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Consumo & Prazer

 

 

CONSUMO & PRAZER

 

 

Hora de comprar

 

 

 

Presentear é sempre muito bom. Aí vão algumas dicas de presentes modernos e 
criativos para este fim de ano.

 

 

 

  Boas compras!

 

um abraço,

  

  
Flávio Resende 

flavioresende@terra.com.br
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__________________________________________________________           

 

Design, qualidade e tecnologia

 

A Spicy, consagrada loja de utensílios para cozinha, mesa e bar, lança novos 
produtos da Cuisinart, grife norte-americana de eletroportáteis que alia design e 
tecnologia em seus produtos. Entre os lançamentos estão processadores, 
batedeiras, liquidificadores, extrator de sucos, pipoqueiras e outros 
equipamentos que facilitam e tornam mais elegante o dia-a-dia de qualquer 
cozinha. O destaque fica para o liquidificador CBT700, combinação ideal de 
potência e alta performance. Com o motor power de 700 w de potência, é 
possível preparar um smothie (shake de frutas e sorvetes), em apenas 30 
segundos. Com base em aço escovado, o liquidificador tem visor com display 
digital de fácil visualização, timer sonoro, funções programadas e lâminas com 
altíssima capacidade de corte. Prática e potente, a batedeira portátil Cuisinart, 
tem motor com nove velocidades, display digital e base extra-leve com pegador 
anatômico. Composta por batedores tradicionais, para massas pesadas e para 
claras em neve é a única do mercado que possui compartimento para armazenar 
todos os acessórios. Outro produto novoé o fatiador de frios profissional, com 
base de corte ondulada que proporciona melhor performance e lâmina de corte 
que pode ser ajustada de 0,07 até 1,27 cm para fatiar pães, carnes frios, queijos 
firmes, batatas, frutas e legumes. Já o processador de alimentos é ideal para 
preparar massas de bolo, pães, saladas, moer gelo, grãos de café, batata palha 
entre outros. Possui tubo de alimentação com a abertura larga que permite a 
utilização de frutas e legumes inteiros.

 

 

Dica: 
SPICY 
Tel.: (61) 3361-0715 
Shopping ParkShopping

********** 

 

 

 “Dolce” novidade

 

Na dúvida sobre os presentes de Natal? A Nestlé apresenta uma sugestão que 
promete agradar a diversos tipos de consumidores, de donas de casa a solteiros, 
dos moderninhos aos mais conservadores. Trata-se da NESCAFÉ DolceGusto, 
máquina de bebidas precursora do conceito “cafeteria dentro de casa”, que foi 
sucesso de vendas no ano passado e está de volta com duas novidades. A 
primeira refere-se ao design do produto: agora, além da versão Melody (lançada 
em março de 2009), a empresa tem a opção Circolo, com design ainda mais 
arrojado e disponível nas cores vermelha, cinza metálico e branca e a novidade 
fica por conta da NESCAFÉ DolceGusto Piccolo, mais compacta e com o preço 
acessível - a partir R$ 299,99, disponível em duas cores (vermelha e branca). A 
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segunda inovação vai direto ao paladar. As seis bebidas quentes já existentes - 
Espresso, Espresso Intenso, CaffèLungo,Cappuccino, LatteMacchiato, e 
Chococino– ganham a saborosa companhia do chá gelado Nestea, no sabor 
pêssego, e do Cappucino Ice, que alia o autêntico sabor do café à cremosidade 
do leite. As cápsulas de ambas as bebidas podem ser utilizadas em todos os 
modelos: Melody,Circoloe no lançamento Piccolo. Uma unidade de NESCAFÉ 
DolceGustoNestea Pêssego rende 200 ml, e duas de NESCAFÉ 
DolceGustoCappucino Ice fazem uma porção de 240 ml. Com as novas opções, 
NESCAFÉ DolceGustotorna-se a única máquina multibebidas do mercado 
brasileiro a oferecer as opções quente e fria. “Como uma das maiores inovações 
da Nestlé nos últimos anos, NESCAFÉ DolceGusto impulsionou o segmento de 
máquinas de café espresso e ampliou a oferta de bebidas. Agora, mantemos a 
aposta neste mercado – cada vez mais forte em função da crescente valorização 
de cafés de alta qualidade – e reafirmamos a postura inovadora com o 
lançamento das bebidas frias”, afirma Lilian Miranda, diretora da Unidade de 
Cafés da Nestlé Brasil.

 

Foto: Divulgação

 

Preços Sugeridos:

NESCAFÉ DolceGustoCircolo: R$ 299,99 
NESCAFÉ DolceGustoCircolo: R$ 649,00 
NESCAFÉ DolceGustoMelody: R$ 499,00 
Display com 16 cápsulas :R$ 19,90 
 

  

 

 

**********  
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Maravilhoso e ainda politicamente correto

 

Um momento histórico para a Nissan Co. Ltd. e veículos de emissão zero, o 
100% elétrico Nissan LEAF foi eleito o carro europeu do ano - 2011.O primeiro 
veículo de emissão zero produzido em larga escala no mundo desbancou 40 
competidores ao vencer a mais importante premiação automotiva da Europa. 
Esta é a primeira vez na história de 47 anos da competição anual que o prêmio 
foi dado a um veículo elétrico. Os rivais do Nissan LEAF eram veículos como 
Alfa Romeo, Citroën, Dacia, Ford, Opel/Vauxhall e Volvo. O júri foi composto 
por 57 jornalistas automotivos de 23 países europeus.“O júri reconheceu hoje 
que Nissan LEAF é uma descoberta para carros elétricos. O Nissan LEAF é o 
primeiro carro elétrico que pode competir com carros convencionais em vários 
aspectos,” disse HakanMatson, presidente do júri da Competição Carro do Ano. 
O presidente e diretor geral da Nissan Motors Co. Ltd. Carlos Ghosn disse que 
“esta premiação reconhece o pioneirismo do Nissan LEAF e seu conceito de 
emissão zero, que compete com carros convencionais em termos de segurança, 
desempenho, tamanho e condução”. “A premiação reflete também a posição de 
Nissan como uma marca inovadora e entusiasmada com uma visão clara do 
futuro do transporte, que nós chamamos mobilidade sustentável. O LEAF 
representa o primeiro passo significativo para um futuro de emissões zero”, 
complementa Ghosn.O Nissan LEAF é alimentado com baterias laminadas de 
íon-lítio e tem um motor que oferece 80 kW/280 Nm. Isso garante uma direção 
com boas respostas, mantendo o que os consumidores esperam de automóveis 
tradicionais movidos a gasolina. Com uma aceleração vigorosa e atingindo 145 
quilômetros por hora, o Nissan LEAF tem autonomia de 160 quilômetros com 
uma única carga. Pesquisas revelam que esta autonomia é adequada às 
necessidades diárias da maioria dos motoristas. As entregas no Japão e nos 
Estados Unidos começam em dezembro deste ano. Na Europa, ocorrem em 
princípios de 2011 para Portugal, Irlanda, Reino Unido e Holanda. O carro com 
zero de emissão está sendo fabricado atualmente no Japão, mas será produzido 
também nos Estados Unidos e na Europa, com a abertura de novas fábricas entre 
o final de 2012 e início de 2013.

 

Foto: Divulgação
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**********  

 

  
Chega de jornal destruído

 

O seu cachorro, num ato de carinho, vai buscar seu jornal, mas se empolga no 
caminho e acaba destruindo todo o jornal antes mesmo que você possa ler? Para 
que isso não aconteça novamente, a Pet Boutique Virtual Mima Pet oferece 
um jornal próprio para seu cão. Com este jornal ele poderá morder, brincar e se 
divertir a vontade sem que atrapalhe o dono a ler as noticias. Feito em pelúcia 
lavável, emite sons que aguçam os sentidos dos cães, deixando-os ainda mais 
felizes. Seu tamanho de 6cmalt X30cm largura é ideal para ser levado para 
qualquer lugar, sem machucar e sem causar danos a boca do pet. OEmpório 
MimaPet tem tudo que é necessário para deixar seu pet nas nuvens. A loja 
virtual possui todos os itens necessários para suprir todos os desejos de seu cão 
ou gato além de artigos de luxo das principais marcas nacionais e mundiais tais 
como Puppy Angel Brasil, Woof Pet Design, Romyand Jacob, Crystal Dog, Inés, 
Perigot, Futon Dog. São mais de 800 produtos disponíveis para compras 24 
horas por dia durante 7 dias por semana. Para mais informações, visite o 
Empório Mima Pet www.mimapet.com.br.

 

Foto: Divulgação

 

  

********** 

 

 

Fim de ano premiado

 

Um fim de ano cheio de prêmios. Esse é o objetivo da Samsung que está 
promovendo em todo o Brasil sua campanha de Natal e proporcionando aos 
consumidores a chance de concorrerem, semanalmente, a kits da marca. Até o 
dia 24 de dezembro, quem adquirir qualquer produto Samsung e fizer o cadastro 
de sua compra via SMS ou no hotsite www.samsung.com.br/natalpremiado, 
recebe um número da sorte e, no prazo de uma semana, tem a possibilidade de 
ser sorteado e levar para casa, de uma só vez, produtos como, TV de LED, 
smartphone, HD externo, mini system, câmera digital, home theater, lavadora de 

Page 5 of 12Consumo & Prazer - Dicas da Capital - Portal de Turismo, gastronomia e lazer

17/12/2010http://www.dicasdacapital.com.br/consumo--prazer/877/



roupas e condicionador de ar. E, na última semana da promoção, todos voltam a 
concorrer por mais dois combos de prêmios e dois carros. O Natal Premiado 
Samsung também vai contribuir com um dos projetos da UNICEF desenvolvidos 
no país, tais como Plataforma dos "Centros Urbanos"(que beneficia 
comunidades populares nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Itaquaquecetuba), "Agenda Criança Amazônia" (que garante o direito de 
crianças e adolescentes na região amazônica) e "Pacto Nacional" (que busca 
melhoria para milhões de jovens do semiárido brasileiro). Mas é o consumidor 
quem vai escolher um dos projetos da entidade a receber um kit de produtos 
Samsung. Basta fazer a indicação no momento e que for se cadastrar para a 
promoção

 

                                 

********** 

  

 

Megamente em 3D 
 
 

Nessa nova animação da DreamWorks, o vilão Megamente consegue um fato 
inédito: derrotar um super-herói. Depois disso, sua vida fica um pouco chata – 
afinal qual é a graça de ser mau quando não há ninguém para tentar detê-lo? Mas 
logo ele encontra uma nova aventura e, quem sabe, passará de vilão temido a 
herói adorado.Com imagens em 3D em todas as páginas e um pôster gigante, o 
livro apresenta a animação com um visual completamente novo. Acompanha 
óculos 3D para visualização dessa incrível batalha entre o bem e o mal.

 

 

 

Dica: 
Megamente 3D – O Livro 
Dream Works 
Tradução: Caramelo 
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1ª Edição – 2010 
Literatura Infantil 
Número de páginas: 24 
Preço sugerido: R$ 19,90 
Editora: Caramelo   

 

     

**********  

 

 

Para os pequenos

 

Até alguns anos atrás, a moda bebê percorria extremos: ou eram roupas muito 
simples, ou muito chiques. Mas sempre houve quem apostasse na combinação 
entre graça, qualidade e conforto como princípios básicos a serem garantidos a 
todos os bebês. “A moda bebê é tão ou mais importante que qualquer outra. Já 
nessa fase a criança sai com os pais, frequenta escolinha, brinca com outros 
nenês e parentes. Com essa vida social agitada para a idade, é importante que a 
criança esteja sempre bem vestida e confortável”, diz Bia Castro, sócia da 
Chicletaria– marca presente em dez estados brasileiros. Na opinião da executiva 
de moda, além dos macacões de malha colorida e com estampas criativas, 
desenvolvidas especificamente para bebês até 18 meses, roupas de malha com 
corte impecável e fáceis de vestir são um ‘must have’ para bebês de até três 
anos, como jardineiras, vestidos e conjuntinhos de short e camiseta. “Trata-se de 
uma roupa leve, própria para a criança brincar à vontade durante passeios e 
viagens. Melhor ainda: quando bem cuidada, é uma roupa que não perde a cor 
nem o formato, podendo ser lavada muitas vezes”. Primeira marca de moda 
infantil a investir no segmento de franquias, há 31 anos a Chicletaria veste 
crianças de zero a 14 anos. Hoje a rede conta com 26 lojas e está presente em 
dez estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Sergipe e Pará.
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 **********  

 

Natal para ELE e para ELA! 
 
 

O Natal é muito aguardado por meninos e meninas. Pensando nisso, a PBKIDS 
selecionou algumas sugestões de presentes para “eles” e para “elas”.

 

LamborghiniGallardo– R$ 279,99
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Réplica perfeita da Lamborghini, esse carrinho de controle remoto promete ser a 
sensação entre adultos e crianças.

 

 

Helicóptero Panther3 Canais – R$ 449,99

Se você curte emoção e manobras radicais não pode deixar de conferir o incrível 
helicóptero Panther! Com alto desempenho ele é comandado por controle 

semiprofissional de 3 canais que possui os controles necessários para você criar 
manobras precisas e emocionantes. Garanta já uma diversão especial! -Altura 

máxima: 20 metros com segurança e autonomia.

 

 

Boneca LilTots – R$ 149,99 

A bonequinha vem acompanhada de um cachorrinho que mexe as orelhas e late. 
O cãozinho tem seu osso e a boneca tem sua escova de cabelo.

 

 

Bateria da Xuxa – R$ 259,99
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Bateria da Xuxa vem com batidas gravadas, banquinho, baquetas e pedal. 
Permite a escolha de diferentes ritmos musicais e acompanhamentos.

 

 

Dica: 
PBKIDS Brinquedos 
www.pbkids.com.br 
SAC (11) 3825-7046 / 7073 
 

 **********

 

 

 

 

 

Leia também

 

 

Versão de 
Impressão

 

3 
comentários

 

Enviar por e
-mail

 

Voltar
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Guia de Bares e Restaurantes 
Fotos, cardápios, localizações, 

promoções 
e sugestões para você se divertir em 

Brasília.

12345

A Fortunata Restaurante
Armazém do Ferreira
Bar Brasília
BSB GRILL
Camarão 206
Dom Francisco Restaurante
Dom Romano
Família Capelli Trattoria
Feitiço Mineiro
Haná
Lagash Restaurante Árabe
Maranello Pizzaria e 
Restaurante
Naturetto
Nippon Restaurante
Pedacinho Pizzas
Praliné Confeitaria Suiça
San Marino - Pizza e 
Cantina
Santa Pizza
Só Saúde - Alimentação 
Saudável

 
 

 

6Gêneros

6Filmes

6Cinemas

 

 

 

6RESTAURANTES

6BARES

6COMPRAS
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há 2 minutos atrás Amigos do Dicas, já viram nossa decoração de Natal ? Acessem o portal e confiram: www.dicasdacapital.com.br•
há 32 minutos atrás Confira a programação de cinema e as estreias de hoje. www.dicasdacapital.com.br•
há 2 horas atrás Entrem em contato 9985.5881 e recebam as instruções p/retirada dos ingressos. @allinebispo, @__Lizinha•
há 2 horas atrás Ganhadores do ingresso duplo Pré-estreia Enrolados: @allinebispo, @__Lizinha ,@RealThiagoMelo•
há 2 horas atrás Dqui a pouco iremos sortear os ingressos duplos para a pré-estreia de Enrolados, da Walt Disney. Dê RT e•
há 5 horas atrás Concorra a ingressos duplos para a pré-estreia de Enrolados, da Walt Disney. O sorteio será hoje às 12h30 . Dê RT•

Quem somos

 |  

Promoções

 |  

Anuncie no Site

 |  

Fale Conosco

 |  

Adicione aos Favoritos

 |  

 |  

 

 

 
  

6LAZER

624 HORAS

6TELEFONES ÚTEIS

Busca rápida... Ok

Cadastre-se e receba nossas dicas. Concorra a ingressos para show, teatro, hospedagem, jantares e muito mais. 
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