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Cartinhas de Natal dos Correios
já podem ser adotadas em SC
função da pandemia do coronavírus, a adoção das cartinhas é
realizada de forma digital, até 3
de dezembro.
Para adotar, acesse o blog do
Papai Noel blognoel.correios.com.br e clique na seção “Adote
on-line”.

ção Correios

Foto: Divulga

A campanha Papai Noel dos
Correios 2021 segue tirando os

sonhos das crianças do papel
em Santa Catarina. Este ano, em

Com base na localidade
informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as agências
para entrega dos presentes, que
deve ser feita presencialmente
até 10 de dezembro, sempre
com atenção especial aos proto-

colos sanitários de prevenção à
Covid-19 (utilizando máscaras e
evitando aglomerações).
A ação natalina contempla
cartinhas enviadas por alunos
da rede pública (até o 5º ano do
Ensino Fundamental) e crianças
acolhidas em creches, abrigos e
núcleos socioeducativos de 22
municípios catarinenses (Armazém, Biguaçu, Blumenau, Capivari de Baixo, Caibi, Concórdia,
Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Içara, Imbituba, Joinville,
Lages, Laguna, Lauro Muller,

Navegantes, Palhoça, Santo
Amaro da Imperatriz, São José,
São Miguel do Oeste, Tubarão e
Vargem).
As 46 escolas e instituições
que participam da campanha
este ano foram indicadas pelas
secretarias municipais de Educação e Assistência Social.
Vale ressaltar que os Correios
não distribuem cartas para adoção diretamente à população
em suas residências.

Centros de Saúde de Florianópolis
Promovem ações para saúde do homem da Campanha Novembro Azul
Foto criação: PMF

A Prefeitura de Florianópolis, por meio
da Secretaria de Saúde e da Fundação
Somar, promovem ações para saúde do
homem nos Centros de Saúde de todas as
regiões da capital durante o mês de
novembro. A iniciativa faz alusão à Campanha Novembro Azul, mês de prevenção
ao câncer de próstata.
Ao longo do mês, a administração
municipal produzirá e divulgará materiais
sobre a prevenção e conscientização da
doença.
Os Centros de Saúde proporcionarão
diversas atividades para saúde do homem
como realização de testes rápidos, aferição de pressão arterial, orientação de
hábitos de vida saudável e atendimentos
odontológicos.
A Fundação Somar promoverá iniciativas com voluntários em apoio às campanhas e instituições sociais voltadas à essa

causa social. Para participar como voluntário, basta acessar www.somar oripa.com e se inscrever ou entrar em contato
pelo telefone (48) 98441 0217.
Desde seu surgimento na Austrália em
2003, a campanha Novembro Azul vem
crescendo a cada ano e tendo engajamento mundial no combate e prevenção
ao câncer de próstata.
- Agronômica: 27/11 - Atendimento
clínico, rodas de prática integrativa complementar, realização de testes rápidos,
rodas de conversa e atualização de calendário vacinal;
- Centro: sábados do mês - Rastreamento para infecções sexualmente transmissíveis (testes rápidos), avaliação clínica para risco cardiovascular para homens
na faixa etária de rastreamento adequado, consulta clínica (Previne Brasil) para
hipertensão arterial sistêmica/diabetes

mellitus em atraso.
- Córrego Grande: sábados do mês Atualização de calendário vacinal,
demandas administrativas ( cadastros/CPFs), devolvidos, teleatendimentos,
consultas odontológicas;
- Itacorubi: sábados do mês - Papo
de homem, Grupo de Saúde iniciará em
novembro, rodas conversa e atividades de
saúde, prática integrativa complementar;
- Monte Serrat: sábados do mês Atendimento médico (demanda espontânea) exclusivo para saúde do homem,
controle do tabagismo, atualização do
calendário vacinal, saúde reprodutiva,
atendimento odontológico.
Prainha - sábados do mês - atualização do calendário vacinal, saúde reprodutiva, sorologias, avaliação de risco cardiovascular, buscas ativas.
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Prefeitura inclui aproximadamente 200
novos horários de ônibus em Florianópolis

BRUNO COLLAÇO/AGÊNCIA AL

Foto: Guilherme Medeiros/PMF

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da
Secretaria Municipal de
Mobilidade e Planejamento Urbano, acrescentará 197 novos horários de ônibus neste mês
de novembro.
Os novos horários
serão dos serviços executivos e funcionarão a
partir da do dia 16 de
novembro e dos serviços convencionais que
estarão disponíveis a
partir da última semana
do mês.
O acréscimo será feito em linhas
que atendem todas as regiões de
Florianópolis.
Desde o início da pandemia,
foram retomados mais de 5 mil
horários e também foram colocados à disposição horários extras nas

linhas de maior demanda. Atualmente, o transporte coletivo da
Capital é utilizado diariamente por
149 mil passageiros, o que representa cerca de 62% da demanda
anterior à pandemia.
Os constantes acréscimos de
linhas e horários estão acompa-

nhando a volta gradual
da utilização do transporte público por parte
da população, “Acompanhamos diariamente as
demandas do transporte
coletivo, através da nossa
Central de Controle Operacional e das sugestões
que nos chegam via Ouvidoria. Dessa forma, fazem o s o s a c ré s c i m o s e
mudanças necessárias no
atendimento.”, explica o
secretário Municipal de
Mobilidade e Planejamento Urbano de Florianópolis,
Michel Mittmann.
Os usuários do transporte coletivo podem consultar as mudanças
a partir do dia 16 de novembro
através do site do Consórcio Fênix e
do app oripanoponto.

As certezas de Paulinha
Além do futuro partidário do governador Carlos Moisés
da Silva e do presidente Jair Bolsonaro, a política catarinense
tem outro ponto de interrogação na cabeça: qual será o futuro
da deputada Paulinha? A ex-prefeita de Bombinhas, que
militou por mais de duas décadas no PDT, foi expulsa da sigla
por asumir a liderança de governo na Assembleia Legislativa
(Alesc). Desde então, coleciona convites de líderes partidários
catarinenses, mas a composição da chapa e o projeto para o
Executivo podem ser uma pedra no sapato. Paulinha quer
(e vai) apoiar a reeleição de Carlos Moisés. Para isso, evitará
ingressar em algum partido com projeto diferente. Para a
parlamentar, Moisés mostrou que é “sério” e “honesto” e tem
na distribuição de recursos para as prefeituras um dos pontos
fortes da gestão estadual. O apoio à reeleição pode ocorrer em
uma sigla diferente da do governador, apoio suprapartidário
que ela já havia praticado durante os processos de- impea
chment contra ele. “Eu fui muito incompreendida, muito
criticada naquela época, e está aí hoje o resultado que não me
permite me arrepender, pelo contrário [...] Eu sabia que eu
estava certa. Está aí a prova [risos]”, diz.

VALORIZAÇÃO FEMININA

Feira de Cascaes
Inscrições para feirantes
A terceira edição da Feira de
Cascaes acontece dia 19 de
dezembro na Praça XV.
E as inscrições para feirantes
acontece de 18 de novembro até
dia 27 de novembro, sendo que
todos os selecionados pela
comissão serão comunicados até
o dia 11 dezembro. E devem ser
feitas pelo e-mail do feira oripapmf@gmail.com.
Devem constar no e-mail;
nome completo, número de telefone para contato, descrição dos
produtos que serão comercializados e fotos.
Na parte de artesanato terão
no total 50 tendas, sendo que 35

para os artesãos que já tenham a
carteira de artesanato (PAB) e 15
para manualidade (para os que
não tem carteira de artesão). Na
parte da gastronomia terão no
total 20 tendas.
A Feira iniciara as 10 horas da
manhã e vai até as 17 horas, as
tendas estarão disponíveis para a
montagem a partir das sete horas
da manhã e desmontagem só
depois do término da feira.
Os feirantes selecionados só
poderão fazer a montagem das
suas tendas até as nove horas da
manhã. As tendas que já estarão
montadas, serão escolhidas pelos
feirantes por ordem de chegada.

Será disponibilizado para os
feirantes (somente para os participantes da feira) que possuem
carro, o estacionamento da Passarela Nego Quirido que poderá
deixar seu carro no horário de
permanência das 07 horas da
manhã até as 19 horas).
Interessados de pegar a credencial do estacionamento tem
que já comunicar no e-mail para
que no dia seja entregue a credencial na hora. OBS: envie no email nome completo do motorista e a placa do carro.
Maiores informações serão
enviadas por e-mail para todos os
selecionados.

Deputada de destaquecom parcerias, o Observa
na legislatura com o maior tório da Violência contra
número de mulheres da a Mulher. A geração de
história da Alesc, Paulinhadados e análise constante
ajudou a construir polí
- será o trunfo para avaliar
ticas públicas voltadas ae propor novas políticas
elas. Além da Procurado
- públicas. Isso porque a lei
ria da Mulher, que atua namuda rapidamente, mas o
vertente jurídica e política, machismo estrutural de
o grupo também criou, manda mais tempo.

- espe
•A ALESC realizou na semana passada uma sessão
cial em comemoração aos 50 anos da Federação das- Associa
ções Empresariais de SC (Facisc). A entidade congrega quase
150 associações municipais, que representam 34 mil- empre
sas e geram mais de 2 milhões de empregos diretos.

•O PROPONENTE foi o deputado Milton Hobus
(PSD), que já presidiu a associação empresarial de Rio do Sul.
“É um momento de muito orgulho prestar essa homenagem
a essa federação que representa as associações que tiveram
contribuição direta para o êxito da economia de nosso
- esta
do”, aﬁrmou.
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ENTREVISTA
Por Daiane Rodrigues

Eduardo Ferraz

Eduardo Ferraz tem mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas e liderança.
Presta consultoria para grandes empresas e já treinou milhares de pessoas. É reconhecido por seu
consistente embasamento teórico e considerado um dos mais capacitados pro ssionais em
desenvolvimento humano no país. Autor de 5 best-sellers, nas áreas de gestão de pessoas,
carreira, vendas e negociações. Possui mais de 700 participações em mídia nacional, atualmente é
comentarista na EXAME.com (com mais de 200 vídeos) e colunista na Rádio Bandnews. Possui
grandes cases de sucesso e atende clientes, como Banco do Brasil, Bayer, Basf, Bourbon Hotéis,
Correios, Dell Anno, Fiat, Livrarias Curitiba, Petrobras, Sadia entre muitos outros.
algo que ela já tem do que
ganhar ou obter lucro. Então
essa proposta não pode ser
agressiva, ela tem de ser conservadora. Por exemplo, meu produto ou meu serviço é garantido. O que se oferece é algo com
baixíssimo risco, com assistência e acompanhamento. Então,
mais importante do que ganhar
é não perder.
O terceiro motivador para a
negociação é evitar incômodos.
A pessoa não ser incomodada e
não quer fazer nada que traga
algum tipo de trabalho extra.
Então sua proposta terá que vir
nesse sentido. O que eu vou
oferecer poupa incômodo? Traz
comodidade para outra pessoa?
Facilita a vida dela? Ofereça
dessa forma “eu faço, eu resolvo”
ou no sentido “você não vai ter
que se incomodar com nada."
O quarto motivador é sentir
prazer. Você precisa descobrir
algo que a outra pessoa adora,
ama de paixão. Um exemplo, se
você é um arquiteto tem que
descobrir no cliente o que mais
o encanta, se ele gosta da cozinha, se prefere um home theater, se ele gosta de lazer ou de
fazer um churrasco, en m, toda
negociação precisa passar pelo
prazer que a pessoa sente como
o mais forte motivador.
O quinto motivador é a aprovação social. O que mais motiva
outra pessoa é o reconhecimento, o aplauso. Ela ser bem quista,
ser elogiada, ser invejada. Neste

JT: Quais os "segredos" para
negociar qualquer coisa com
qualquer pessoa?
Eduardo Ferraz: A principal
regra é: negociação signi ca
troca e, portanto, você precisa
saber o que a outra parte precisa. Muita gente se equivoca e
desiste de negociar ou acha que
não é um bom negociador porque se esquece desse detalhe.
Por exemplo, você oferece um
serviço ou um produto que não
interessa para o outro, isso não é
negociação pois não há troca.
Então o principal segredo para
negociar bem é saber se o que
eu tenho para oferecer interessa
a outra parte. A partir disso, eu
posso traçar uma boa uma boa
estratégia para negociar bem.
JT: Quais fatores que mais
contribuem para uma boa
negociação?
Eduardo Ferraz: Existem na
verdade seis grandes motivadores, então, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles:
O primeiro motivador é
obter lucro ou ganhar dinheiro,
ou seja, signi ca que a outra
parte quer ganhar dinheiro. Ela
quer receber um ganho nanceiro e obter um lucro de volta. Se
o que você for oferecer - seja lá o
que for - não contempla algum
ganho, isso não vai interessar
para outra pessoa.
O segundo motivador é
evitar perdas. A pessoa está
mais interessada em garantir

caso é preciso vender ou propor
nesta negociação algo que
traga este reconhecimento.
A última motivação é a
autorrealização, é aquele em
que a pessoa faz algo para de
forma altruísta, ou faz algo para
se sentir responsável por um
mundo melhor. Logo, essa proposta precisa ser nesse sentido:
o que você está propondo ajuda
as pessoas? O que você está
propondo pode fazer com que
essa pessoa seja mais útil? E
você pode ajudá-la a se transformar em alguém.
Cada negociador costuma
ter um desses motivadores mais
forte num determinado
momento num determinado
contexto. É fundamental descobrir qual é o dele e daí traçar um
plano de ação para oferecer
benefícios relacionados.
JT: Como construir um plano
de ação para atingir a prosperidade nanceira?
Eduardo Ferraz: Eu vou falar
do ponto de vista do negociador. Os grandes negociadores
são aquelas pessoas com autoridade moral, com alta credibilidade. Então, na minha opinião,
mais de 30 anos de experiência
no mercado como consultor de
gestão de pessoas, eu posso
a rmar que é mais fácil e mais
duradouro atingir a prosperidade nanceira sendo reconhecido como alguém con ável.

O que
signi ca
isso? Que
sua palavra tem
valor, inclusive nanceiro,
pois pessoas aceitam pagar
mais para quem tem autoridade
e credibilidade. Então ca muito
mais fácil você atingir prosperidade nanceira duradoura e
consistente.
JT: Como podemos ativar o
gatilho mental de um consumidor, fazendo ele se conectar com nossa marca?
Eduardo Ferraz: Vamos voltar
para o que eu falei no começo:
para negociar com qualquer
pessoa você precisa descobrir o
que ela quer. Então, se você tem
um produto ou serviço que
atende muitos consumidores, é
preciso se conectar com aqueles seis motivadores principais
que eu comentei. Então uma
parte da campanha de negociação deve mostrar lucros.
Outra parte mostrando a parte
estável ou conservadora para
evitar perdas, a outra como seu
produto seu serviço pode evitar

Menos Tempo
Mais Resultados
Medicamentos e Perfumaria
Suplementos
Medicamentos Fitoterápicos
Assistência Farmacêutica

20 minutos de treino que
valem a 2 horas de academia

Con ra nossas ofertas no instagram

Tele-Entrega
3333.1166 / 99166.4822

Agende uma aula gratuita!
drogariapaulina

Aberto de segunda a sábado das 7h às 22h
Rua Delminda Silveira, 640 - Agronômica (ao lado da Pontual)

99157.0325

eletro tness_studio

Rua Dr Agostinho Sielski,6 - Lj 3 Santa Mônica

incômodos
ou como o seu
produto ou serviço
pode gerar prazer, ou aprovação social ou autorrealização.
Tenho convicção em dizer que a
gente ajusta ou ativa o gatilho
mental de um comprador, quando demonstra os benefícios se
seu motivador mais intenso.
JT: Quais estratégias podemos usar para realizar fechamentos e cazes?
Eduardo Ferraz: Um fechamento pode ser mais direto,
desde que você tenha autoridade para isso. Técnicas "forçadas"
de fechamento, cheiram a manipulação e, na minha opinião,
não funcionam no médio ou
longo prazo. Porque a má reputação, assim como a boa, se
espalha e traz consequências.
JT: Deixe um recado para os
leitores do jornal:
Eduardo Ferraz: Ser justo e
con ável é a melhor técnica de
negociação!
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Trança Cascata
As tranças são penteados prá cos, despojados e democrá cos, ﬁcam bem
em todos os pos e comprimentos de cabelo. Adaptam-se bem ao dia-a-dia,
seja para amenizar o calor ou para adotar um penteado mais moderninho
que agrega muito ao visual. Também são ó mas para ocasiões mais formais
como casamentos, baladas, formaturas, entre outros.

Gourmet
Escondidinho de Frango
com Batata Doce e gergelim

1 e 2 – Divida o cabelo (não ao meio)
um pouco para o lado, separe uma
mecha e divida em três partes iguais;
3 – Comece a trançar as mechas
normalmente (cerca de duas ou três
trançadas);
4 – Depois de ter trançado alguns
centímetros, solte a parte superior de
sua trança.

Ingredientes
-1 kg de batata doce cozida e
espremida
- 1 kg de peito de frango cozido
- Temperos a gosto
- 2 col de sopa de farinha de coco
(ou outra farinha da sua escolha)
- 4 colheres de sopa requeijão
- 1 gema de ovo
- 100 g de queijo parmesão
- 2 colheres de sopa de gergelim

Modo de Preparo
- Misture com as batatas cozidas a farinha e o requeijão
- Depois coloque em um refratário grande de vidro uma camada de frango
e outra de batata.
- Espalhe a gema por cima e salpique gergelim.
- Derrame o queijo parmesão por toda a massa.
- Leve ao forno por 20 minutos e depois sirva ainda quente.

5 – Adicione uma nova mecha, um
pouco mais grossa da parte de cima da
cabeça;
6 – Repita o processo: trance duas
partes e solte uma, lembre-se de soltar
uma mecha e ir acrescentando outra
que estiver na parte superior da
cabeça;

Cupcake de Chocolate Fit
Receita: @graosesementes oripa

Ingredientes

7 e 8 – Quando você chegar ao outro
lado de sua cabeça, prenda o ﬁnal da
trança com quantos grampos for
necessário.

- 2 ovos
- 2 col de sopa de óleo de coco
derretido
- 2 col de sopa de cacau em pó
- 2 col de sopa de açúcar
demerara
- 4 col de sopa de farinha de
amêndoas
- 1 col de chá de fermento

Pronto. Agora é só arrasar
com o novo look e
desﬁlar linda, poderosa,
cheia de charme e glamour !
*Você também pode ir no Salão de Beleza
Loulé Beauty & Co e fazer vários penteados.

Modo de Preparo
- Misturar tudo e depois colocar o fermento.
- Colocar nas forminhas de silicone, preencher a metade da
forminha com a massa.
- Assar por 20 minutos no forno (200 graus) ou na airfryer por 10 minutos.
- Você pode acrescentar coco, nozes, amêndoa ou chocolate 70% na massa.
Fica uma delicia.
- Enfeite com gotas de chocolate.

Andreza Nagel

Promoção:

Bolos, Doces, Doces Gourmet,
Bem Casado, Pães de Mel Personalizados
CupCakes, Panetones e Chocotones

Buffet livre
Almoço: 39,90
CAPOEIRAS

Jantar: 56,90

(48) 98463.7600
TRINDADE

(48) 99127.5252
andrezanageltortas

99986.1550

@yamakisushioficial

R. Lauro Linhares, 624, - Trindade
R. Waldemar Ouríques, 459 - Capoeiras
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Harmonize seu sorriso por meio
de laminados cerâmicos
É cada vez mais comum a presença de
pacientes com desgastes em dentes naturais
nos consultórios odontológicos. O atual
estilo de vida, com maior carga emocional e
estresse, cria um ambiente favorável para o
aumento da prevalência de parafunções,
como o bruxismo e o apertamento, e tem
feito com que cada vez mais cedo os pacientes apresentem sinais de perdas de estruturas importantes e insubstituíveis, como o
esmalte dental.

No entanto, isso não contraindica o
tratamento com laminados cerâmicos. Pelo
contrário, esses são os pacientes que mais
irão necessitar de reabilitações das estruturas dentais perdidas pelo atrito dos dentes e
restabelecimento de forma e função, que
podem e devem ser realizados de maneira
conservadora e estética através dos laminados cerâmicos, principalmente pacientes
jovens e com grande parte da estrutura
natural dos dentes preservada.

Estudos mostram que a prevalência de
bruxismo varia de 20% a 25% em crianças, de
5% a 8% na população adulta e 3% nos idosos. No entanto, cerca de 90% da população
relatam bruxismo em algum grau durante
algum período da vida1.

Essa reabilitação, porém, deve ser feita
respeitando os protocolos de manutenção e
controle do bruxismo e apertamento, que
envolvem a utilização de placas protetoras e
miorrelaxantes, e um controle periódico
estabelecido pelo dentista.

Bruxismo e apertamento estão entre os
hábitos mais deletérios para qualquer tratamento protético, causando problemas de
ordem estética e funcional.

Laminados cerâmicos: O tratamento
com os laminados cerâmicos ultra nos ou
lentes de contado dentais, como popularmente cou conhecida a técnica, já repre-

senta uma modalidade consagrada na
Odontologia, com resultados estéticos e de
e ciência comprovados a longo prazo.
Ele representa uma forma conservadora
de restabelecimento das estruturas perdidas pelo desgaste causado pela atrição

durante as fases características do bruxismo,
principalmente porque permite o revestimento do esmalte natural do dente, sem a
necessidade de desgastes.
Por Dr. Jatir F. Moraes - CRO4524
Contato: 3234.7669

OZONIOTERAPIA CAPILAR
Procedimento que vem ganhando visibilidade dentro dos salões de beleza, proporciona crescimento, fortalecimento, diminuição do frizz, eliminação das pontas duplas,
tem ação bactericida trazendo grandes
benefícios ao couro cabeludo.
Como funciona?
Contribuindo para recuperar a saúde e
balanço do cabelo, a ozonioterapia é uma
técnica de tratamento capilar realizada por
meio da aplicação de um vapor de oxigênio
e ozônio, a m de trazer grandes benefícios
ao couro cabeludo e aos os, alcançando
resultados incríveis.
O procedimento é feito de forma não
invasiva, ou seja, sem cortes, agulhas e a ns,
totalmente indolor e super relaxante!
Por que fazer?
Ajuda a melhorar a oxigenação cutânea,

além de estimular o metabolismo celular e
combater a ação dos radicais livres, uma vez
que promove a revitalização das células. Por
ter ação bactericida e cicatrizante, o ozônio,
limpa o couro cabeludo e elimina as toxinas
e impurezas presas no o.
Quando associada a tratamentos capilares, como por exemplo, hidratações, reconstruções, auxilia na penetração dos ativos no
o, potencializando os seus efeitos.
INDICAÇÕES
O procedimento não tem contraindicações e pode ser aplicado em todos os tipos
de cabelo, o que pode variar é o tratamento
associado, por isso o ideal é sempre buscar
um pro ssional da área para melhores
resultados.

•Clínica Geral
•Implantes Zigomáticos

Dr. JATIR F. MORAES
Especialista em
Implantes e Próteses
CRO4524

•Enxertos Ósseos
•Botox
•Bichectomia
•Harmonização orofacial
•Lentes de Contato

SIGA-NOS NO

3234.7669

Por: Salão Loulé Beauty & co.
O salão oferece esse serviço, e para os leitores
do jornal, o tratamento tem 15% de desconto.
Cuide-se. Agende seu horário!

Recomenda-se fazer 4 sessões, 1 x na
semana, mas pode várias conforme necessidade.

CENTRO ODONTOLÓGICO
A.A IMPLANTES
•Implantes Tradicionais
•Próteses

COMO E ONDE FAZER?
Como necessita de um aparelho para
realizar o procedimento, geralmente é feito
em salões de beleza que oferecem esse
serviço.
Tem várias formas em que pode ser
aplicado, porém tudo depende do que o
cabelo precisa. Por exemplo um cabelo
ressecado, opaco, seria ideal higienizar o
cabelo, aplicar uma mascara de tratamento
e então iniciar o procedimento com ozonioterapia, enquanto age a máscara.
Agora que você já sabe de todos os benefícios desse procedimento, que tal agendar
sua avaliação e deixar seu cabelo ainda mais
lindo e bem cuidado?

loulé&

99960-7669

Rua Lauro Linhares, 1849, Sl 301 (Prédio Cartório da Trindade)

- Auxilia no crescimento
- Fortalece os os
- Rejuvenesce os os
- Elimina qualquer infecção microbiana
do couro cabeludo ou dos os
- Repara e reconstrói os os
- Ajuda a eliminar as pontas duplas
- Diminui o frizz
- Combate a caspa
- Brilho
- Maciez

beauty

COMBO
PERFCT HAIR
1 Reconstrução
1 Hidratação
1 Ampola
+ Ozônio Terapia
1 Hidratação
Por:

aaimplantes

BENEFICIOS

R$329,90

co.

Salão de Beleza
Beleza - Estética
Cabelo - Maquiagem
Unhas em Gel

loulebeauty.co

99688.6668

Rua Capitão Amaro Seixas Ribeiro, 43, Santa Mônica
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O evento é gratuito e vai dar uma aula prática de
inovação, cidades inteligentes e empreendedorismo.
No dia 7 de dezembro, Florianópolis
sediará a oitava edição do InovarSC, que
este ano será realizada em formato híbrido
na Federação das Indústrias do Estado de
SC (FIESC).
As inscrições são gratuitas, limitadas e
podem ser realizadas por meio do site:
www.inovarsc.com.
O InovarSC reúne lideranças empresariais para discutir e aprimorar a inovação e o
empreendedorismo no estado.
Em 2021, o evento traz uma novidade
na programação: o conceito de inovação e
smart cities, ou cidades inteligentes, que é
de nida pelo uso da tecnologia para
melhorar a infraestrutura e tornar os cen-

tros urbanos mais e cientes e melhores de
se viver.
O evento apresenta ideias e chama a
atenção para a necessidade de uma urgente melhoria em questões sociais, além de
abordar inovações que vêm tornando as
cidades mais tecnológicas, dinâmicas,
seguras e sustentáveis.
O InovarSC também tem o intuito de
posicionar as empresas de tecnologia catarinenses como referências nacional e internacional na qualidade de produtos e soluções inovadoras, atraindo investimentos
com o atendimento às demandas empresariais.
Para isso, além da gestão de negócios,

os palestrantes irão debater habilidades
criativas e empreendedoras, estratégias de
negócios com alto valor agregado e o futuro da economia catarinense que depende,
fundamentalmente, das estratégias traçadas pelas atividades empresariais, que
buscam a ampliação da competitividade,
ações e soluções inovadoras.
O evento também terá painéis sobre a
indústria 4.0, pitches de conexão, tecnologia 5G, marketing digital, e streaming IPTV,
com lançamento de iniciativas locais de
inovação, além de palestrantes nacionais,
internacionais e lideranças empresariais.
A oitava edição do InovarSC pretende
ser uma aula prática de inovação e empre-

endedorismo, apontando caminhos que
facilite a vida de quem pretende inovar e
implementar um negócio de sucesso.
A oitava edição do Inovar SC é corealizada pela Associação Empresarial de
Comunicação Digital de Santa Catarina SC –
AECODI/SC e INOVAR AG com apoio da
Federação das Indústrias do Estado de SC
(FIESC), Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),
Conselho Regional de Administração CRA/SC, Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc), BC Convention, ACIBALC e
apoio de mídia da Ürban TV Brasil e Portal
da Ilha Digital.

Natal da Magia com shows gratuitos
Para levar a magia natalina a diferentes cantos da Capital, a TUM Cult vai realizar shows gratuitos no Boulevard 14/32,
no Floripa Airport, e levar a comitiva do
Papai Noel e grupos locais para seis bairros da Capital: Jurerê, Ingleses, Campeche, Rio Tavares, Armação e Centro.
O objetivo do projeto é valorizar
grupos locais e levar eventos culturais
gratuitos para a população nesta época
do ano. Até dezembro, haverá shows de
Nunes, Beatles de Natal, Família Lima,
Guinha Ramires e Banda, música instrumental e corais. Todas as apresentações
são gratuitas.

“A ideia é democratizar o acesso a bens
culturais, levando a apreciação dos espetáculos gratuitamente à população nos
quatro cantos da cidade”, diz a CEO da
TUM Cult Ivanna Tolotti.

- Show Nacional Família Lima às 19
22/12 Duo instrumental Monalicia
(teclado) e Thiago Ayer (violino)
Foto: Divulgação

Programação completa:
Boulevard 14/32 - Floripa Airport:
Sempre às 19 horas.

Comitiva do Papai Noel
- 18/12 Jurerê - 17h e Ingleses - 19h,
com show de Nunes
- 19/12 Campeche/Rio Tavares - 17h e
Armação (Igrejinha)
- 19h, com show de Guinha Ramires e
Banda
- 22/12 Centro (Catedral) - 19h com
Apresentações de Corais
Foto: Divulgação

- 27/11 Nunes
- 11/12 Beatles de Natal com a banda
Quarteto Banho de Lua
12/11 Abertura DJ Jean Mafra às 16h

Rede Lib Clean Lavanderia

Lavamos a Úmido e a Seco

Lib clean

LAVANDERIA

3028.5029
Rua Cap. Romualdo de
Barros 883, Carvoeira

99856.8374
libcleanlavanderia
*Confira nossas promoções nas redes socias

3234.1060
Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876
Sala 02 - Pantanal - Frente à UFSC

Linha de Papelaria, presentes e brinquedos

Tele
Entrega
9856-1766

Serviços de impressão, plasticação e encadernação
Faça seu pedido na comodidade de seu escritório ou casa
Entregamos em toda grande Florianópolis

Rua Lauro Linhares 805 - Lj 04 - Trindade - Tel.: 3234.8021

torredepapelpapelaria
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Lipo Sem Cortes

Corrente Russa

Endermolodia

10 sessões

10 sessões

10 sessões

Heccus Turbo
10 sessões

R$249,00

R$249,00

R$249,00

R$349,90

Radiofrêquencia
10 sessões
R$349,90

Cosmeticos

8 sessões

Power Lipo
8 Sessões

Enzimas
8 sessões

R$399,90

R$499,90

R$799,90

Carbox

Nutricomésticos

Estética Avançada

3027.5770 99126.2285 che eraitacorubi
Av. Madre Benvenuta, 1428 - Santa Mônica

