando prestou vestibular. 
Ela começou a cursar letras junto ao 
direito, mas não chegou a finalizar. Já em 
Florianópolis, e com o desejo guardado 
de retornar às letras, ela fez mestrado 

em literatura pela UFSC em 2000. Para 
estimular a escrita, criou um blog 
em 2013 e participou de seu primeiro 
festival de contos no ano seguinte. 

Por meio do evento, descobriu que 
o melhor caminho para um aspirante 
a escritor era participar de uma oficina 
literária. Em 2015, ela participou em Porto 
Alegre (RS), da oficina do professor Luiz 
Antônio de Assis Brasil. “Durante esse 
tempo eu já vinha amadurecendo uma 
ideia de livro e direcionava os exercícios 
da oficina para a obra”, explica. No ano 
seguinte, Cris foi finalista do Prêmio 
Sesc de Literatura com “O abismo entre 
nós”, mas o livro era voltado apenas ao 
conto. Depois disso, a autora buscou 
dar uma roupagem de romance ao 
trabalho. “Ao acabar de escrever, eu vi 
que não era só uma história de contos e 
fiquei com vontade de mudar um pouco, 
retrabalhando o livro e deixando os 
contos mais conectados com a própria 
historia dos escritores”, acrescenta. 

Essa é a primeira obra solo, porém, 
a advogada tem outros dois trabalhos 
com o grupo de 18 contistas que formou 
no Estado vizinho. “Ainda me sinto mais 
contista que romancista, porque o conto 
você escreve um pouco mais rápido sobre 
muitas ideias; o romance é uma ideia e 
você tem que mergulhar nela, acordar 
pensando nela”, diz Cris. O próximo 
livro da escritora será com o coletivo 
Dessas Ai, formado por 12 mulheres, 
e será lançado em meados de 2018.  

arrebatadora

LANÇAMENTOS

Cris Vazques foi finalista 
do  Prêmio Sesc  com “O 

abismo entre nós”, que 
ganhou nova roupagem 

para a publicação

DANIEL QUEIROZ/ND

VOCÊ, EU E OS ROBÔS

AUTORA: Martha Gabriel

EDITORA: Atlas

QUANTO: R$ 49 (442 págs.)

Trata das transformações 
geradas pela revolução 
digital em diversas 
áreas. Passa por temas 
como internet das 
coisas, economia da 
atenção, privacidade, 
educação, inteligência 
artificial e robótica.

O ABISMO ENTRE NÓS

AUTORA: Cris Vazquez. 

EDITORA: Moinhos. 200 págs. 

QUANTO: R$ 38

Emmerson Nogueira
está de volta a SC, depois de 4 anos.
17 anos de estrada, mais amigos e mais canções!

PRODUZIDO POR: NDBC | NOTÍCIAS DO DIA BRANDED CONTENT

O Teatro do CIC (Ademar Rosa) vai 
receber no dia 27 de janeiro o novo 
show de Emmerson Nogueira, com 

hits de 17 anos de carreira marcadas por 
mais de 2 milhões de CDs e DVDs vendidos, 
turnês com shows abarrotados em toda a 
América Latina e um projeto que se tornou 
fenômeno fonográfico, rendendo 12 álbuns 
de expressivo êxito comercial e de crítica.

Mais que números, o show do músico 
impressiona. Por meio da combinação 
de sua voz rouca e a intimidade com o 
violão, Emmerson compartilha com o 
público um notável entrosamento com 
os músicos de sua banda, consolidado ao 
longo dos 17 anos de estrada. O resultado 
não poderia ser outro: uma apresentação 
em que a energia do palco transborda e 
contagia o público.

Tendo o estúdio nas montanhas de 
Minas Gerais como ponto de partida 
para sua produção musical, o artista tem 
na discografia cinco trabalhos da série 
"Versão Acústica" e outros sucessos como 
“Beatles”, “Dreamer”, “Miltons, Minas e 
Mais”, o autoral “Emmerson Nogueira”, um 

álbum duplo ao vivo e dois DVDs.
A gravadora Sony Music adicionou 

todos os álbuns físicos nas plataformas 
digitais, disponíveis no iTunes e sites de 
streaming como Deezer, Spotify, Apple 
Music e Tidal. Os vídeos estão nos canais 
oficiais da Vevo e YouTube.

No show de aproximadamente duas horas, 
Emmerson consegue, através de medleys, 
passagens ou citações, percorrer boa parte 
de sua carreira, garantindo a satisfação de um 
público exigente que costuma acompanhar 
de perto sua trajetória. Se não faltam as 
obrigatórias “Wish You Were Here” e “Hotel 
California”, também há espaço para surpresas 
e momentos mais conceituais, como o solo 
de viola caipira que, invariavelmente, arrebata 
a plateia. Afinal, uma coisa é tocar canções 
de sucesso, outra é transformá-las em 
versões acústicas com personalidade. E isso 
Emmerson Nogueira faz com maestria neste 
novo e memorável show.

A produção do show lembra que os 
ingressos são limitados e já estão a venda 
desde o dia 12 de dezembro. Garanta já 
o seu ingresso.

• Local:  CIC - Teatro Ademir Rosa 
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600  
Agronômica, Florianópolis - SC, 88010-400

• Data: 27 de Janeiro de 2018

• Horário: 21h 

• Valores dos ingressos:
Setor A (mais próximo ao palco) 
R$ 180 inteira / R$ 90 meia 

Setor B (área superior da sala) 
R$ 150 inteira / R$ 75 meia

• Através do site: 
www.blueticket.com.br/21546/Emmerson-Nogueira

• Mais informações: (48) 99102-6905



New Years Thyme
• 50 ml de gin
• 200 ml de água tônica
• Romã 
• 4 ramos de tomilho

Adicione gelo em uma taça de 
vinho, coloque o gin e a água 
tônica e finalize com o romã e 
o tomilho.

Blueberry Sparkling
• 30 ml de gin
• 15 ml de limão siciliano
• 2 colheres de chá de açúcar
• Mirtilo (8 unid)
• 100 ml  de espumante Brut

Em uma coqueteleira macere 
o mirtilo, adicione o gin, limão 
siciliano e açúcar, bata com 
gelo. Em uma taça, faça dupla 
coagem e complete com 
espumante brut. Decore com 
flor comestível e mirtilo.

COQUETÉIS EXCLUSIVOS 
CRIADOS PELA 
DRINK IT, PARA ESTA 
EDIÇÃO ESPECIAL

DOIS DRINQUES 
PARA VIRAR O ANO
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Anna Paula Heiderscheidt 
Nutricionista por vocação e formação

Anna Paula Heiderscheidt dá dicas de 
alternativas magras, mas nutritivas

Manter a forma e a saúde do verão nas 
festas de fim de ano não é impossível, 
acredite! Com criatividade e dedicação 

podemos comer bem sem abrir mão da bela 
silhueta e dos sabores tradicionais dessa época. 

Ao acordar, é importante começar com um café da 
manhã reforçado e optar por receitas leves no almoço. 
Em dias de festa, pular refeições nunca é saudável e 
nem traz resultados. É melhor comer normalmente 
e não permanecer sem alimento enquanto espera a 
ceia, que costuma ocorrer muito tarde. Após um longo 
período sem alimento, há risco maior de exagero.

Pratos leves
Uma ceia magra e saborosa é possível alterando 

ingredientes. Nozes, castanhas e amêndoas são 
ótimas degustações, pois satisfazem e são ricas 
em minerais e fibras. Para evitar excessos, é 
indicado começar a refeição pela salada como 
cenoura em palitos, alface americana, tomate, 
rúcula, pepino. Outra opção de entrada é pão 
integral com tartar de salmão e pesto de rúcula.

Carpaccio de abobrinha, carne ou berinjela é uma 
boa sugestão para refeição leve, pois é nutritivo e 
com baixo teor calórico. Além disso, assados, frutas 
desidratadas, oleaginosas, salada caprese, pepino 
com molho de iogurte, frios recheados de frutas como 
chester com melão também oferecem alternativas 
pouco calóricas. Romã, lentilha, maçã, figo, avelã, 
tâmara, uva e vinho estão igualmente liberados.

Peixe e até sobremesa
Para o prato principal, o peixe é uma boa pedida 

para a noite da virada, como o bacalhau dessalgado. 
Alimento saudável e segundo os portugueses, 
peixes destemidos, ao migrarem pelo mar, resultam 
na possibilidade de conquistas e sucessos.

Na “temida” sobremesa é permitido um pavê de 
laranja com chocolate meio amargo, que combina 
os benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes da 
fruta com o poder termogênico do cacau. Taças de 
pêssego assado com mel e alecrim ao creme de iogurte 
e mix de cereais também somam ao cardápio doce. 

Nutrição
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Ano novo, corpo novo

Receita de Couscous 
de Couve-Flor
• 1 cabeça de couve-flor crua
• 1 xícara de salsinha
• 1 xícara de cenoura ralada
• 3 dentes de alho
• ½ cebola picada
• Azeite de oliva
• Tomilho picado
• Sal, pimenta do reino, curry e açafrão

Modo de Fazer:
Coloque uma panela com água e 
sal para ferver. Corte a couve-flor 
em flores, coloque na água e deixe 
ferver por três minutos. Deixe esfriar 
e bata no processador até se tornar 
um cuscuz. Refogue o alho, cebola 
e coloque a couve-flor. Acrescente 
o tomilho, a salsinha, a cenoura, o 
açafrão e o curry. Finalize com sal, 
pimenta e as passas. Decore com 
brotos. Sirva quente ou gelado. Pode ser 
conservado na geladeira por três dias.


