


OLHAR PRIME!

Olá! Meu desafio nesta edição é falar sobre 
moda, e eu confesso que tudo isso é uma 
delícia para mim. Lidar com composição de 
peças é algo que eu, particularmente, sempre 
adorei! Mas, embora seja ótimo, sabemos 
que nem tudo que é bom é fácil, né? Traba-
lhar com cores, escolher estampas adequa-
das... tenho que dizer: é uma tarefa bem 
difícil. Uma cor que não cai bem ou detalhe 
a menos na blusa e pronto, o look todo vai 
por água abaixo. É bem importante ter uma 
atenção especial e, para não ter erro, comple-
mentar com acessórios bonitos faz toda a 
diferença. 

Acredito que não só eu, mas todas as pessoas 
que optam por um estilo marcante precisam 
apostar em acessórios incríveis, a minha 
super dica entra exatamente aqui! Sempre 
que vou escolher o que usar, busco um 
modelo de óculos das Óticas Exclusiva 
Prime, isso vale para modelos de sol e de 
grau ok? Os designs vão do casual ao elegan-
te e dão toques essenciais para minhas 
escolhas de roupas serem as melhores, sem 
falar da qualidade das lentes que contam 
positivamente para a saúde dos olhos, prote-
gem do sol e mantém segura a minha visão. 

Sempre que estiver na dúvida, com aquela 
sensação de que falta algo para complemen-
tar seu look do dia ou noite, aposte nos 
óculos das Óticas Exclusiva Prime. Inclusive 
indo até a loja você encontra uma equipe 
qualificada para auxiliar na escolha do 
melhor modelo para seu rosto, é muito legal! 
Aposte nos óculos, use e abuse de estilo e 
arrase em seus looks!

Faça uma visita, turbine seu estilo!

Avenida Tancredo Neves, 719
Em frente ao Hospital HOlhos Prime, em 
Cascavel. 

Você também pode encontrar no instagram: 
@oticasexclusivaprime

Por Sandra Solano



OLHAR PRIME!

Olá! Meu desafio nesta edição é falar sobre 
moda, e eu confesso que tudo isso é uma 
delícia para mim. Lidar com composição de 
peças é algo que eu, particularmente, sempre 
adorei! Mas, embora seja ótimo, sabemos 
que nem tudo que é bom é fácil, né? Traba-
lhar com cores, escolher estampas adequa-
das... tenho que dizer: é uma tarefa bem 
difícil. Uma cor que não cai bem ou detalhe 
a menos na blusa e pronto, o look todo vai 
por água abaixo. É bem importante ter uma 
atenção especial e, para não ter erro, comple-
mentar com acessórios bonitos faz toda a 
diferença. 

Acredito que não só eu, mas todas as pessoas 
que optam por um estilo marcante precisam 
apostar em acessórios incríveis, a minha 
super dica entra exatamente aqui! Sempre 
que vou escolher o que usar, busco um 
modelo de óculos das Óticas Exclusiva 
Prime, isso vale para modelos de sol e de 
grau ok? Os designs vão do casual ao elegan-
te e dão toques essenciais para minhas 
escolhas de roupas serem as melhores, sem 
falar da qualidade das lentes que contam 
positivamente para a saúde dos olhos, prote-
gem do sol e mantém segura a minha visão. 

Sempre que estiver na dúvida, com aquela 
sensação de que falta algo para complemen-
tar seu look do dia ou noite, aposte nos 
óculos das Óticas Exclusiva Prime. Inclusive 
indo até a loja você encontra uma equipe 
qualificada para auxiliar na escolha do 
melhor modelo para seu rosto, é muito legal! 
Aposte nos óculos, use e abuse de estilo e 
arrase em seus looks!

Faça uma visita, turbine seu estilo!

Avenida Tancredo Neves, 719
Em frente ao Hospital HOlhos Prime, em 
Cascavel. 

Você também pode encontrar no instagram: 
@oticasexclusivaprime

Por Sandra Solano











No início dos anos 70, quando Itaipu foi 

planejada, imaginava-se um salto na 

produção de energia e desenvolvimento do 

Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou 

que fosse possível produzir tanto. 

De 1984, quando a produção teve início, até 

hoje, a energia acumulada por Itaipu é a 

maior de toda a história. 

 Pra você ter uma ideia, a soma seria capaz 

de iluminar por 40 dias o planeta inteiro. E 

sabe o que é melhor? 

Com energia limpa e renovável. Energia 

que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho 

da sustentabilidade.

E a crescer sem medo.

A maior geradora de energia limpa
e renovável do planeta.
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