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Lançamentos e grandes 
produtos ao Indicar!

Página 20

10 produtos para um  
Natal Mágico chegando!

Páginas 12 e 13

TrANSforME dEScoNToS  
eM dINheIro No Bolso!



3Confira todos os valores detalhados no Vitrine 11.

Use estes argUMeNtos  
coM seUs clIeNtes!  
Lembre-se de compartilhar detalhes das ofertas. 
o público ama promoções, então, a hora é agora!

Página 6 e 7 do Vitrine

A Jumbo criativa 14l está em com 
um preço não visto desde 2018: por 
r$ 99,90! economia de r$ 73,00 
pelo preço sugerido, imperdível!

eNorMe ecoNoMIa!

Páginas 4 e 5 do Vitrine

Jeitosinho por r$ 19,90! Um dos 
best-sellers Tupperware®, em 3 cores! 
Sem a necessidade de comprar mais 

de 1 item para obter desconto!

descoNto IMBatíVel!

Página 88 do Vitrine

Selecionamos produtos com grandes 
descontos! de fragrâncias, hidratantes 
a maquiagem! E mais: oferta a preço 

reduzido com eco tupper.

sUcessos de VeNda!

Páginas 8 e 11 do Vitrine

oPções IMPerdíVeIs!

eco tupper não poderia 
faltar: três opções de cores 

de 500ml por r$ 28,90 cada! 
E uma opção de 2 litros 

com glitter por r$ 62,90! 

VItrINe 11: PArA vENdEr MUiTo No 

confira a seguir  
as oportunidades  

de vendas em cada 
linha e transforme 
este no seu maior 
período do ano!

dIca Para VeNder MaIs!  
Use e abuse dos canais digitais no período! 
Atualize seu status do Whatsapp, facebook 
e compartilhe ofertas em seus grupos.
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Para VocÊ, NoVo coNsUltor
Dicas infalíveis para seguir crescendo 

após o seu primeiro pedido!

Páginas 6 e 7

4
Tupperware.com.br/TupperwareBrasilSoconsultores/TupperwareBrasil /TupperwareBrasil

os produtos podem sofrer alterações de cores, de acordo com o processo gráfi-
co. os itens de ambientação utilizados nesta revista não acompanham os produtos.  
A capacidade de todos os produtos pode variar de acordo com o tipo de alimento 
e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a densidade varia de um ingredien-
te para outro. contudo, todas as medidas volumétricas foram definidas consideran-
do a água como parâmetro universal para referência de sua capacidade. os produtos  
Tupperware® têm garantia de 10 anos contra qualquer defeito de fabricação (essa ga-
rantia de 10 anos dos produtos Tupperware® não se aplica aos produtos cosméticos da 
marca Nutrimetics®) e um serviço especial para reposição de acessórios, tais como tam-
pas, alças e grades, conforme disponibilidade de estoque no momento da solicitação. os 
direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca registrada nela utilizada 
são de propriedade da dart do Brasil ind. e com. Ltda. Nenhuma parte desta publica-
ção poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma e por nenhum 
meio sem permissão expressa e por escrito da detentora dos direitos.

eXPedIeNte. revista você Pode Tupperware é uma publicação da dart do 
Brasil. Tiragem: 330.000 exemplares / distribuição interna. venda proibida. 
gerente de comunicação e Marca: roberta Naddeo. supervisora de comuni-
cação: fernanda Jesus. editorial: João Bonazzi. coordenador de Incentivos: 
Lucas  visconti. Projeto gráfico: Quatria comunicação. revisão: Shirley Sodré. 
Fotos: Quatria comunicação. Impressão e acabamento: Margraf.

os produtos da Linha Gourmet 
(Linha fusion Master System®) 
e chaveiro Eco Tupper têm a 

lucratividade diferenciada de 15%.
 

A caixa Presenteável desejos não tem 
lucratividade e o valor não conta para os 

programas de incentivo. 

confira no vitrine 11 mais 
informações sobre eles e aproveite 

as oportunidades do período.

VItrINe 11  
aviso de lucratividade 

diferenciada
!

As datas comemorati-
vas e os períodos de 
grandes descontos, 
como o Black Week, 

são momentos cruciais. Para 
você, que tem seu próprio ne-
gócio, é a hora de se dedicar 
ao máximo, aproveitar diversas 
oportunidades de vendas, con-
quistar novos clientes! Principal-
mente quando entramos na reta 
final do ano, em que as pessoas 
estão mais abertas tanto para 
investirem em presentes como 
também em busca de novas formas de reno-
var o ciclo da melhor maneira possível!
Eu venho compartilhando com vocês alguns 
aprendizados sobre o mundo digital e, nes-
te período, não será diferente. Você perceberá 
como o número de propagandas e anúncios irá 
aumentar bastante, pois muitos buscam chamar 
a atenção de seus clientes nestas fases de alta. 
Por isso, você precisa se diferenciar e aproveitar 
os grandes descontos que estamos oferecendo 
para chamar a atenção dos consumidores em 
suas redes sociais. E a palavra é agilidade.
Ao compartilhar nas redes sociais, caso um clien-

te demonstre interesse, procure 
prontamente atendê-lo e já fe-
char a venda. Com tantas inter-
ferências, um pequeno atraso 
pode significar uma distração e 
uma venda perdida. Além disso, 
aproveite os materiais compar-
tilhados pelo seu Distribuidor, 
pois eles te apoiarão nas di-
vulgações e na visibilidade das 
chances de lucro imperdíveis 
que estamos oferecendo.
Para fechar, lembre-se também 
de compartilhar a oportunida-

de Tupperware® a todos que buscam uma 
chance de renovação e fechar o ano com no-
vas perspectivas. Muita gente está em busca 
de uma maneira de garantir a prosperidade e 
sustento de seu lar e a Tupperware® oferece 
um excelente caminho. Faça a diferença para 
a reta final do ano que está prestes a come-
çar! Lembre-se, você pode! E a hora é agora!

grandes oportunidades  
nos últimos meses do ano!

PalaVra da PresIdeNte

Paola Kiwi levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

o que temos de 
oportunidades para você?

Páginas 12 a 17

BrINde de atIVIdade 
Confira vários motivos para ficar 

Ativo em cada semana!

Páginas 20 a 25

BrINde de INdIcaçÃo 
Os brindes mais desejados estão aqui! 
Confira o que pode ser seu ao Indicar!

PreseNte da aNFItrIÃ aNtecIPado 
O Natal Mágico chegou por aqui! Veja 

tudo o que você pode conquistar!

Páginas 12 e 13

deMoNstrações NatalINas 
Que tal encantar seus clientes com vídeos de 
Demonstrações em clima de Natal? Confira!

Páginas 8 e 9
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Aponte a câmera do 
seu celular aqui

Novo consultor, seus primeiros 
Incentivos,

e mais:

siga este Guia 
e caminhe rumo 

ao sucesso! conquiste e cresça!

Novo consultor, realizou 
seu 1º pedido, e agora?

PArA você,
NoVo 

coNsUltor

confira algumas dicas para realizar 
seu 2º pedido e seguir crescendo!

Aponte a câmera do 
seu celular aqui

Tê-los na ponta da língua é uma 
forma de você vender muito mais 
no período e adquirir mais confiança 
ao abordar novos clientes.

1. estude o Vitrine e 
conheça seus produtos

Na Universidade Tupperware® você 
tem conteúdos desenvolvidos 
especialmente para você! 

Acesse: universidadetupperware.com.br  
ou ou baixe o aplicativo e confira em 
cursos > Bem-vindo à Tupperware®.

4. Quem aprende, 
vende mais!

Use e abuse das redes 
sociais para realizar suas 
primeiras divulgações! como? 
Participando de grupos 
no facebook, criando uma 
lista de transmissão no 
WhatsApp, fazendo posts 
e lives no instagram.

3. amplie 
sua rede 
de contatos

Já descobriu como lucrar em nosso 
negócio? Então fique ligado e leia 
toda a revista você Pode! Toda 
semana temos novos incentivos 
e você pode seguir lucrando! ; )

2. Busque seu 
próximo Incentivo
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veja dicas e aproveite essa oportunidade:

Um Presente da anfitriã que 
vai bombar nas redes sociais!

Newton Nascimento 
diretor de vendas na Tupperware Brands

Newton recomenda ;)
Aproveite um Natal Mágico!

PalaVra
dE vENdAS

3. 
PUBlIcaçÃo 

Publique em suas 
redes sociais, poste no 
Whatsapp e aproveite 

as Oportunidades 
do período!

1. 
ProdUçÃo 

Monte uma bela mesa 
de Natal, prepare 
o roteiro e use seu 
PDA antecipado 

como protagonista!

o tempo está realmente voando, não é mesmo? faltam pou-
cas semanas para as festas de fim de Ano, um período 
muito especial, inclusive para o seu negócio. Afinal de con-

tas, dar presentes é uma das formas mais bonitas de se expressar 
amor e carinho. E se tem algo para que os produtos Tupperware® 
nasceram é para estes momentos em família!

Portanto, consultor, estão diante de você oportunidades incríveis 
de fechar 2020 com chave de ouro! o caminho para aproveitá-las 
é colocar em prática tudo o que temos aprendido juntos aqui nes-
te espaço, ou seja, demonstrar nossos produtos através de vídeos 
criados e desenvolvidos por você, com o seu jeito, usando como 
tema central este clima mágico e postá-los em suas redes sociais!

vale a pena lembrar que você pode conquistar antecipadamente 
o Presente da Anfitriã Natal Mágico e já começar a planejar suas 
demonstrações. Não deixe essa chance escapar!

os presentes a serem trocados nesta época do ano, seja de Ami-
go Secreto, seja debaixo da árvore, são oportunidades de realizar 
mais um sonho, de bater mais uma meta pessoal e, sim, de termi-
nar o ano com muito dinheiro no bolso!

Então coloque as dicas ao lado em ação e conquiste mais um pre-
sente: o seu sucesso!

confira o Presente da anfitriã antecipado 
"Natal Mágico" nas páginas 12 e 13.

4. 
INteraçÃo 

Peça opiniões, 
responda todas 

as perguntas 
com simpatia e 
cheque sempre 

suas mensagens!

2.
graVaçÃo 

Faça vídeos de até 4 
minutos com receitas 
natalinas e apresente 
todos os itens do seu 
Presente da Anfitriã!
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SEMANAS
41 a 44

OU

OU

OU

Na  
semana com um pedido de r$ 629,00, conquiste*:

com um pedido  
de r$ 315,00, 

conquiste*:

41

42

43

44

OU

*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. **O Consultor que adquirir o 
Presente da Anfitriã na semana 41 não pode adquiri-lo na semana 42. Exclusivo 

para Consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro.

Confira na revista as regras dos brindes e aproveite ;)

41 ou 42 durante as semanas 41 ou 42, você também pode adquirir  
o Presente da Anfitriã Antecipado** por r$ 139,20.

consultor, você também pode Indicar!
você pode indicar quantas pessoas puder para o negócio  
e lucrar muito mais com os Brindes de indicação!

Todas as 
semanas!

1 Tigela Toque Mágico 550ml 
+ 1 Tigela Allegra 3,5L e, por 
r$ 139,20, adquira o Presente 
da Anfitriã Antecipado**

1 Tigela Toque Mágico 550ml  
e por r$ 34,90*** adquira  
+ 1 Travessa Mágica 1,6L com 
colher + 1 de 1,8L com colher, além 
disso, por r$ 139,20, adquira o 
Presente da Anfitriã Antecipado**

550ml
15,2 comp. x 
14,8 larg. x  
6,9 alt. (cm)

1 Tigela Toque Mágico 550ml
+ 1 Tupper clean Azulejo 
+ 1 Porta Sabão em Pó Azulejo 2kg 

1 Tigela Toque Mágico 550ml  
e, por r$ 29,90***, adquira  
+ 1 Tigela Toque Mágico 4,3L

com um pedido 
de r$ 315,00 

em qualquer semana 
do vitrine 11.2020 
você conquista: 

1 tigela toque 
Mágico 550ml

11

temos 
motivos de 
sobra para 

ficar atIVo!

Servir

os itens de ambientação não acompanham os produtos. 

E vamos 
mostrar 

todos para 
você!

Você sabia? 
A tampa fecha 
com 1 toque!

***Novo consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana.

1 Tigela Toque 
Mágico 550ml

1 Tigela Toque 
Mágico 550ml

1 Tigela Toque 
Mágico 550ml

1 Tigela Toque 
Mágico 550ml
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com um pedido de r$ 629,00*, 
na Semana 41 ou 42, adquira, por r$ 139,20, 
o Presente da Anfitriã Antecipado - 3º nível 

(10 peças - Cód. 806078)  

Presente da Anfitriã Antecipado
3º Nível: Natal Mágico

PreseNte 
dA ANfiTriã

SEMANAS 41 oU 42

Com uma segunda tampa 
para levar à geladeira

Servir
10l

28,5 comp. x 
17,7 larg. x  

8,1 alt. (cm)

1,8l
22,5 comp. x 
22,3 larg. x  
13,3 alt. (cm)

35,7 comp. x 
32,3 larg. x  
20 alt. (cm)

1,1l
23,2 comp. x 
20,9 larg. x  
11,5 alt. (cm)

2 em 1:  
A tampa vira 
uma Travessa!

travessa Microplus 1,7l em Policarbonato!

4 Pratos em Policarbonato!

500ml
15,4 diâm. x  
8,3 alt. (cm)

*o consultor que adquirir o Presente da Anfitriã na semana 41 não pode adquiri-lo na semana 42. o valor do pedido não é acumulado entre as semanas. Limitado 
a 1 conjunto do produto por consultor. Exclusivo para consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro. Para ganhar os brindes, os consultores devem 
estar sem débitos. os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na revista você Pode. os itens de ambientação não acompanham os produtos.

20,4 comp. x 
20,4 larg. x  
2,9 alt. (cm)
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1,6l
23,2 comp. x 
20,9 larg. x  
11,5 alt. (cm)

seMaNa 41 seMaNa 42
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ou conquiste:  
1 tigela toque Mágico 550ml  
+ 1 tigela allegra 3,5l 
com um pedido de r$ 629,00*
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FEZ 
PEdido? 

gaNhoU!**

Encaixe 
para colher 
na tampa 
e na base 

1,8l
27,9 comp. x 
20,6 larg. x  
11,8 alt. (cm)

ou conquiste: 1 tigela toque Mágico 550ml 
e adquira por r$ 34,90 (cód. 881349): 

+ 1 travessa Mágica 1,8l com 
colher + 1 de 1,6l com colher
com um pedido de r$ 629,00*

Em breve, no Vitrine! 
Que tal garantir o seu 

agora mesmo?

NoVa 
COR

NoVa 
COR

Motivo 1 
Seu pedido vale um 

pré-lançamento 
exclusivo! GrÁTiS 

PARA NOVOS  
coNsUltores!**

Servir Motivo 2 
complemente o seu  
Presente da Anfitriã!

Servir

conquiste:
1 tigela toque Mágico 550ml 
com um pedido de r$ 315,00*

conquiste:
1 tigela toque Mágico 550ml 
com um pedido de r$ 315,00*

3,5l 
30,7 comp. x 
32,2 larg. x  
9,9 alt. (cm)
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*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. **Para conquistar o brinde, é preciso 

cumprir a regra descrita. Os itens de ambientação não acompanham os produtos. 

seMaNa 44seMaNa 43
organizar

4,3l 
27,5 comp. x 
26,7 larg. x  

12,7 alt. (cm)

FEZ 
PEdido? 

gaNhoU!**

Servir

GrÁTiS 
PARA NOVOS  

coNsUltores!**

Motivo 3 
os produtos 

mais vendidos 
podem ser seus!

ou conquiste: 
1 tigela toque Mágico 550ml
+ 1 tupper clean azulejo 

+ 1 Porta sabão em 
Pó azulejo 2kg

com um pedido de r$ 629,00*

conquiste:
1 tigela toque 
Mágico 550ml 

com um pedido de r$ 315,00*

Motivo 4 
Exclusividade em um 

grande produto: 
só em atividade!

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana. **Exclusivo para 
Consultores com até 12 semanas no negócio a partir da sua data de cadastro. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

NoVa 
COR

NoVa 
COR

ou conquiste: 
1 tigela toque Mágico 550ml 
e adquira por r$ 29,90 (cód. 881353): 

+ 1 tigela toque Mágico 4,3l
com um pedido de r$ 629,00*

conquiste:
1 tigela toque 
Mágico 550ml 

com um pedido de r$ 315,00*

A tampa fecha 
com 1 toque!

2kg 
22 comp. x 
11,1 larg. x  
22,4 alt. (cm)

17,2 diâm. x  
18,1 alt. (cm)
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fEcHE coM 
a tUPPer

fEcHE coM A 
tUPPerWare®

Consultor, 
com materiais 
de apoio você 

Indica mais!

Você Indica pelas redes sociais 
 e inspira mais pessoas ao apresentar a 

Oportunidade Tupperware®

Com posts e 
stories para 
publicar nas 
suas redes 

sociais!

Capa e avatar 
para deixar o 
seu Facebook 
com a cara da 

campanha!

Figurinhas, 
cards e vídeos 

para enviar 
pelo WhatsApp
e muito mais!

Acesse universidadetupperware.com.br, clique na aba 
Biblioteca. Pesquise por: Feche com a Tupperware® - Materiais 
para Recrutamento, salve no seu computador, celular e pronto! 
#FecheComATupperware vai potencializar as suas Indicações! 

Quer acessar tudo isso?

E você, já acompanha os canais da marca?

/TupperwareBrasilSoConsultores/TupperwareBrasil @TupperwareBrasil

Para guardar: Segunda-feira 
é o novo “Dia D Digital”
Você tem hora e data marcadas: toda 
Segunda-feira, ao meio-dia, faça posts sobre 
a Oportunidade Tupperware® e apoie esse 
movimento que está conquistando o Brasil! 

Com as peças 
digitais da campanha 

#FecheComATupperware 
você terá na palma da mão 

ferramentas profissionais 
para encantar e trazer mais 

pessoas para o negócio!
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1 iNdicAção 
ProdUtIVa

1,3l
28,9 comp. x 

24,1 larg. x  
11,1 alt. (cm)

11 diâm. x  
19,5 alt. (cm)

INdIQUe
+ fÁciL

Caso o Consultor que você indicou faça um pedido igual ou superior a R$ 629,00, ele será considerado 1 Indicação Produtiva, não podendo optar pelo Indique + Fácil. 
Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.

NoVa 
COR

você, consultor que indicou, deverá estar ativo 
neste vitrine (semanas 41 a 44.2020). 

E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras 
semanas consecutivas, fazer de r$ 315,00 a r$ 628,99 
em vendas acumuladas para você ter direito ao brinde.

coMo eU coNQUIsto  
o INdIQUe + FácIl?

Para o brinde ser entregue a você, consultor que indicou, você 
deverá ter ao menos um pedido mínimo durante as Semanas 

01 a 04.2021. caso contrário, perderá o direito ao brinde. 

você, consultor que Indicou, e o Novo consultor 
indicado não podem estar com débitos.

coMo eU Faço Para  
receBer o BrINde?

conquiste:
1 espremedor 
de Frutas Plus 
o consultor que 
você indicou precisa 
fazer um pedido 
de r$ 315,00*

Preparar

Base com encaixe 
para a tampa

Ou  conquiste:
2 travessas thermo tup 1,3l com colher

o consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido de r$ 629,00*

Uma mesa 
de brilhar os olhos 

ao Indicar!

sUPerLANçAMENTo
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Servir

Base e tampa 
encaixadas mantêm os 
alimentos quentinhos 

por mais tempo!

Produtos em dobro! 
Desencaixe para ter 

uma segunda travessa!

1. Para baixo: 
extrair polpa e suco 

de frutos macios!

2. Para cima:  
espremer suco de 

frutas cítricas!

Filtro separa a polpa 
e sementes do líquido

Bico dosador 
para servir!



Base translúcida! 
fica fácil encontrar 

o que precisa ;)

Empilhe e ganhe mais 
espaço no armário!

22 23
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1,7l
18,4 comp. x 

9,3 larg. x  
17,3 alt. (cm)

1,1l
18,4 comp. x 

9,3 larg. x  
11,6 alt. (cm)

2,3l
18,4 comp. x 

9,3 larg. x  
22,8 alt. (cm)

2,9l
18,4 comp. x 

9,3 larg. x  
28,5 alt. (cm)

1 iNdicAção 
ProdUtIVa

o consultor que você indicou precisa 
fazer um pedido de r$ 629,00*

 conquiste:
1 Modular oval dispenser 1,1l 

+ 1 de 1,7l + 1 de 2,3l + 1 de 2,9l

Ou

Uma indicação 
vale um armário 

perfeito & organizado! 

Armazenar

NoVa 
COR

NoVa 
TAMPA



Servir

Duas travessas 
ao desencaixar!

Tampa com 
encaixe para 

a colher!

Comida quentinha 
por até 1h30**

2,25l
27,8 comp. x
24,2 larg. x  
13,9 alt. (cm)

3,25l
27,8 comp. x
24,2 larg. x  
17,4 alt. (cm)

os consultores que você 
indicou precisam fazer um 

pedido de r$ 629,00* cada

Ou  conquiste:
3 travessas thermo tup 2,25l 

com colher 
+ 1 de 3,25l com colher

2 iNdicAçÕES 
ProdUtIVas
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Para o brinde ser entregue a você, consultor que indicou, você deverá ter ao menos um pedido 
mínimo durante as Semanas 01 a 04.2021, caso contrário, você perderá o direito ao brinde.
você, consultor que Indicou, e o Novo consultor indicado não podem estar com débitos.

coMo eU Faço 
para receber o brinde?

E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras semanas consecutivas, fazer 
r$ 629,00 em vendas acumuladas para ser considerado uma indicação Produtiva.

você, consultor que indicou, deverá estar ativo neste vitrine (Semanas 41 a 44.2020).coMo eU coNQUIsto 
uma indicação Produtiva?

NoVa 
COR
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MATEriAiS 
de aPoIo

o VItrINe 
é a sUa loJa!lINha 

restore
difErENciAiS 
Para arrasar 
No viTriNE 11!

QUANTo MAiS 
você o divULGA, MAiS 

VocÊ gaNha!
Tenha sempre o catálogo 
com você e compartilhe 
com potenciais clientes!

Vitrine 12:
o Natal da tupperware®

está chegando!
É um período em que as pessoas 

estão dispostas a investir em 
presentes! E você terá produtos 

incríveis para comemorar seu Natal 
com muito dinheiro no bolso!

Acesse a cada período em:
www.tupperware.com.br e clique em
Catálogo Virtual (abaixo à esquerda).

Compartilhe com seus clientes e receba
via WhatsApp os pedidos prontinhos!

Vitrines 12
(Semanas 41 e 42)

coNJUNto coM Preço esPecIal QUaNtos 
coNJUNtos QUIser!

Vitrines 12
(Semanas 41 e 42)

com um pedido de r$ 315,00, 
adquira 1 conjunto com 3 vitrines

 por r$ 2,99 (cód. 301863)

Adquira 1 conjunto 
com 3 vitrines por

r$ 6,90 (cód. 301862)

Produzido no Laboratório de Beleza da 
Nutrimetics, na Austrália, com o que há 
de mais atual em inovação no mercado.

Produto Importado

formulado pelo Nutrimetics 
Beauty Lab, contém o poder 
do do extrato da uva sauvignon 
blanc, que protege a pele do 
envelhecimento prematuro.

Alta Tecnologia

cuidado diário da pele pode dar trabalho, mas, com  
Nutrimetics ganhe tempo e tenha resultados incríveis!  
Veja como:

Pele perfeita  
em dois passos!

PArA vENdEr 
seM Parar

• Prepara a pele para o tratamento
• Remove impurezas e excesso 

de oleosidade sem ressecar

LiMPEzA
Passo 1

• Aumenta a suavidade da pele 
• Recupera a firmeza da pele
• Reduz a profundidade das rugas em 14 dias*
• Com FPS 15

HidrATAção
Passo 2

Uso noturno
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Para todos os tipos de pele Uso diurno



consultor, 
indique e ganhe a
mesa dos sonhos!
veja nas páginas 20 a 25


