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a
s festas estão no 
DNA da Tapis Rouge. 
Praticamente definem 
nossa missão, estilo 
e razão de ser. 

Talvez por isso, esta época do 
ano, quando nos despedimos 
das frustrações e celebramos as 
muitas possibilidades que acenam 
no horizonte, parece nos servir de 
espelho. As tantas comemorações 
que marcam dezembro preparam 
a chegada de um novo ano, que 
transbordam em champanhe 
janeiro adentro.

Não foi à toa que o champanhe, 
e justo ele, foi o escolhido para 
nos guiar por esta segunda edição 
da nossa revista. Na reportagem 
especial, convidamos você a um 
passeio pela origens, trajetória 
e curiosidades desta bebida 
especial, e ainda indicamos alguns 
dos melhores no mercado, para 
seu deleite.

ChampagnE 
no gElo

adriano Nogueira

Digna de um belíssimo drinque 
com muitos perlages é a designer 
Paula Pinto, que estampa nossa 
capa, e brilha internacionalmente. 
Com sua grife Bikini Society, Paula 
mistura referências locais às últimas 
tendências do fashion world, onde 
ela fez morada, e arranca aplausos, 
fãs e consumidoras sem fronteiras.

Os mais importantes 
lançamentos automotivos, os mais 
incríveis acontecimentos socais, 
as maiores novidades no setor 
imobiliário, sensacionais dicas 
gastronômicas e recomendações 
imperdíveis no mundo da arte e do 
consumo completam o nosso menu 
desta edição.

Faça bom proveito. 
E um 2016 incrível!
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o REquintE EuRopEu E o ChaRmE da 
bRaSilidadE SE EquilibRam naS CRiaçõES  
dE paula pinto VillaS boaS, quE REFlEtE  

na bikiny SoCiEty o SEu liFEStylE nômadE

bikinY societY

inVadE a pRaia

a alta 
CoStuRa

a
pesar do talento e da ousadia in-
questionáveis dos “artistas dos te-
cidos” brasileiros, por questões co-
merciais, os grandes centros da Eu-
ropa, Estados Unidos e Ásia lançam 
as tendências seguidas aqui. Mas, 
na moda praia, quem dita as regras 
do jogo somos nós.

E neste cenário desponta a cearense Paula Pinto Villas 
Boas. Entre aviões, aeroportos e casas em diversas cidades 
do mundo, a designer se inspira em diferentes culturas e nas 
reminiscências da terra natal para bordar um novo capítulo 
na história da moda praia, através da sua Bikiny Society.

A marca, nascida em Genebra, na Suíça, mas com li-
nha de produção em Fortaleza, aposta em elementos lu-
xuosos, toques artesanais, tecidos naturais e o admirado 
corte brasileiro. O resultado vem encantando clientes nos 
balneários mais disputados da Europa, do Brasil, e agora 
se volta também para a América do Norte.

Essa mistura de lugares é reflexo da vida de Paula: aos 
16 anos foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e vol-

tou decidida a viajar o mundo e desbravar outras culturas. 
“Desde então, a minha vida tem sido sempre regida pelo 
verbo ‘ir’”, comenta. Tanto que repetiu a dose na faculda-
de e finalizou a graduação em Estilismo e Moda na Univer-
sité de La Mode, em Lyon, na França. Voltou para o Brasil 
e trabalhou na criação da Água de Coco por cinco anos.

“Nessas idas e vindas acabei por encontrar o amor em 
Paris, me casando com o português mais carioca que eu 
conheço e indo morar na Suíça, por isso há seis anos es-
tamos baseados em Genebra e vivendo na ponte aérea 
entre Portugal e Brasil”, resume.

Tendo a alma inquieta, Paula encontrou o par perfeito: 
seu marido, Ricardo Villas Boas, é um português criado no 
Rio de Janeiro e dirige o marketing de uma multinacional, 
o que o impele a também viajar e mudar de cidade com 
frequência. Com os dois filhos – Maria Helena, de três anos, 
e Lourenço, de um ano e quatro meses, formam o que seus 
amigos classificam como “família de nômades modernos”, 
tanto que já estão de malas prontas para uma temporada 
em Bogotá (Colômbia), para depois se instalar definitiva-
mente – ao menos por enquanto – em Miami (EUA).
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Tapis rouge - Quando e como você desco-
briu sua vocação, tanto para a moda em 
geral, quanto para a moda praia?
Paula Pinto - Não sei se chamaria de voca-
ção, porque sinto que meu envolvimento 
com a moda, com a criação e com a praia 
vai muito além disso. Amo tudo que envolve 
esse universo, é o meu estilo de vida e por 
isso um verdadeiro encontro de almas. Des-
cobri a moda quando fui morar fora pela pri-
meira vez, em uma passagem por Nova York 
(EUA). Voltei desse intercâmbio dizendo aos 
meus pais, que na época achavam que por 
ser boa aluna eu iria fazer medicina, que ti-
nha decidido fazer moda. Foi um choque 
total, principalmente porque naquela altura 
não se falava dessa profissão muito seria-
mente. Quando passei no vestibular, meu ir-
mão me deu a Vogue para estudar!

Tr - antes da sua experiência na Água 
de coco, você já havia trabalhado com 
moda praia?
Paula Pinto - Cresci na praia e sempre fui apai-
xonada por sol e mar, mas foi uma deliciosa 
surpresa do destino trabalhar nesse mundo. 
Tinha ido estudar alta-costura na França e, 
para além das aulas, fiz também alguns está-
gios muito importantes, desde ateliês de se-
da de renome em Lyon, que produzem para 
grandes marcas como Hermés, até estilistas 
da haute-couture local, com os quais pude 
refinar muito o meu gosto e aprender varias 
técnicas, como por exemplo, a da moulage. 
Quando voltei para o Brasil acabei entrando 
na Água de Coco. A minha passagem por lá 
foi muito especial, muito importante na mi-
nha vida e, sem dúvida, uma grande escola.

Tr - Você se considera uma artista dos  
biquínis?
Paula Pinto - Essa pergunta não deveria ser 
respondida por mim... Para mim, ser artista 
é uma característica muito forte, um dom, e 
por isso tenho muito respeito pelo significado 
dessa palavra. O que sei é que tenho uma ver-
dadeira paixão pelo que faço, que para mim 
não tem dia nem noite, não tem hora para a 
inspiração chegar. Quando me entrego é de 
corpo e alma, é de todo coração, é de dentro 
para fora. Gosto de fazer poesia com os teci-
dos, de criar histórias, de escrever e idealizar 
personagens enquanto crio roupas. Se cha-
mam isso de arte, então, eu sou artista!

Tr - criar roupas de banho no frio dos al-
pes foi um desafio, ou uma maneira de re-
encontrar suas raízes?
Paula Pinto - No fundo acho que tenho 
uma tendência a gostar de desafios, de 
fazer acontecer quando todos acham im-

provável ou impossível. Sendo estilista, 
apaixonada por praia, casada com um sur-
fista e diretor de marketing, criar a nossa 
própria marca era um destino anunciado. 
O fato de estar fisicamente na Suíça só 
tornou a história ainda mais divertida e me 
fez sonhar ainda mais alto! Brinco dizendo 
que o maior segredo era colocar uma boa 
Bossa Nova tocando, folhas de costelas de 
adão por todo lado e o aquecedor no má-
ximo para deixar a imaginação fluir e “bai-
xar” a tropicalidade!

Tr - Há sempre elementos brasileiros nas 
suas coleções?
Paula Pinto - Acho que a brasilidade pre-
sente nas minhas coleções é inerente a 
mim, afinal, antes de ser do mundo, sou do 
Brasil! Nasci e cresci aqui, nesse calor e nes-
sa miscigenação cultural tão singular e que 
é só nossa. Toda essa mistura de raça, essa 
força e beleza é um grande diferencial do 

nosso povo, e por isso temos que usá-la, ex-
plorá-la e mostrá-la ao mundo!

Tr - Quais são os materiais presentes nas 
peças BKS que não são comuns em outras 
marcas?
Paula Pinto - Gosto muito de tudo que é 
natural, do que é de verdade, do que tem 
história, do que tem cheiro. Gosto de usar 
tecidos de fibras naturais, como o linho, a 
seda e o algodão. Valorizo tudo que é feito 
à mão, por isso uso muito a arte das nossas 
artesãs para diferenciar o nosso produto, 
misturando a criatividade da nossa cultura 
local, que é tão rica, com o universo onde 
vivo hoje e toda sua a contemporaneidade.

Tr- o estilo BKS é definido como cool & 
chic. como foi o processo para se chegar 
a esse conceito, presente em todas as 
criações?
Paula Pinto - A Bikiny aconteceu muito na-
turalmente e sempre foi um pouco o refle-
xo do que eu sou ou, pelo menos, do que 
gostaria de ser. Desde o princípio, sempre 
tentamos trazer esse conceito, esse tal es-
tilo cool-chic que vem muito da maneira na 
qual eu mesma gosto de me vestir, tanto 
na praia quanto fora dela! É uma verdadei-
ra mistura da bossa brasileira com a sofis-
ticação despretensiosa das europeias. Um 
conceito de praia leve e descontraído como 
tem que ser, sempre com um toque chic e, 
ao mesmo tempo, non-chalant.

Tr - Grafismos, formas geométricas e o 
tradicional P&B são características cons-
tantes da BKS. combinar estes elementos 
com a brasilidade que o mercado europeu 
também gosta é difícil?
Paula Pinto - Engraçado como vocês conse-
guiram ter uma leitura superfiel do nosso con-
ceito! É isso mesmo! Apostamos muito em es-
tampas geométricas, atemporais e com suspi-
ros modernos. Acreditamos que esse DNA é o 
que torna as nossas peças chics em qualquer 
momento, qualquer ocasião e em qualquer 
lugar do mundo. O P&B, em particular, é uma 
eterna paixão minha! Gosto de revisitar o clás-
sico, de pontuar a brasilidade com elementos 
nada óbvios e de dar um ar contemporâneo 
ao nosso handmade. É essa mistura dos dois 
mundos, o tempero quente do Brasil junto com 
toque refinado do bom gosto europeu que tor-
na nosso produto diferente.

Tr - o que há de mais cearense na BKS? 
Você acha que tem um DNa, um elemento-
chave, oriundo do ceará, que você sempre 
busca inserir nas peças?
Paula Pinto - O que tem de mais cearense 

a bikiny 
SoCiEty 
A grife está presente em grandes 
multimarcas da Europa, tem um 
corner na loja de departamento 
de luxo El corte inglês, em Lisboa, 
e já estampou capas e editoriais 
de revistas do Velho Mundo. No 
Brasil, há revendedores em quase 
todo o Nordeste, incluindo as 
paradisíacas Praia do Forte (BA), 
Morro de São Paulo (BA), Porto de 
Galinhas (PE) e Jericoacoara (CE); 
além de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Paraná. A estreia 
nas passarelas foi no Dragão 
Fashion 2015, o principal evento 
de moda autoral do País. 
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sou eu (risos)! Bom, sem dúvidas, um traço 
muito forte que vem crescendo em deta-
lhes sutis em cada coleção é o trabalho ma-
nual repaginado, usado sempre de uma ma-
neira nova e com materiais diferenciados, 
como o macramê das nossas peças.

Tr - Quais são os próximos passos da BKS?
Paula Pinto - Sinto que esse sonho está 
apenas começando. Assim como na vida, 
tento deixar o caminho aberto ao desco-
nhecido para que as próximas aventuras 
possam chegar! Claro que temos planos fei-
tos e vamos conquistando cada um, passo 
a passo. Como estamos indo morar breve-
mente nos Estados Unidos e já participamos 
da nossa primeira feira internacional em Los 
Angeles, vamos nos concentrar nesse novo 
mercado. Mas nosso verdadeiro foco é po-
der continuar sempre dando asas à nossa 
imaginação e que essa história nunca perca 
a sua essência. Hoje, a Bikiny Society segue 

as viagens e lugares onde a nossa vida nos 
convida a morar, e o nosso sonho é que um 
dia a gente possa morar onde ela nos leve!

Tr - como você consegue criar e adminis-
trar a marca, com variáveis que existem 
em toda linha de produção, viajando tanto 
e morando no Exterior?
Paula Pinto - Este é um dos maiores desa-
fios para a gente. Mas acreditamos que nes-
sa equação, os benefícios de estar fora são 
muito mais importantes do que os desafios 
de estar longe, porque para nós esse é o nos-
so grande diferencial, ter um olhar brasileiro 
lá fora e uma visão internacional dentro do 
Brasil. A gente acredita muito em parcerias e 
procura ter uma filosofia com os colaborado-
res de auto-responsabilidade e de valorização 
das pessoas, tanto que a maior parte da nossa 
equipe está conosco desde o princípio. Tenho 
uma sócia na loja de Fortaleza, que também 
toca a área comercial no Brasil. Agora, com 

o crescimento da marca lá fora, estamos em 
namoro com possíveis parceiros para consoli-
dar nosso projeto de internacionalização.

Tr - Você planeja criar outras coisas alé de 
moda praia?
Paula Pinto - Eu estou sempre criando outras 
coisas e inventando moda, literalmente! Ado-
ro tudo que mexe com a imaginação e que 
me inspira. Na marca já temos um grande ni-
cho com o conceito que costumo chamar de 
Beach and Beyond, que são roupas que vão 
além da praia. Outra grande paixão é a área 
de decoração. Aliás, toda a curadoria das pe-
ças, acessórios e afins da loja é feita por mim, 
e trago um pouquinho de cada lugar por on-
de passo. Até a nossa famosa cadeira-pavão, 
que traz tanta personalidade à nossa “casa”, 
foi desenhada por mim com base nas refe-
rências incríveis que conheci em Bali. Gosto 
muito também de fazer parcerias, de misturar 
mentes criativas e de descobrir talentos.
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o maRChand nEwton whitERuSt moStRa 
o CRESCimEnto do mERCado dE aRtES 
no CEaRá E gaRantE quE EStE é um doS 

mElhoRES inVEStimEntoS na atualidadE

aRte  
é paRa  
todos

nEwton whitEhuRSt

a
té bem pouco tem-
po, para a maioria 
das  pessoas ,  ter 
quadros, esculturas 
e outros objetos de 
valor artístico era si-
nônimo de erudição, 
sofisticação e muito 

dinheiro, quase uma excentricidade de mi-
lionários. No entanto, a mudança do mer-
cado e o acesso à informação alterou este 
cenário e a arte passou a ser um dos inves-
timentos mais seguros e rentáveis, sem de-
mandar grandes conhecimentos.

Nesse processo de profissionalização 
do mercado, a profissão de marchand se 
destaca como ponto fundamental para 
quem deseja conhecer sobre o univer-
so das artes plásticas e para quem quer 
investir nele, mesmo que com um mon-
tante inicial pequeno. Este profissional é 
quem presta consultoria sobre o merca-
do das artes, seja para colecionadores, 
seja para galerias, para iniciantes e tam-
bém para artistas.

O marchand busca sempre a melhor 
oportunidade de negócio para sua carteira 
de clientes, bem como forma novos cole-
cionadores, ajudando-os a entender como 
funciona o mercado financeiro de inves-
timento em obras de arte. Para o artista, 
o marchand consegue inserí-lo de forma 
adequada no mercado, ajudando-o a po-
sicionar suas obras comerciais dentro das 
expectativas mercadológicas. A consultoria 
em galerias, coleções particulares, acervos 
e exposições também é papel deste profis-
sional, que faz isso através da curadoria.

Um dos principais nomes no Ceará é 
Newton Whitehurst, um apaixonado por 
arte desde sempre, mas, que há 12 anos, 
decidiu largar a carreira de empresário e se 
dedicar exclusivamente à atividade. “Sem-
pre gostei do que faço e sempre estudei 
sobre, mas em 2003, vi que poderia fazer o 
que mais tenho prazer e ganhar a vida com 
isso”, relembra. Atualmente, Newton man-
tém o NW Escritório de Arte e faz a cura-
doria do Galeria Armazém da Cultura e do 
Pipo Restaurante e Galeria.
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E paRa quEm 
pEnSa quE 
inVEStiR Em aRtE 
REquER muito 
dinhEiRo, 
nEwton 
gaRantE quE 
não. “tEm muito 
mito niSSo, 
podE SER dE um 
ValoR baixo até 
CiFRaS abSuRdaS”

Além de ter morado por dois anos em 
um dos principais berços da cultura, do de-
sign e das artes, que é Milão (Itália), quando 
teve a oportunidade de frequentar museus, 
galerias, exposições e fazer cursos livres em 
toda a Europa; Newton voltou à cidade ita-
liana para se especializar. Lá, estudou His-
tória da Arte, Arte Contemporânea, Cura-
doria e Perícia na Escola de Belas Artes de 
Milão e no Instituto Naba, duas das princi-
pais instituições do gênero no mundo.

Neste período, foi curador de 16 expo-
sições, entre coletivas e individuais. Das 
últimas, ele destaca as parcerias com Van-
do Figueiredo, Célio Júnior, Cláudio César 
e, principalmente, Sérvulo Esmeraldo, a 
quem define como “não mais um artista 
cearense, mas do mundo, o único cearen-
se vivo com projeção internacional”.

Newton compara o trabalho de um mar-
chand ao de um operador da bolsa de valo-
res. “Com muito estudo e constante atuali-
zação sobre o mercado, a compra de obras 
de arte se torna um investimento seguro, ao 
invés de um gasto com objeto de decora-
ção. A arte tem se tornado cada vez mais 
atrativa como investimento, gerando lu-
cros que quase nenhum outro investimento 
consegue alcançar, desde que o investidor 
compre e venda de forma inteligente”.

Se antes o retorno em obras de arte 
demandava tempo para que o artista ti-
vesse uma valorização significativa, isto 
também mudou. Assim como outras op-
ções de investimento, há várias tendên-
cias que atendem a diferentes perfis do 
investidor. “A comercialização de peças 
de arte é inversa à situação econômica 
geral. As pessoas correm para a arte por-
que é mais seguro que os outros investi-
mentos”, entrega Newton. 

E para quem pensa que investir em ar-
te requer muito dinheiro, Newton garante 
que não. “Tem muito mito nisso, pode ser 
de um valor baixo até cifras absurdas”. De 
acordo com ele, não se demanda nem mui-
to dinheiro, nem muito conhecimento es-
pecializado. “Obrigatoriamente precisa de 
confiança, tem que procurar um marchand 
ou uma galeria em que se possa confiar”.

Uma dica é “em vez de comprar um ob-
jeto decorativo, comprar algo que tenha 
valor artístico”. O valor que um artista po-
de cobrar na sua obra não depende ape-
nas de fatores subjetivos. Entram na conta 
também aspectos como ineditismo, prê-
mios recebidos, participações em mostras 
e diferentes lugares que tenha exposto. 
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em nome da

adre nalina

“ViVer é bom nas curVas da estrada”,  
já cantou o poeta. mas se for a 

bordo de uma máquina de última 
geração, com capacidade de 

atingir Velocidades incríVeis em 
pouquíssimo tempo, equipada com 
as últimas noVidades em aparatos 

tecnológicos e com sistemas 
de segurança que garantam a 

estabilidade, a experiência será 
única. nas próximas páginas, tapis 

rouge lhe apresenta o que há de mais 
desejáVel em noVidades do mercado 

automotiVo de luxo. delicie- se!
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Combinando esportividade, versatilida-
de e conforto, o Audi SQ5 é um dos SUVs 
mais velozes comercializados atualmente 
no País. O modelo é equipado com motor 
V6 3.0 TFSI, com 4 válvulas por cilindros, 
2.995 cm³, que desenvolve 354 cv de po-
tência máxima entre 6.000 e 6.500 rpm 
e 470 Nm de torque entre 4.000 e 4.500 
rpm. O novo esportivo acelera de 0 a 100 
Km/h em apenas 5,3 segundos e atinge 
velocidade máxima de 250 Km/h (limita-
da eletronicamente), contando ainda com 
a tração integral e permanente “quattro”. 
Entre os itens de conforto e conveniência 
de série, destaque para o ar-condiciona-
do automático com três zonas; os bancos 

dianteiros esportivos elétricos com me-
mória para o do motorista; o Keyless-Go 
(que permite ao motorista abrir a porta e 
dar partida sem a chave) e o computador 
de bordo com display colorido. O contro-
le de cruzeiro, o espelho retrovisor interno 
com função antiofuscante automática e o 
pacote de luzes também são de série. O 
teto solar panorâmico “Open Sky” elétrico 
garante iluminação extra e os vidros com 
isolante térmico favorecem o conforto.  
O sistema de áudio e comunicação inclui 
DVD player e Rádio MMI Plus com sistema 
de navegação de série, além de Bluetooth 
e Audi Music Interface. Mais informações 
na Audi Center Fortaleza. 

o noVo esportiVo 
acelera de 0 a 100 
km/h em apenas 
5,3 segundos e 
atinge Velocidade 
máxima de 250 
km/h (limitada 
eletronicamente)

sq 5
audi
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O SUV compacto combina toda a praticidade do Audi Q3 para o uso diá-
rio com um desempenho excepcional para esta classe de veículos. O motor 
que equipa o RS Q3 foi eleito “Motor Internacional do Ano” por um júri de 
especialistas automotivos por três anos consecutivos. Com 2.5 litros e cin-
co cilindros, ele gera 310 cv de potência, oferece 420 Nm de torque, indo 
de 0 a 100 Km/h em 5,5 segundos. O câmbio S tronic de sete velocidades 
tem desenho compacto e baixo peso. No exterior, as rodas de liga leve têm 
19 polegadas de diâmetro. O grande spoiler de teto, o para-choque traseiro 
com difusor, as largas ponteiras elípticas do escapamento e a inscrição RS 
Q3 destacam a traseira do modelo. Em termos de informação e entreteni-
mento, um conjunto modular de componentes oferece uma ampla gama 
de opções, com destaque para o sistema de navegação MMI Plus. A versão 
que chega ao Brasil traz ainda sistema de som surround Bose com 14 alto-
falantes e 465 watts de potência de saída; além de conexão Bluetooth. Mais 
informações na Audi Center Fortaleza. 

rs q3
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O BMW 640i Gran Coupé apresenta uma nova gama de equipa-
mentos de série, que evidenciam ainda mais a vocação do modelo para 
a esportividade. As rodas de liga leve de 19”agora têm um desenho 
diferenciado, no modelo Star Spoke, que destaca as belas pinças de 
freio. As molduras das janelas seguem o padrão “Shadow line”, em tom 
escuro. Os faróis contêm tecnologia LED, que, além de deixarem o vi-
sual mais moderno, iluminam de forma ainda mais precisa e eficiente. 
Também como itens de série estão o Head Up Display, assistente de 
estacionamento, câmera de ré e ar-condicionado digital com quatro 
zonas. Por baixo do capô, o BMW 640i Gran Coupé traz o tradicional 
propulsor de seis cilindros em linha (3.0l) TwinPower Turbo da BMW. 
Com 320 hp de potência, a unidade concentra todos os pacotes tec-
nológicos característicos dos motores BMW, como sistema de abertura 
variável das válvulas (Valvetronic) e injeção direta de combustível. Com 
este conjunto, o sedã é capaz de chegar aos 100 Km/h partindo da 
imobilidade em 5,4 segundos. A velocidade máxima é limitada eletro-
nicamente em 250 km/h. Mais informações na Welle Motors. 

640i gran coupé
BmW
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m3
Apresentado durante o Salão do Auto-

móvel de São Paulo, o BMW M3 sai das lojas 
com um novo motor seis cilindros em linha 
de 3 litros que gera 431 cavalos, ou 11 cv a 
mais do que o antecessor. O torque também 
subiu, de 40,8 kgfm para incríveis 56,1 kgfm, 
disponíveis entre 1.850 rpm e 5.500 rpm. A 
aceleração de 0 a 100 Km/h é feita em 4,1 
segundos, de acordo com a montadora. A 
transmissão é automatizada de dupla em-
breagem, de sete marchas, com possibilida-
de de trocas manuais através de aletas atrás 
do volante. O visual diferenciado traz rodas 
de 19 polegadas, com desenho exclusivo. A 

grade dianteira, em duas peças, com o tra-
dicional formato de rins, tem aletas duplas. 
Para-choques e caixas de rodas ficaram mais 
encorpados. O interior ganhou bancos de 
desenho esportivo com ajustes elétricos, te-
la de 8,8” de alta definição com navegação 
e câmera de ré, Head Up Display, sistema de 
som Harman Kardon com 16 alto-falantes e 
600w de potência, entre outros. Na lista de 
equipamentos de segurança estão oito air-
bags, controle de estabilidade e tração e fa-
róis de LED, sistema Start/Stop e controle de 
cruzeiro com função freio. Mais informações 
na Welle Motors. 

a transmissão é 
automatizada de 
dupla embreagem, 
de sete marchas, 
com possibilidade 
de trocas 
manuais
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s 1000 xr

Lançada nas concessionárias brasileiras em setembro, a XR 
tem como destaque absoluto o motor 1.000 de quatro cilin-
dros, que produz 160 cv de potência a 11.000 rpm e torque 
máximo de 11,42 kgfm a 9.250 giros. Em relação à S1000R, o 
diferencial está na posição de pilotagem mais confortável, com 
guidão elevado, e na proteção aerodinâmica proporcionada pe-
lo para-brisas elevado. Para reforçar sua aptidão por viagens, 
o tanque foi ampliado para 20 litros. Apesar disso, ela mantém 
as rodas aro 17” da versão naked para um comportamento es-
portivo. De série, ela traz freios ABS parcial ou desconectáveis, 
sistema ASC de controle de estabilidade em curvas e modos de 
pilotagem “Rain” e “Road”. Mais informações na Welle Motors. 

para reforçar 
sua aptidão por 

Viagens, o tanque 
foi ampliado  
para 20 litros
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mini Cooper
Recém-lançado no Brasil, o Mini Cooper S Clubman foi produzido 

na mesma plataforma do BMW Série 2 Active Tour, o primeiro carro da 
marca alemã com tração nas rodas da frente. A perua vem equipada 
com motor 2.0 Twinturbo de 192 cavalos e transmissão mais moderna: 
uma caixa de oito velocidades da Aisin, desenvolvida especificamente 
para veículos de tração dianteira. O carro acelera de 0 a 100 Km/h em 
7,1 segundos e tem velocidade máxima de 228 Km/h. Por fora, ganhou 
duas portas para o acesso ao banco traseiro e novo para-choque, com 
faróis e luzes de neblina em LED. A traseira tem novas lanternas e pa-
ra-choque com as luzes de freio acopladas. A lista de equipamentos 
conta com kit multimídia com tela LCD de 8,8 polegadas, HD de 20 GB 
e GPS; ar-condicionado digital dual zone; seis airbags; Head-Up Dis-
play (HUD); freio de estacionamento eletrônico; direção elétrica com 
regulagem de altura e profundidade; teto-solar duplo e controle de 
cruzeiro, entre outros. Mais informações na Welle Motors. 

o carro acelera 
de 0 a 100 km/h em 
7,1 segundos  
e tem Velocidade 
máxima de  
228 km/h

s clubman
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Com a chegada da GLi Upper na linha 2016, o sedã passa a 
ser ofertado em cinco versões: GLi (manual), GLi (CVT), GLi Upper 
(CVT), XEi (CVT) e Altis (CVT). Equipado com motor 1.8 e câmbio 
CVT que simula sete velocidades, o novo Corolla GLi Upper sai de 
fábrica com ar-condicionado, trio elétrico, computador de bordo 
com sete funções, sistema de som com conectividade USB para  
Bluetooth, vidros e retrovisores com acionamento elétrico, vo-
lante multifuncional, rodas de liga leve de 16 polegadas e bancos 
em couro. Além de freios ABS, o modelo vem com cinco airbags 
de série. Outros diferenciais da nova versão são revestimento de 
couro cinza, banco traseiro com descanso de braço central, por-
ta-copos e rebatimento 60/40, e troca das rodas por modelos de 
liga leve com acabamento fosco. Mais informações na Newland.

toyota
corolla 2016
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etios 2016

O novo sistema multimídia é 
a maior atração do Toyota Etios 
2016. As versões XLS, tanto do 
hatch quanto do sedã, e a aven-
tureira Cross (hatchback) da linha 
2016 ganharam o novo item de sé-
rie com sistema de áudio e display 
exclusivos. O sistema conta com 
tela LCD touchscreen de 7 polega-
das e utilização da tecnologia de 
espelhamento para smartphone. 
Com isso, é possível realizar a re-
produção de arquivos MP3 por 
meio da conexão dos dispositivos 

USB, entrada para cartão SD, HD-
MI e Aux-In, além de pareamen-
to por Bluetooth. A família Etios, 
desde a versão de entrada X 1.3, 
oferece uma lista de equipamen-
tos com itens como airbag duplo 
frontal, freios ABS com EBD (dis-
tribuição eletrônica de frenagem), 
cinto de segurança com pré-ten-
sionador e limitador de força, di-
reção eletroassistida progressiva, 
ar-condicionado, vidros e travas 
elétricos nas quatro portas. Mais 
informações na Newland.

o noVo sistema 
conta com tela 
lcd touchscreen 
de 7 polegadas e 
tecnologia de 
espelhamento 
para smartphone
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hilux 2016

o noVo motor 
2.8 oferece até 
177 caValos de 
potência e 45.9 
kgfm de torque 
na Versão 
automática

A Hilux 2016 vem com design totalmen-
te renovado, uma lista de equipamentos 
mais recheada, novo motor e transmissão, 
chassi mais resistente e melhor capacidade 
fora de estrada. É oferecida em seis versões, 
seja trabalho, lazer ou multiuso. Há opção 
de chassi-cabine 4x4 com câmbio manual; 
Standard 4x4 cabine simples (CS) ou dupla 
(CD) com câmbio manual; SR; SRV e nova 
top de linha SRX. Essas três últimas versões 
são sempre com tração integral e câmbio 
automático de seis velocidades. O novo mo-
tor 2.8 oferece até 177 cavalos de potência e 
45.9 kgfm de torque na versão automática. 
Nessa nova geração, a Hilux oferece freios 
ABS com Distribuição Eletrônica (EBD) e  

Assistente de Frenagens Emergenciais (BA) 
em todas as versões. As mais caras SRV e 
SRX agregam também: Controle de Tra-
ção Ativo (A-TRC), Controle de Estabilidade 
(VSC), Assistente de Reboque (TSC) e Assis-
tente de Partida em Rampas (HAC). Todas 
as versões vêm com airbags duplos diantei-
ros e de joelho para motorista. As versões 
SR, SRV e SRX possuem um dispositivo de 
áudio ligado à uma tela touchscreen de 7”, 
com funções de DVD, MP3, entrada auxiliar 
de vídeo e seis alto-falantes, e que fornece 
informações de consumo de combustível e 
da câmera de ré. No caso da SRV e SRX, há 
também navegador GPS e TV digital. Mais 
informações na Newland.
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o sistema onstar alia  
recursos de segurança,  
de emergência e de 
conVeniência, que 
incluem até serViços  
de concierge

cruze 2016
Chevrolet

A grande novidade da versão 2016 do Cruze é a in-
corporação do sistema de assistência OnStar, inédito no 
Brasil, que passa a ser item de série das versões hatch e 
sedã. O sistema alia recursos de segurança, voltados ao 
monitoramento do veículo, prevenção e recuperação de 
furtos; de emergência, que oferecem socorro em caso de 
acidentes ou panes mecânicas; e de conveniência, que 
incluem até serviços de concierge, como pesquisa e re-
servas em restaurantes. O OnStar será gratuito durante 
os primeiros 12 meses de uso. Depois desse período, os 
consumidores interessados terão de pagar pelo serviço. 
Outra novidade do Cruze é a simplificação da gama. A 
partir de 2016, as variantes sedã e hatch terão apenas 
dois catálogos, LT e LTZ, ambos com câmbio automáti-
co de seis velocidades e bancos de couro. A versão LZT 
conta com sensor de chuva, airbags de cortina, sistema 
start-stop, sistema MyLink com navegador e acabamento 
de bancos e painel em duas cores.
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um seleto grupo de conVidados prestigiou a noite das 
estrelas mercedes-benz, eVento exclusiVo realizado pela 
newsedan para apresentar as noVidades da marca. um  
eVento extremamente agradáVel, no qual os Vips desfrutaram  
uma deliciosa e requintada degustação de queijos e Vinhos

noite das estrelas 
mercedes-benz

newsedan

1

32
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  1 Novidades da New Sedan  2 Daniela Leitão, Bruna Waleska, Letícia Leitão e Iorrana Aguiar  3 Evento  4 Bruno Menezes, João Bruno e Carlos Alencar  5 Odmar Feitosa e Pedro 
Garcia  6 Cristiano e Taiza Junqueira  7 Alfredo e Luciana Piarce  8 Daniela e Tania Leitão  9 Alexandre e Letícia Leitão  10 Alexandre Ximenes, Vládia Bezerra e Lucas Avelino
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newsedan

1  Eduardo e Débora Reis  2 Geovane Gomes e Lucas Avelino  3 Giusepe Di Primiu e Aline Bendemuller  4 Geisla Araújo, Assis Almeida e Flora Almeida   
5 George Ibiapino, Iury Oliveira, João Bruno e Rodrigo Carvalho  6 Marcela Carvalho e Rafaela Carvalho  7 Mailton Batista e Carlos Alencar  8 Liliana e Diogo Valmir Rosa
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  9 Gina Fiúza, Lázaro Medeiros e Brícia Texeira  10 Michel Guedes, Jamil Farah, Luiz Gonzaga e Thiago Lima 
11 a 14 Alta sociedade prestigia o evento da Newsedan
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o showroom da extrema recebeu o extrema sea night, eVento  
de lançamento da Versão a diesel da discoVery sport e 
apresentou a noVa range roVer eVoque, dois Veículos 

da jaguar land roVer. a noite foi super requintada, com 
decoração e buffet em torno do tema “frutos do mar”.  

a tapis rouge conferiu o design contemporâneo dos carros

extrema sea night 
lança noVos 

modelos de luxo

Veículos
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1 Adalberto Goto, Getúlio Tito e Jarlon Chaves  2 Adriel Brito, Ítalo Saldanha, Igor Carrah, André Marinho e Thiago Saldanha 
3 André Marinho, Igor Carrah, Thiago Saldanha e Ítalo Saldanha  4 Gaudencio Lucena e Odilon Peixoto  5 Loja Extrema  6 Helena Lima  7 DJ Fil
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Veículos

1 Gaudêncio Lucena e Camila Moreira  2 Gaudencio Lucena, Silvino Cabral, Jaqueline Maia e Fernando Férrer   
3 Lúcio Salazar e Marcelo Holanda  4 Vítor e Camila Moreira e Luis Vítor Torres  5 Jaqueline Maia e Camila Moreira  6 Isaias Duarte
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7 Kelly Mendes, Eli Nogueira, Cyzi Albuquerque e Georjiane Melo  8 Lúcio Salazar Neto, Sílvio Albuquerque e Lúcio Salazar   
9 Miguel Arcanjo, Alessandro Aguiar e Marcos Pessoa  10 Odilon Peixoto e Aderaldo Silva  

 11 João Natan, Maria Eugenia e Marcelo Tavares 12 Kalil Otoch e Naldinho Sales
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o riomar fortaleza preparou 
uma série de atrações para 
toda a família neste mês de 

janeiro. do castelo encantado 
de bolinhas aos melhor jogos 
eletrônicos, confira as opções 

de diVersão e aproVeite

Férias  
para toda 
a Família

riomar

j
aneiro, tempo de apro-
veitar  as  fér ias  com 
pessoas queridas e com 
muita diversão, e uma 
excelente opção são 
as atrações do RioMar 
Fortaleza. O shopping 
oferece uma série de 
programações para toda 
a família. Entre os desta-
ques do mês estão: Cas-

telo Encantado de Bolinhas, Praci-
nha Riomar, Simulador 9D, shows no 
Teatro RioMar, grande lançamentos 
no Cinépolis e jogos no Game Sta-
tion, entre outros.

tapis rouge   67  



BoliChe e diversão  
no game station

espaços Kids
A criançada tem diversão garantida 
nos Espaços Kids do RioMar 
Fortaleza, o Clube das Estrelinhas 
e o Eco Clube, que oferecem 
atividades de entretenimento 
para as crianças e conforto para 
os pais, que podem passear pelo 
shopping enquanto seus filhos se  
divertem em um ambiente seguro 
e atrativo. Mas, além de trazer 
muita alegria para a garotada, o 
shopping conta também com o 
Espaço Família, proporcionando 
conforto e praticidade para os pais. 
Ao todo são três Espaços Família 

com atendimento personalizado e 
ambiente decorado com trocadores 
de fraldas para os bebês, banheiros 
infantis, sala de amamentação 
e carrinhos de bebês para 
empréstimo gratuito.

Localização Espaço Família: Pisos 
L1, L2 e L3.

Localização Clube das Estrelinhas: 
Piso L3, no Boulevard de 
Restaurantes, e Piso E2 (Área de 
Conveniência e Serviços).

Localização Eco Clube: Piso L2.

simulador 9d
Montanha-russa, viagem ao 
espaço, mergulho ao fundo do 
amar, pêndulo aéreo, parque dos 
dinossauros e passeio de cavalo. 
Essas são apenas algumas das 
experiências que podem ser 
vivenciadas no Simulador de 
Realidade Virtual. Pela primeira vez 
no país, o equipamento vindo dos 
Estados Unidos está no RioMar, 
proporcionando ao público a 
oportunidade de experienciar 
através de filmes com uso de um 
óculos 9D a imersão em realidades 
simuladas. Os filmes exibidos são 
para todos os públicos e para todos 
os gostos, depende do interesse 
cada um, podendo ser uma aventura 
com muita adrenalina como descer 
uma montanha-russa muito alta 
quanto só passear pelo bosque. A 
censura é a partir de cinco anos de 
idade. Através do uso do óculos 9D 
e do movimento de sobe-desce e 
de rodar do simulador, as pessoas 
podem visualizar, sentir e vivenciar 
como se fosse real a virtualidade 
exibida nos filmes. O horário de 
funcionamento é de 10h às 22h, de 
segunda à sábado, e de 10h30 às 
21h, no domingo.

Localização: Piso L2 RioMar, em 
frente à Livraria Leitura.

No Game Station RioMar, um 
parque de diversões eletrônicas, 
há uma diversidade de atrações 
que agrada toda a família, como o 
cinema 7D, inédito em Fortaleza. 
O lugar ainda possui um boliche 
com 12 pistas e capacidade 
para até 70 jogadores, além de 
salão de sinuca profissional, 
Restaurante/Sports Bar e 

áreas para eventos pessoais e 
coorporativos, com apresentação 
de bandas nas sextas-feiras, 
abrindo o final de semana com 
muita música. Nos dois espaços, 
os pais também podem fazer a 
festa dos seus filhos. 

Localização Game Station RioMar: 
Piso L3, na Praça de Alimentação.
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Uma opção divertida para o público 
infantil e adulto chega ao RioMar 
neste mês de janeiro, o Castelo 
Encantado de Bolinhas. Com 6,5 de 
altura, o brinquedo conta com mais 
de 300 mil bolinhas coloridas em um 
espaço de 180 m² formado por torres, 
escorregadores e tobogãs. O Castelo 
de Bolinhas é o maior já montado no 
Nordeste e ficará no Piso L1, na Praça 
de Eventos 02. O funcionamento é 

de segunda-feira a sábado, das 10h 
às 22h, e aos domingos e feriados, 
das 13h às 20h. A atração é livre para 
crianças e adultos se divertirem, 
mas menores de quatro anos devem 
entrar com acompanhantes.

Atração com bilheteria.

Localização Castelo de Bolinhas: Piso 
L1 RioMar Fortaleza, na Praça de 
Eventos 02.

praCinha riomar
Grandes sucessos infantis aguardam a 
criançada na Pracinha RioMar em janeiro. 
Com shows na semana e nos finais 
de semana, a criançada tem diversão 
garantida com seus personagens 
preferidos e podem aventurar-se com 
eles em suas divertidas histórias. Os 
shows são gratuitos e acontecem no Piso 
L3, próximo à Praça de Alimentação.

Atração Gratuita.

Localização Pracinha RioMar: Piso L3, 
próximo à Praça de Alimentação.

grandes espetáCulos  
no teatro riomar

estreias no  
Cinema riomar
O RioMar Fortaleza oferece opções de 
lazer perfeitas e de alta tecnologia para 
quem gosta de assistir a bons filmes 
com muita qualidade e comodidade. Em 
janeiro, grandes estreias estão previstas 
no Cinepolis RioMar. O shopping conta 
com um dos melhores complexos de 
cinema do Norte e Nordeste com dez 
salas de alta tecnologia, das quais três 
VIPs, uma 4DX e outra Macro XE.  

Localização Cinépolis RioMar: Piso L4

Confira Programação:  
www.riomarfortaleza.com.br

Em janeiro, o Teatro RioMar 
Fortaleza será palco de grandes 
espetáculos. Nos dias 16 e 
17, o musical “Alice no País 
das Maravilhas” do diretor 
italiano Billy Bond, conhecido 
internacionalmente, estará em 
Fortaleza. O espetáculo, que conta 
com 180 figurinos e 5 cenários, 
aposta na interatividade, além de 
investir na sofisticação dos contos 
de fadas e efeitos especiais. Uma 
história encantadora que pretende 
emocionar toda a família. A 
montagem tem ainda recursos de 
gelo seco, levitações, ilusionismo, 
recursos 4D, e telões de led (criando 

o efeito LED ILUSION) tudo para que 
a plateia tenha a sensação de fazer 
parte do espetáculo. 

 Também no dia 16 de janeiro, a 
grande cantora Elza Soares fará um 
show emocionante para o público, no 
primeiro trabalho de sua trajetória 
composto somente por canções 
inéditas. Vencedor do prêmio APCA 
(Associação Paulista de Críticos de 
Artes) de melhor álbum em 2015, “A 
Mulher do Fim do Mundo” passeia por 
fragmentos de uma cidade narrada à 
luz do núcleo criativo composto por 
Kiko Dinucci, Marcelo Cabral, Rodrigo 
Campos e Felipe Roseno, com direção 

artística de Celso Sim e Romulo Fróes, 
e direção geral de Guilherme Kastrup.  

Com capacidade superior a 900 
pessoas, o Teatro RioMar possui 
mais de 4 mil metros quadrados 
de área total, bar, chapelaria e 
recursos técnicos e acústicos que 
seguem aos mais modernos padrões 
de qualidade. Composto por três 
setores, Plateia Baixa A, Plateia 
Baixa B, e Plateia Alta, o público 
ainda conta com locais destinados a 
portadores de necessidades especiais 
e poltronas para obesos.

Localização Teatro RioMar: Piso L3, 
próximo à Praça de Alimentação.

Castelo enCantado de Bolinhas
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roberto pamplona, um dos principais profissionais 
do setor no brasil, apresenta mais um projeto 

executado em parceria com a agatek

o Camaleão 
da deCoração 

Cearense

agatek
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o
uando o talento 
de um dos mais 
renomados de-
signers de in-
teriores do País 
une-se à exce-
lência de mate-
riais de uma loja 

referência de mercado, para elaborar um 
projeto de decoração em um dos condomí-
nios mais elegantes da cidade, o resultado, 
certamente, é uma moradia cheia de char-
me e atemporal. Assim é a parceira entre 
Roberto Pamplona Júnior e a Agatek. 

Este foi o resultado alcançado pela 
união no 18° andar do Edifício Veleiro, na 
Beira Mar. A proprietária incumbiu Pam-
plona, arquiteto incluído pela revista Ka-
sa no seu TOP 100 Designers do Brasil e 
participante de 16 edições da Casa Cor 
Ceará, de reformular o imóvel. A ideia era 
uma decoração discreta, que permane-
cesse atual diante dos modismos, além 
de proporcionar um uso mais racional da 
área (cerca de 300 m² úteis).

Como a vista para o mar é o principal 
atrativo do apartamento, e algumas áreas 
não eram utilizadas com frequência pela 
família, a solução foi criar ambientes que 
atraíssem moradores e visitantes, a partir 
de um fluxo contínuo, assim como convi-
dá-los a contemplar a vista. “A intenção 
era criar um living amplo e com integra-
ção total dos espaços. Para isso, na refor-
ma, a varanda foi anexada à sala, demoli-
mos o hall social e um pequeno gabinete, 
que não tinha uso. Quebrando paredes, 
suprimimos espaços desnecessários e 
ampliamos ao máximo possível os espa-
ços. Agora o gran living envidraçado em 
todo o seu perímetro tem uma vista para 
o mar de tirar o fôlego”, resume.

Para emoldurar esta vista e controlar a in-
cidência de luz natural, aumentada pelo es-
paço aberto, foram utilizadas cortinas em vo-
al de linho branco e “uma ambientação leve, 
pinceladas de branco e com toques cromáti-
cos do uva e do azul royal. Utilizamos corti-
nas levíssimas, que controlam a luminosida-
de abundante, filtrando a luz quando se faz 
necessário, mas sem enclausurar, deixando 
ainda assim o ambiente claro e luminoso”.

Este projeto é um dos inúmeros feitos 
em parceria com a Agatek. “São tantos que 

parei de contar, mas sempre encontro cor-
tinas e persianas apropriadas para todas as 
casas e apartamentos que projeto”. Para ele, 
os diferenciais da rede “formam um conjun-
to de fatores, desde o bom atendimento de 
sua equipe de vendas, passando pelo profis-
sionalismo da equipe técnica e pelas moder-
nas lojas, culminando com a diversidade de 
produtos que encanta a todos”.

TAPIS ROUGE - O que se deve levar em con-
sideração para ter um projeto eficiente e que 
não fique obsoleto com o passar do tempo?
Roberto Pamplona - Focando no quesi-
to cortinas, sem dúvida apostar nos tons 
neutros (branco, beges, cinzas, etc) ou 
padrões lisos. São opções seguras de en-
velhecer bem com o tempo. Mas para al-
guns casos e clientes podemos explorar as 
tantas cores, texturas e as maravilhosas 
estampas que estão a nosso dispor. Como 
somos seres mutantes, nossa casa pode 
mudar também, por que não?

este projeto é um 
dos inúmeros 
feitos em 
parceria com 
a agatek. “são 
tantos que parei 
de contar, mas 
sempre encontro 
cortinas  
e persianas 
apropriadas”
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TR - A sustentabilidade é um tema cen-
tral nos projetos da atualidade. É possível 
aliar beleza cênica e materiais sustentá-
veis em projetos de custos medianos, ou 
isto ainda é caro?
Pamplona - Claro que sim, a escolha de 
produtos sustentáveis é uma tendência 
que o mercado local já oferece, a exemplo 
de móveis feitos com material reciclável ou 
que utilizam madeiras de áreas refloresta-
das etc. Acredito que vamos buscar cada 
vez mais nos aproximar da natureza, as-
sim as construções e seus interiores irão 
perseguir materiais, formas e contextos 
que propiciem este contato. Como os es-
pecialistas de tendências já sentenciaram 
como vetor: “Natureza extrema e tecnolo-
gia silenciosa” são os desejos que definem 
como iremos morar nos próximos tempos. 

TR - Quais são os materiais/tecnologias e 
demais itens que você costuma priorizar 
nos seus projetos?

Pamplona - A busca para estar perto da 
natureza nos agrada os sentidos, assim 
os materiais naturais ou até o que os 
imitam estão ao nosso dispor. Destaco 
a madeira, que domina a cena da deco-
ração, sua utilização nos revestimentos 
gera aconchego a qualquer espaço.

TR - Há uma inspiração para os seus tra-
balhos, uma marca comum? Ou você 
prefere buscar a inovação em todos?
Pamplona - Sou eclético, meio cama-
leão. Não gosto de me repetir. Acho que 
é reflexo de minha personalidade, talvez 
Freud explique, né? Mas tenho uma jus-
tificativa a meu favor, afinal, cada cliente 
é diferente. Por outro lado, admiro tam-
bém o profissional que tem o seu esti-
lo e o persegue sempre, deixando sua 
marca mais consistente. Isso me lembra 
o pintor italiano Morandi, que passou a 
vida toda pintando composições de po-
tes ou garrafas e não deixa de ser genial. 

TR - Na sua opinião, o que um bom pro-
jeto deve contemplar?
Pamplona - Um bom projeto é um resul-
tado de muitos fatores: estética, funcio-
nalidade, inovação, equilíbrio, pertinên-
cia com sua cultura e local etc. 

saiba mais
Roberto Pamplona Júnior é 
graduado em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), e atua  
em projetos residenciais, 
comerciais e eventos. Seus 
projetos ecléticos são exemplos 
de criatividade e ousadia. 

Participou de todas as Casa 
Cor Ceará, sempre projetando 
ambientes diferentes. 

Na última edição, ficou com o 
1º lugar na categoria “Melhor 
ambiente de uso público”, com 
sua calçalda/fachada e estar de 
entrada , espaço com muitos tons 
de verde e que encantava com sua 
brasilidade e simplicidade poética. 

Participou de diversas mostras 
Artefacto, Casa Cor Pernambuco 
e Casa Hotel (SP), e tem uma suíte 
com sua assinatura no andar 
design do Sheraton Hotel.

 f
o

t
o

s 
b

r
ia

n
 d

u
t

er
V

il

tapis rouge   73  



gastronomia

O renomado restauranteur  
cearense e colunista exclusivo da 

Tapis Rouge, Pedro Gurjão, mais 
conhecido como Pipo, apresenta 

uma seleção dos melhores bares e 
restaurantes da capital inglesa

london
Best oF

por pipo gurjão
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bares

purple Bar at 
sanderson 

Bar do modernoso hotel, tem um charme único, 
pequeno, aconchegante, sofisticado e roxo! 

sKetCh
Arte pura, inusitado, troca de cenário o tempo 

todo, projeções nas paredes e teto fazem parte da 
decoração! O bar redondo, com DJ e barman no 

centro, é perfeito ! Tome um single malt para lembrar 
que está em London! As cabines dos banheiros  
em forma de ovo não causam nem estranheza,  

tão excêntrico é o lugar!

Connaught 
Bar 

Mayfair, com mobília em 
couro de jacaré, o bar 
vem com todo o DNA 

do Connaugth Hotel 
(considerado a casa de 

hóspedes do Buckinghan 
Palace). Luxo em tudo, 

das taças às roupas dos 
garçons, dos espelhos 

aos espetinhos, que são a 
especialidade da casa!
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amaya, 
KnightsBridge

indiano com  
1 estrela michelin 

Alegre e descontraído, tem uma 
das atmosferas mais brilhantes  

da cidade. Uma sofisticada 
cozinha de grelhados! Camadas  
e camadas de sabores e aromas 

são o que se sente, os muitos 
temperos e especiarias dominam 

todos os seus sentidos.

restaurantes

haKassan 

1 estrela michelin 

Restaurante de comida cantonesa. Todos os móveis 
são de ébano trabalhado, o ambiente é muito 
descolado e informal, sempre lotado. É lá que os 
bacanas do mundo todo escolhem para desfrutar  
de um banquete de Dim Sums de Vieiras com ovas  
e um pato laqueado recheado de foie gras!

le gavroChe
2 estrelas michelin  

Chef Michel Roux comanda esse 
tradicional Francês em Mayfair!  
O serviço perfeito! Os garçons são 
tão finos e eficientes que parecem 
fantasmas, somem, e quando você 
pensa em precisar de algo eles 
aparecem do nada! A seleção de 
queijos é divina, os trufados, então, 
são maravilhosos!

alain duCasse at  
the doChester

3 estrelas michelin 

No endereço mais in da cidade, o superestrelado Alain Ducasse 
mostra a que veio. A sofisticação nas reduções e cremes de vegetais, 

como alface, fazem você entender o nível que tem de ser atingido 
para receber o prêmio máximo de um chef, as sonhadas três estrelas!
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TAPETES
SOB MEDIDA.
Nas dimensões exatas
do seu projeto.

 81 3326.2737
Recife

 84 3221.0982
Natal

Av. Senador Virgilio
Tavora, 850 | Meireles

3244.1552

Fortaleza



Champagne
a bebida mais apreciada do mundo segue 

conquistando adeptos. tapis rouge conVida 
Você a um passeio por um pouco da história 

da bebida, seu processo de fabricação  
e os motiVos que a fazem tão especial

o sedutor 
universo do
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“V
enham rápido! 
Eu estou sa-
boreando as 
estrelas!”, teria 
dito o mon-
ge beneditino 
francês Pierre 
Perignón (Dom 

Perignón), ao descobrir um novo método de 
fermentação dos vinhos, o que o levou a en-
trar para a história como o pai do champagne.

A bebida aclamada em qualquer lugar 
do mundo e em todas das suas variações 
– cava, prosecco ou demais espumantes – 
popularizou-se ao longo dos anos, conquis-
tou produtores em diferentes países, mas 
jamais perdeu a aura sofisticada e que re-
mete a comemorações.

De acordo com o enófilo Jhonny Wolff, 
com mais de 20 anos de experiência em vinhos 
e espumantes, esta relação se deve “ao fato de 
ser a bebida tomada por ocasião da coroação 
de todos os reis da França, sempre na catedral 
de Reims, na região de Champagne”.

A associação se repete ao longo da histó-
ria: “em tempos mais recentes, posso citar al-
gumas personalidades do mundo que faziam 
referência a ela com muita ênfase, como Chur-
chil, que adotou a expressão de Napoleão ‘Na 
derrota eu preciso dele, na vitória eu mereço’, 
e Coco Chanel, que dizia ‘Bebo em dois mo-
mentos, quando estou apaixonada e quando 
não estou apaixonada’”, conta o especialista.

Vale lembrar outra frase célebre atribu-
ída ao estadista britânico que, além de ter 
se apropriado da frase napoleônica, teria di-
to aos oficiais ingleses que comandariam o 
apoio à França durante a ocupação nazista 
na Segunda Guerra: “Lembrem-se, senhores! 
Não é apenas pela França que estamos lutan-
do, é por champagne!”.

em primeiro lugar, deVe-
se ter na cabeça a máxima: 

nem todo espumante é 
champagne, mas todo 

champagne é espumante

No entanto, não são apenas as comemorações que pedem espu-
mantes. Para Wolff, esta é uma bebida que vai bem em qualquer oca-
sião e que casa perfeitamente com o clima brasileiro, principalmente 
se servida nas condições ideais, entre 8° e 10°. 

“É uma bebida  muito gastronômica, ou seja,  combina praticamen-
te com tudo. Harmoniza bem com canapés, saladas, carnes brancas e 
até com as vermelhas, graças à sua acidez, ao seu corpo, à dosagem 
de álcool mais baixa e ao perlage, que é o conjunto das bolinhas de 
gás carbônico. Esta combinação mágica ajuda a quebrar as fibras dos 
alimentos, destaca o sabor deles, dissolve a gordura e mantém a boca 
sempre pronta para desfrutar dos próximos passos gastronômicos. Já 
comi uma feijoada acompanhada apenas de champagne, recomendo 
fazer essa experiência. E para acompanhar os doces e frutas ainda su-
giro um espumante demi-sec, que é bem adocicado”, recomenda.

o que é
Mas como encontrar um bom espumante? Em primeiro lugar, de-

ve-se ter na cabeça a máxima: nem todo espumante é champagne, 
mas todo champagne é espumante. 

Todos os vinhos passam por uma fermentação em barris de ma-
deira, processo no qual o açúcar das uvas se transforma em álcool. 
Mas os espumantes passam por uma segunda fermentação, na qual 
o gás carbônico é concentrado e forma as famosas bolhinhas.

Existem dois métodos para a segunda fermentação: o tradicio-
nal, ou Champagnoise, que ocorre na garrafa; e o Charmat, onde 
a efervescência é adquirida em em grandes tanques de aço inox, 
antes de engarrafar a bebida.

“O Charmat é um processo mais industrial e seu sabor não é tão 
apurado, apesar de mais refrescante. Minha experiência no meio 
tem mostrado que a maioria dos consumidores prefere uma versão 
mais leve e frutada, geralmente elaborada pelo Charmat, cujo preço 
também é menor”, explica Wolff.
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• APENAS 36 UNIDADES
• 2 POR ANDAR
• 3 SUÍTES
• VARANDA GOURMET
• ATÉ 4 VAGAS

V I S I T E  S TA N D  D E  V E N D A S :
R U A  B E N T O  A L B U Q U E R Q U E ,  1 0 2 1 ,  C O C Ó ,
E S Q U I N A  C O M  A  R U A  P R O F .  O T Á V I O  L O B O

(85)3032.3200
INFORMAÇÕES

www.simpexincorporacoes.com.br
www.dasart.com.br
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JONAS CARDOSO RESIDENCE: Em atenção à lei 8.078/90, esclarecemos que as fotos, cores, materiais, ilustrações, etc. deste impresso têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. Da mesma forma, a vegetação que compõe o paisagismo 
retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta referência de porte adulto. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferença de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. A decoração é mera sugestão e 
não se vincula ao empreendimento/contrato. As áreas indicadas são privativas. Os revestimentos, equipamentos e materiais a serem utilizados na construção estarão devidamente especificados em memorial descritivo que será parte integrante do contrato, não tendo vínculo 
a este material. As plantas do empreendimento poderão sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Ambiente fora de escala. Memorial de incorporação do empreendimento registrado sob o R/04-19290 da matrícula 
19290, do 5º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Fortaleza – CE, em 23/09/2015.
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tapis rouge  
indica
A pedido da Tapis Rouge, o enófilo Jonny Wolff 
elaborou uma lista com indicações de espumantes  
de diferentes tipos, tanto do Brasil, quanto dos demais 
grandes produtores da Europa.

Nacionais: Casa Valduga 130,  LA Brut Rosé (Luiz 
Argenta), Casa Valduga Gran Reserva Nature, Miolo 
Millésime Brut, Viapiana 575 Brut, Viapiana Rosé 387 
Brut, Chandon Brut.

Champagnes: Pommery Brut Royal, Don Pérignon, 
Don Ruinnart Brut, Louis Roederer Cristal, Pol Roger, 
Henriot, Lanson, Gosset, Moët & Chandon, Taittanger.

Cavas: Gramona Celler Batle Gran Reserva, Raventós 
Blanc Gran Reserva, Jaume Codorniu, Manuel 
Raventós Gran Reserva, Signat Reserva Imperial.

Proseccos: Animae Bru, Prosecco Superiore, Bisol 
Prosecco Superiore, Nino Franco, Ruggeri Prosecco 
Superiori.
 
Portugueses: Luis Pato Rosado Bruto, Monte do Pintor 
Bruto, Quinta do Poço do Lobo, Vértice Millesime 
Bruto, Murganheira.

Champagne,  
Cava e proseCCo

Só pode ser chamado de champagne 
os vinhos espumantes provenientes da 
região francesa de mesmo nome, no vale 
do rio Marne, e produzidos com o méto-
do Champagnoise. Para serem comercia-
lizados com esta marca, seguem rigoro-
sos padrões de classificação e seus tipos 
variam conforme o tipo de uva, a proce-
dência delas, a safra, o teor de açúcar e o 
tempo de envelhecimento.

Tipo de uva: Blanc de blancs, a partir de 
um vinho base branco de uvas brancas/
Blanc de noirs, a partir de um vinho base 
branco de uvas tintas/ Rosé, a partir de as-
semblage (mistura) dos tipos anteriores;

Procedência: Deuxième Cru, entre 80% 
a 89% de uvas de um único vinhedo/Pre-
mier Cru, entre 90% a 99% de uvas de 
um único vinhedo (apenas 41 produto-
res), e Grand Cru, produzidos com 100% 
de uvas de um único vinhedo (somente 
17 produtores).

Safra: Não safrados, são feitos por assem-
blage de vinhos de vários anos, para manter 
a qualidade em anos de safras ruins/ Millési-
mé, produzido com uvas de uma única safra 
declarada no rótulo (produzidos apenas nos 
anos de safras excepcionais);

Teor de açúcar: Extra-Brut, 0 a 6 gramas 
de açúcar por litro (g/litro)/Brut, 6 a 15 g/
litro; Extra-Sec, 12 a 20 g/litro; Sec, 17 a 
35 g/litro/Demi-sec, 33 a 50 g/litro/Doux, 
acima de 50 g/litro; 

Tempo de envelhecimento: um ano para 
os comuns (não safrados), e sete anos ou 
mais para os especiais.

Até poucos anos, poderia ser chamado 
de prosecco qualquer vinho espumante 
produzido pelo método Charmat a par-
tir das uvas italianas de mesmo nome, 
oriundas da região produtora Vêneto. No 
entanto, assim como a França fez com o 
champagne, a Itália restringiu o uso deste 
tipo de espumante aos produzidos no re-
ferido território.

Já a cava são os espumantes espanhóis, 
produzidos com o método Champagnoise, 
a partir da assemblage das uvas Parrelada, 
Xare-lo e Macabeo, também conhecida co-
mo Viura. Harmonizam perfeitamente com 
frutos do mar e os mais conhecidos são 
produzidos na região da Catalunha.

espumantes  
Brasileiros

A produção de espumantes no Brasil começou no Rio Grande 
do Sul, com imigrantes europeus, principalmente espanhóis e ita-
lianos, em 1913. Mas a produção só deu um salto – de qualidade e 
quantidade – quase 90 anos depois. 

Segundo Wolff, os espumantes nacionais alcançaram um nível 
de qualidade invejável e se caracterizam por serem joviais e re-
frescantes. “O Brasil se tornou referência em espumantes, os nos-
sos  fazem  bonito em qualquer país. São bem pontuados em de-
gustações profissionais internacionais, principalmente os produ-
zidos com uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico”, conclui. 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), a pro-
dução deste tipo de vinho no Brasil saltou de 4,2 milhões de li-
tros em 2002 para 16,8 milhões de litros em 2014. As principais 
regiões produtoras, além das tradicionais dos estados do Sul, 
são Leste e Noroeste de São Paulo, Sul e Norte de Minas, Região 
Serrana do Espírito Santo, Nova Mutum (Mato Grosso) e a nor-
destina Vale do São Francisco.

82   tapis rouge

gastronomia









o fim do ano foi de muita comemoração 
para a galpão d, galpão le spec e empório 

choça. em jantar cheio de requinte, as lojas 
celebraram todas as conquistas de 2015. 
confira quem esteVe brindando por lá!

tempo de 
confraternizar

comemoração

86   tapis rouge

sociedade



1 Júlio Mesquita e Zaira Mendes  2 Os mimos  3 A mesa da festa  4 Acli Ponce, Ana Cristina Vanderlei, Liliane Meira e Marana Figlioulo   
5 Cícero Marx e Carol Silviera  6 Fernando Bustamante e Débora de Araujo  7 Juca Varela e Gina Paiva
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1 André Monte, Olga Costa e Liliane Meira  2 Catarina e Zelir Ramos e Victor Cavalcante  3 Ana Paula Castro e Libe Melo  4 Lia Holanda e Igor Ponce  5 Alexandre e Liliane Meira   
6 Ana Cristina Vanderlei, Viviane Ferreira, Liliane Meira e Alci Ponce  7 Carlos Henrique, Alexandre Pereira, Ana Letícia, Liliane Meira, Carlos Alexandre e Liduína Meira

comemoração
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8 Patrícia Araújo e Jorge Latife  9 Gabriela Oliveira e Geraldo Figueredo  10 Ana Cristina Vanderlei e Liliane Meira  11 Alci Ponce e Marana Figlioulo   
12 Celina Fiúza e Marcela Lima  13 Linda Jorge, Priscica Antonucci e Célia Fernandes  14 Rafael Cordeiro, Márcio Dias e Priscila Gonzaga
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o colosso lake lounge recebeu o tradicional  
halloween do Varanda’s, que reuniu muita gente bonita 

e fantasias pra lá de criatiVas. a noite foi regada ao 
house music de pic schmitz (rs), sax in the house e os  

djs locais andré guerreiro e thiago camargo

halloween  
do Varanda’s

1 2

3

balada
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1 Halloween do Varanda’s  2 Jáder Bezerra e Katiusa Ribeiro  3 Katharine Peixoto e André Morais  4 Bruna Waleska e Rodrigo Frota  5 Bruno 
Oliveira e Eve Butterfly  6 Bruno Sena e Cristal Alves  7 Davi Fiúza, Beto Targino e Renata Vieira  8 Felipe Esteves, Geovana Steves, Mila Guerra e 

Lucas Guerra  9 Flávio Cabor e Carla Oliveira  10 Guilherme Renda e Carol Freiras
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1  André Sttopelle e Marjore Amorim  2 Andressa Menezes, Liana dos Reis e Marina Castelar  3 Bruna Guedes e Lukas Rocha   
4 Giselly de Paula e Taysa Cavalcante  5 Felipe Gomes, Lucas Caleiros, Bruno Tibúrcio, Henrique Barbalho  6 Giovana Gripp, Rafael Gripp e Camila Gripp

92   tapis rouge

sociedade



  7 Alisse Belém, Paula Lustosa, Camile Teles, Renata Ciqueira e Priscila Aquino  8 Amanda Freire, Diego Vasconcelos e Marcela Ronse  9 Amanda Pontes e Maiara Gonçalves   
10 Amanda Teles e Ana Luiza Ramalho  11 Ana Carolina Goyanna e Letícia Cavalcante  12 Ana Caraoline, Gisele Viana e Saima Martins  13 Jorane Freitas, Ian Max e Laís Pauliere
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1  Diego Moreno e Marília de Olinda  2 Israel Machado e Laura Holanda  3 Cândido Pinheiro e Sofia Laroc  4 Carlos Henrique e Jenifer Lopes   
5 Emanuelle Brasil, Rafaele Silvere e Juliana Gracelino  6 Iury e DJ Thiago Camargo  7 Chelida Alves e Karina Moreira  8 João Levy e Caio Ito
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o casal líVia pontes e lucas nogueira oficializou  
a união em belíssima cerimônia no santuário  

nossa senhora do líbano. após a troca de alianças,  
os conVidados foram recepcionados com uma linda  

festa no hotel gran marquise. confira os cliques!

líVia pontes e  
lucas nogueira 

oficializam união

marriage
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1 Lívia Pontes e Lucas Nogueira  2 Adriano Viana, Tiago Nogueira, Natália Matos e Nilton Bastos  3 Karla Nogueira Lima, Lucas Nogueira e Lívia Pontes  4 Branca Mourão e 
Jacqueline Simões  5 Brícia Carvalho e Liana Thomaz  6 Eduardo e Carolina Nogueira  7 Deib Otoch, José Carlos Nogueira e Gerel Barreira  8 Flávio, Florzita e Flávio Neto Menezes
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marriage

1 Isabel e Felipe Mendonça  2 José Isac Pontes e Raiza Lobo  3 Marcelo e Andréa Campelo  4 Francisco Martins de Lima, Karla Nogueira Lima, 
Lucas Nogueira, Lívia Pontes, Sílvio Ruy e Mônica Pontes  5 José Carlos Pontes, Carla Nogueira Lima e Antônio Carlos França  6 Paulo Eduardo e 
Sara Rolim 7 Nayana Lima e Fred Arruda  8 Mônica Pontes e Valter Machado
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9 Juliana Meireles, Camila Nogueira, Lina Barroso e Juliana Caminha  10 Priscila e Carlos Jereissati  11 Maira e Aderaldo Silva  12 Nilton e Cristina Bastos 
13 Rafaela Vila Borges e Natália Lacerda  14 Pedro, Raquel e Rafael Rabelo  15 Rodrigo e Natalia Pontes
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 Perspectiva artística da Praça do DescansoPerspectiva artística da Praça do Café

O empreendimento tem incorporação registrada na 4a ZONA sob o número R.02/40.525, conforme dispõe a Lei no 4.591/64. As imagens são 

meramente ilustrativas com sugestão de decoração e paisagismo. Áreas comuns entregues equipadas e decoradas conforme memorial descritivo. 

Por se tratar de material impresso, as imagens podem não retratar fi elmente as cores, brilhos e refl exos naturais dos materiais presentes no projeto.

NÃO PRECISA CHEGAR 
AO ÚLTIMO ANDAR PRA VER QUE 

SUA EMPRESA ESTÁ NO TOPO.
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32,75m2
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Perspectiva artística da Recepção

Foto real da fachada
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Av. Des. Moreira, esquina com a rua Vicente Linhares, Aldeota - Fortaleza | CE

Construção

Perspectiva artística da Praça de Leitura

85 3288.6600VENDAS: Acesse e conheça mais: www.colmeia.com.br
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a galeria casa d’alVa recebeu 
a exposição frans krajcberc 
– em faVor da natureza, que 

reuniu 34 peças, entre pinturas 
e esculturas, garimpadas 

de colecionadores de 
todo o brasil. krajcberg 

é um dos artistas 
plásticos mais renomados 

internacionalmente e suaobra 
é dedicada à causa ambiental 

há décadas. tapis rouge 
registrou a abetura. confira!

josé guedes 
promoVe 

exposição 
frans 

krajcberg

artes plásticas
1

2

3 4
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1 e 2 Exposição Frans Krajcberg  3 Ivana, José e Pablo Guedes  4 Vânia Francklin, Paula e Silvio Frota  5 Isabel Gurgel e Sérgio Helle  6 Natália e 
Vânia Soares  7 Patrícia e Marcília Costa  8 Beatriz Napoleão e Fernanda  9 Atilano de Moura, Marcelo e Romina Cavalcante 

10 Rodrigo Maia, Marjorie Marshall e Sávio Queiroz  11 Vanda e Letícia Borges
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artes plásticas

1 Alexandre e Vitor Parente  2 Bete Vasconcelos e Domingos Linheiro  3 Eduardo Alencar e Cristina Ponte  4 Eliane e Afrânio 
Barbosa  5 Ivana Guedes recebe grupo VIP na abertura da exposição  6 Gabriela Almeida e Felipe Martins  
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com brinde especial entre os conVidados que foram 
ao l’ô 142, márcia traVessoni lançou seu portal, galeria. 
a noVa aposta marca o atual momento profissional  
da colunista, que agora promete bombar na web

márcia traVessoni 
lança portal galeria

comunicação

1

2 3
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1 e 2 Lançamento do site  3 Márcia Travessoni  4 Márcia, Talita e Fernando Travessoni  5 Ildefonso Rodrigues e Márcia Travessoni  6 Lina e Beto Mendonça 
7 Karla Rodrigues e Renata Benevides  8 Ivna Araripe e Igor Bachá  9 Graça e Jório da Escóssia
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comunicação

1 Edinilo e Fani Soares  2 Gaída Dias e Gustavo Serpa  3 Daniel Otoch, Flávia Laprovítera, José Simões e Jaqueline Simões  4 Bruno, Vanda, Marcus e Izabel Gomide 
5 Daniele e André Linheiro  6 Cândido e Rebeca Albuquerque  7 Cecília Seligmann e Dito Machado
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  8 Afrânio Plutarco e Cláudia Quental  9 Amanda Bessa, Mirela Barros e Marcelo Barros  10 Arthur e Excelsa Costa Lima   
11 Augustin Herrero e Cecília Seligmann  12 Beatrice Melo e Márcia Travessoni   

13 Tane Albuquerque, Eveline Fujita e Maira Silva  14 Karla Rodrigues, Lucas Magno e Renata Benevides
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a igreja nossa senhora de lourdes foi palco do casamento de thaís 
beneVides e meton neto. a chic recepção ocorreu no lulla’s athénée. 

confira os detalhes da linda festa e quem prestigiou a cerimônia

casamento de 
thaís beneVides 
e meton neto

wedding

1

2

112   tapis rouge

sociedade



4

9

7

3

8

65

1 e 2 Flashes do enlace de Thaís e Meton   3 e 4 Família dos noivos 5 Alexandra Rolim e Paulo Silva  6 Antônio José e Elizabeth Carvalho   
7 Brícia e Luís Teixeira  8 Tércia Benevides, Auja Barroso, Thaís e Fabiana Benevides  9 Djalma e Fabiana Benevides
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4

wedding

1 Carlos Gualter e Eveline Lucena  2 Camila Recamonde e Lenadro Lopes  3 Cadu Cardoso e Jorrana Recamonde  4 Mônica Miranda, Nayana 
Azevedo e Patrícia França  5 Casamento de Thays e Meton  6 Diego Pinto e Ana Alice  7 João e Carla Carvalho

114   tapis rouge
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9 Lucas Ximenes , Mariana, Fred, Alexandra, Marcela Pinto e Otávio Queiroz  10 Meton Neto e Thaís Benevides 
11 Fred e Alexandra Pinto  12 Fabiana Benevides, Carmilce Marinho e Andréa Delfino  13 Jairo e Almeirinda Oliveira
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a empresária bruna waleska comemorou seu birthday  
na garrafeira 520, ao lado do namorado rodrigo frota  

e reunindo apenas os mais íntimos. confira!

bruna waleska 
celebra níVer  
com festa priVé

1

comemoração

2

3

1
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1 Bruna Waleska  2 Bruna Waleska, Rodrigo Frota e Vanessa Melo  3 Haroldo Moraes, Bruna Waleska e Lúcia Moraes  
4 Amigas prestigiam a aniversariante  5 Elizângela Dias, Bruna Waleska e Jessani Gomes  6 Ingrid Gurgel, Bruna Waleska e Débora Bandeira  

7 Débora Bandeira e Bruna Waleska 8 Débora Bandeira, Bruna Waleska e Arthur Viana  9 Bruna Waleskae Léa Silveira
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1 Liana Sá e Bruna Waleska 2 Luís Carlos Dias e Bruna Waleska  3 Sandra Dias e Bruna Waleska  4 Silvio e Paula Frota  5 Mônica Recamonde e Bruna Waleska   
6 Maria Clara, Bruna Waleska e Maria Gabriella Quinderé  7 Ingrid Gurgel, Bruna Waleska e Débora Bandeira  8 Laís Almeida, Bruna Waleska e Aroldo Moraes Filho  
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comemoração
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9 Luís Barros, Bruna Waleska e Juliana Teixeira  10 Rodrigo Frota, Bruna Waleska, Silvio e Paula Frota  11 Maria Gabriella, Paula Frota, 
Bruna Waleska e Maria Clara Quinderé  12 Silvio, Paula, Rodrigo Frota, Bruna Waleska, Maria Gabriella, Maria Clara e Sandra Dias 

13 Paula Frota, Bruna Waleska, Maria Clara e Sandra Dias  14 Rodrigo Frota, Bruna Waleska, Daniella Eloy e Vítor Frota
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amigos armaram almoço especial em homenagem 
ao jornalista lúcio brasileiro. o encontro 
reuniu muita gente bacana no pipo restaurante

lúcio brasileiro 
é homenageado 
em almoço

reconhecimento

2 3

1

1 Adriano Nogueira e Lúcio Brasileiro   2 Homenagem a Lúcio Brasileiro, Eudinha Palácio   3 Ítala Ventura, Lúcio Brasileiro, Constança Távora e Íris Barros  
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4 Alessandra Aragão, Liliane Albuquerque, Alisson Aragão e Alzira Pontes  5 Cláudia Sabóia, Lobelita França e Célia Levi  6 Cinira Cruz e Lúcia Pierre   
7 Daniele Arruda e Antônio Gomes  8 Dayse Machado e Liliane Albuquerque  9 Enói Carneiro e Beth Sampaio  10 Ethel Whitehurst e Pedro Gurjão
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reconhecimento

1 Mônica Arruda e Lúcio Brasileiro  2 Lúcia Pierre e Tereza Pontes  3 Islay Rangel e Tereza Luiza  4 Ethel Whitehurst, Pedro Gurjão e Estela Frota  5 Iraci Veríssimo, 
Lobelita França e Cleide Collier  6 Lúcia Pierre, Margarida Borges e Ana Sampaio  7 Mariúza Ogrêde e Neuda Moreira  8 Margarida, Adir e Ana Maria Sampaio

122   tapis rouge
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  9 Newton e Ethel Whitehurst  10 Tânia Castelo Branco, Inês Albuquerque e Marli Miranda  11 Mônica Barroso e Mônica Arruda  12 Neuda Moreira e Tereza Távora 13 Zelma 
Câmara e Tereza Távora  14 Moema Guilhom, Newton e Ethel Whitehurst e Estelinha Frota  15 Moema Guilhom, Stella Frota e Vera Mota
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o casal beatriz buchler e saulo magalhães  
oficializou sua união neste mês de dezembro.  
os conVidados foram recebidos em belíssima  

festa, com muito requinte, no la maison buffet

o “sim” de
beatriz buchler 

e saulo magalhães

enlace
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1 Sônia Uchôa, Branca de Castro e Manuela de Castro 2 Os noivos  3 Alice Diniz e Rodrigo Ventura  4 Verônica e Hélio Pedigão   
5 Alejandro e Silvana Ban  6 Antônio Lasmar, Edgar Jereissati Júnior, Rene Buchler e Elenita Lasmar  7 Aline Serafin e Felipe Lima
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enlace

1 Fausta Buchler, Rene Buchler, Anan Beatriz Buchler, Saulo Bezzato, Margarida Bezzato de Magalhães e Saulo Araujo de Magalhães  2 Cláudia Vilela e Tatiana Mendes 
3 Josué de Castro, Ana Beatriz Buchler, Saulo Magalhães e Branca de Castro  4 Larissa Câmara, Samuel Barreto e Bruna Braga  5 Josué e Branca de Castro 
6 Mateus Queiroz e Cláudia Vilela  7 Eduardo Texeira e Mauria Cesa Texeira
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8 Isabela Queiroz e Ana Elise  9 Fausta Buchler e Rene Buchle  10 Davi Frota e Henrrique Magalhães  11 Edgar Jereissate e  Rene Buchler 
12 Karine Bastos e Daniel Coelho  13 Juliana e Claudia Vilela
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enlace

1 Renata Marinho, Mariana de Castro, Camila Mitar, Afra Colodette  2 Rodrigo Bedê e Laís Feitosa  3 Rosalina Frota, Leda Diniz, Elinaldo Diniz e Francisco Barreto   
4 Tiago e Érica Guimarães  5 Saulo Araújo de Magalhães, Ana Beatriz Buchler e Saulo Magalhães e Margarida Bezzato  6 Vitor Magalhães e Paulo Nogueira
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uma comemoração apenas com amigas. assim foi  
a festa de aniVersário de geni correia lima, com 

temática à la cabaret, no espaço fashion gourmet. 
fabinho Varela e banda comandaram o agito,  
que teVe buffet assinado por camila câmara

geni correia lima 
comemora b’day  
em grande estilo

1

aniVersário
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1 Geni Correia Lima recebe amigas com temática La Cabaret 2 Alexandrina Aguiar e Geni Correia Lima   
3 Decoração  4 Amy Benevides, Cristine Ary, Pretinha Rolim e Giana Studart  

5 Célia Magalhães, Geni Correia Lima e Fernanda Levy  6 Geni Correia Lima  e amigas
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2

aniVersário

1 Karízia Pontes, Nilda e Valéria Andrade  2 Giana Studart e Geni Correia Lima  3 Inês Peixoto e Marci Fiúza  
4 Lilian Quinderé e Geni Correia Lima  5 Scarllet e Geni Correia Lima  6 Geni Correia Lima e Marci Fiúza
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7 Liliana Farias, Nekita Romcy e Claudiane Juaçaba  8 Geni Correia Lima e Maria Ester Quinderé  9 Magda Rocha e Geni Correia Lima   
10 Angelina Maranhão e Adriana Mota 11 Geni Correia Lima e Liliana Farias  12 Sarah Philomeno e Claudiane Juaçaba

aniVersário
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os 10 anos de jornalismo de pompeu Vasconcelos 
foram comemorados em grande estilo no espaço 

gourmet da casa cor 2015. a moët & chandon 
ofereceu jantar, com cardápio assinado pela  

toca fina cozinha. confira quem esteVe por lá!

uma década 
de jornalismo 

de pompeu 
Vasconcelos

celebração

1
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54

1 Pompeu e Marília Vasconcelos  2 Ana Juaçaba, Graça da Escóssia e Carmen Inês  3 Duda e Ticiana Brígido  4 Amarílio e Patrícia Macêdo  5 Adriana e Ricardo Cabral  6 Afrânio 
Plutarco e Cláudia Quental  7 Pompeu Vasconcelos, Rachel e Humberto Cavalcante  8 Ricardo e Manuela Bacelar, Ticiana e Edson Queiroz Neto e Pompeu Vasconcelos
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celebração

1 Anderson Quintão e Lia Lousada  2 Ana Paula Daud e João Cateb Melo  3 Ana Paula Cavalcante e Ingrid Machado  4 Bismarck e Gláucia Maia 
5 Cid e Maria Célia Gomes  6 Cláudia Brasil e Rachel Cavalcante  7 Danilo e Patrícia Dias  8 Élcio Batista e Alexandre Landim
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9 Marco Ribeiro, Ryan Neves e Eli Nogueira  10 Patrícia Dias, Roberto Pamplona e Lorena Rodriguez  11 Francisco e Mariana Marinho  12 Izauro e Isabela Fontenele  
13 Leonardo e Fábia Carneiro  14 Ivna e Victor Figueiredo, Caroline Figueiredo e Victor Eleuterio  15 Magaly e Paulo Porto e Roberto Pamplona
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muita gente bonita 
compareceu ao boteco do 
lucas & diogo, no mucuripe 
music. a balada teVe chopp 
liberado até meia noite. além 
da dupla sertaneja, a festa 
contou com a animação  
de são dois e marcinho

boteco 
do lucas & 
diogo no 
mucuripe 
music

agito

1

2

4

3
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1 e 2 Banda Lucas & Diogo  3 Letícia e Lívia Marques e Weidda Thum  4 Ana Carla Carneiro, Taís Martins, Luiza Rocha, Beatriz Olinda e Cássia Magalhães  5 Ana Clara Thé e 
Lucas Abreu  6 Isabel Moraes e Fabiana Castro  7 Jéssica Nascimento e Renata Barbosa  8 João Fujita e Olavo Egídio  9 Catarina Freitas, Patrícia Sousa, Daniele de Freitas  

e Amanda Moura  10 Yasmin Lima, Isabelli Alves, Maria Teresa Holanda, Luciana Carvalho e Gabrielle Ximenez  11 Juliana Guesser, Luciana Sousa e Evelin Arakaki
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agito

1  Fabiana Hissa e Izara Parente  2 Felipe Lima e Vivian Felício  3 Isabela Saldanha, Lia Figueira e  Érica Ferreira  4 Bárbara Ximenez, Júlia Romero e 
Paula Lima  5 Gleide Oliveira Mayane Gadelha  6 Rafaela Andrade e Sara Sidou  7 Bárbara Poboas e André Cardoso  
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21

4

65

3

1, 5 e 6 Amigas se divertem no Mucuripe  2 Ana Clara Thé   
3 Priscila Pinheiro  4 Milena Portugal e Diana Pires

agito
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o fim de tarde na diamond design foi  
superanimado na primeira edição do 

diamond fashion day. rolaram desfiles, 
sorteios, brindes, muito VeuVe clicquot 

e comidinhas da hortalícia. tudo ao 
som das batidas do dj pedro garcia

diamond design  
realiza fashion day

joias

1

sociedade
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76

3

5

8

1 Ana Carolina Borges  2 Aline Feitosa e Ana Paula Martin  3 Ana Carolina Borges, Ivna e Gracie Montalverne  4 Beatrice Ary, Patrícia Dias e Anelize Barreira  5 Carine 
Sales e Joelma  6 Carísia Teixeira e Alexandrina Aguiar  7 Deni Feitosa e Rejane Noronha  8 DJ Pedro Garcia e Beatrice Ary
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4

32

5

joias

1 Beth Pinto, Letícia Studart, Cristiane Leite, Martinha Assunção e Lorena Puchain  2  Garbiela Rolim e Rebeca Leal  3 Estela Frota, Thaís Pinto e Moema Guilhon  
4 Letícia Studart, Beth Pinto e Lorena Puchain  5 Patrícia Dias e Anelize Barreira  
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6 Sandra e Denise Rolim  7 Socorro Medeiros e Lígia Duarte  8 Nicole Vasconcelos, Juliana Cordeiro e Juliana e Estela Bezerra de Menezes  
9 Márcia e Amanda Távora, Cheila Furtado  10 Viviane e Larissa Oliveira  11 Tatiana Luna e Melina Dias  12 Martinha Assumção, Letícia 

Studart,Cristiane leite e  Lorena Pouchain  13 Michele Aragão e Isabel Brasil
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em mostra indiVidual no pipo galeria, bar e restaurante, o 
artista plástico célio gurgel apresentou  esculturas de aço, 

Vazadas e sólidas, eólicas, pendulares, cinéticas e entalhes 
fixos, que Variam em simbologias e dimensões de 50 cm a 3 m, 
sob harmônicos e surpreendentes encaixes. elas se unem a 

pinturas em tinta automotiVa sobre tela. a exposição, intitulada 
escultura e pinturas, é um Verdadeiro espetáculo para os olhos!

esculturas e pinturas  
reVela talento  
de célio gurgel

1

exposição
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1 Célio Gurgel, Ana Assunção e Pipo  2 André Gurgel, Igor Figueiredo, João Gurgel e Romero Câmara  3 Carolina Penaforte, Neise e Célio 
Gurgel  4 Exposição Célio Gurgel  5 Beatriz e Newton Whitehurst  6 Amanda Mesquita e Lia Sanderers  7 César Fiuza, Mano Alencar e 

Célio Gurgel  8 Daniel Franco, Lalá Pimentel, Júlia e Rachel Penaforte
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5

exposição

1 Evandro Melo, Ana Assunção e Karla Alexandrino  2 Convidados prestigiam exposiçãp  3 Lia Sanders e Aldonso Palácio 
4 Fernando e Neise Gurgel  5 Pipo e Amanda Mesquita  6 Leila Timbó, Célio e Teresa Gurgel  7 Francisco e Cleonice Silveira  
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o casal queiroz filho e camila jalles subiu ao altar em 
linda cerimônia realizada na igreja pequeno grande. 

após a solenidade religiosa, os conVidados foram 
recepcionados elegantemente no lulla’s plaza

queiroz filho  
e camila jalles 

trocam alianças

1

união
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1 Queiroz Filho e Camila Jalles  2 Águeda Muniz, Paola Branca e Daniele Ponte  3 Aurora Carneiro, Íris Leite e Luís Sobreira  4 Jerônimo 
e Ana Flávia Junqueira  5 Alessandra e Alexsander Rangel  6 Ivana Barreto e Odorico Monteiro  7 Carol Bezerra, Queiroz Filho, Camila 

Jalles e Roberto Cláudio  8 Bill e Salete Rôla, Bill e Valesca Rôla
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5

união

1 Letícia e Eugênio Pequeno  2 José Carlos e Lele Torres  3 Heloísa e Cléber Gondim  4 Cláudia e Sérgio Gomes  5 Cláudia Aguiar 
e Mário Jorge Menescal  6 Noivos e família  7 Irene Aguiar e David de Sá  
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8 Erick Barroso e Larissa Gomes  9 Lisandro e Eveline Fujita  10 Mariana e David Barreira 
11 Lívio e Andréa Araripe  12Maria Célia e Cid Gomes  13 Mano, Augusta e Guto Alencar
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designer 
de luxo
pioneira na criação de joias no  

ceará, tânia leitão conta um pouco  
sobre a sua expertise no setor 

tânia jóias

e
m um imóvel discreto da Fonseca Lobo, com vi-
trines quase imperceptíveis, e que mais parece 
a residência que foi um dia do que uma joalheria, 
está um dos capítulos mais importantes do co-
mércio de luxo do Ceará, a Tânia Jóias. Se falar 
da venda de joias no Estado sem citar a loja já é 
difícil, imagine quando se fala em criação.

A designer Tânia Leitão é uma das pioneiras 
da alta joalheria na região. São quase 35 anos no mercado, dos 
quais ao menos 25 são dedicados à criação de peças exclusivas.

O seu potencial criativo se manifestou cedo. “Eu fui educada 
por freiras salesianas, que vieram da Itália e me incentivaram 
muito. Pequeninha, eu pegava retalhos, moldava, passava um fio 
e criava meus colares, pulseiras e brincos”, lembra. Já com a loja 
montada, Tânia tanto criava peças para si, quanto reformava e 
consertava as que chegavam na sua loja. 

Para se aperfeiçoar, fez cursos no Brasil e no Exterior. Os pri-
meiros, que deram todo o conhecimento necessário sobre ge-
mas e composições de ligas, foram nas Associações de Joalhei-
ros dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, 
Ajorio e Ajesp. Depois, se seguiram cursos mais voltados para 
design, tais como nos institutos Aonie e Burgo, em Milão, na Itá-
lia, e no Instituto Brasileiro de Gemas e Metais (IBGM). A partir 
daí, sentiu-se segura para lançar suas coleções e encantar clien-
tes daqui e de todo o País.
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“eu não 
entrei como 
aVentureira, 

eu já entrei 
acertando. 

estudei muito e 
me aprofundei 

em muitas 
culturas para 

poder oferecer 
o melhor nas 
minhas peças”
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“Eu não entrei como aventureira, eu 
já entrei acertando. Estudei muito e me 
aprofundei em muitas culturas para poder 
oferecer o melhor nas minhas peças. Nes-
tes 25 anos, nunca pus na fundição joia 
minha. Mesmo depois de saber que eu 
era capaz de criar peças admiráveis por 
pessoas que entendem de joias, eu estu-
dei muito, busquei as melhores técnicas 
de ourives e conhecer a fundo gemologia 
para poder ter o melhor em acabamento e 
materiais”, orgulha-se. 

Apesar de ter como preferência pes-
soal o ouro rosé e o negro, pedras amare-
ladas e de outros tons inusitados (“ado-
ro cores derivadas, fujo dos tons primá-
rios”), Tânia busca se renovar constante-
mente, mas sempre usando os melhores 
materiais, seja quando trabalha com 
madeira, seja quando utiliza ouro – que 
sempre é o de teor 750. 

Seu estilo, classificado por uma cliente 
e amiga como “sofisticado, clean e mini-
malista”, tem como característica não ter 
uma marca que se repita. “Tudo é o mo-
mento. Eu não tenho uma forma ou um 
material específico que esteja presente 
em todas as minhas peças. Às vezes, eu 
vejo um filme, ou vou a um museu, e volto 
com uma ideia, que ponho em prática”.

E como a inspiração vem quando me-
nos se espera, a designer anda sempre com 
um bloquinho no carro. “Se eu estou na rua 
e bate uma ideia, eu procuro uma sombra 
e começo a esboçar a peça. Naquela hora 
eu concebo. Chego na loja e nem falo com 
ninguém, corro para o meu ateliê e já vou 
desenvolver aquela peça”, revela. 

Outra maneira de criar é, nas várias fei-
ras e palestras das quais participa no Brasil 
e na Europa, comprar pedras. “Eu vejo uma 
gema e fico encantada, na hora eu não sei o 
que fazer, mas uma hora sai”, conta. 

A única característica que Tânia busca 
manter é o caráter artesanal de cada criação. 
“As minhas concepções são espontâneas. Eu 
não atendo a demandas de mercado porque 
não tenho uma indústria, tenho um ateliê de 
criação de peças exclusivas de altíssimo pa-
drão”. Devido à sofisticação de acabamento 
e material que suas peças exigem, Tânia exe-
cuta suas criações em oficinas especializadas. 

O Velho Continente é uma constante pa-
ra ela. É fonte de inspiração, de atualização 
de tendências e de fornecimento de mate-
riais. Cerca de quatro vezes ao ano Tânia vai 
à Europa para se encontrar com artesãos 
locais, com os quais desenvolve peças pa-
ra coleções privés. Tânia Leitão é uma de-
signer considerada pelo mercado europeu 
como fonte de estilo sobre a joalheria e a 
mulher latino-americana.

tânia Jóias
A empresa foi fundada em 1981 e des-

de 1987 ocupa a casa onde morou a família 
de Tânia, na Fonseca Lobo. Além da mai-
son, há outra loja, no shopping Rio Mar. É 
integrante da Association Interprofession-
nelle de La Haute Horlogerie (AIHH), sedia-
da em Genebra, na Suíça. 

Além das joias exclusivas, a Tânia Jóias 
é concessionária dos relógios Cartier, Pa-
nerai, IWC, Breitling e Baume&Mercier. 
Também são comercializadas as linhas de 
canetas, couros e gifts da Cartier.   

“se eu estou 
na rua e bate 
uma ideia, 
eu procuro 
uma sombra 
e começo a 
esboçar a peça. 
naquela hora 
eu concebo. 
chego na loja 
e nem falo 
com ninguém, 
corro para  
o meu ateliê”

fo
t

o
s 

d
iV

u
lg

a
ç

ã
o

tapis rouge   161  



Fishing tips

draWlio 

por iorrana aguiar

O fotógrafo Drawlio Joca nasceu em Fortaleza (CE), 
mas foi em Curitiba (PR), quando por lá morou, que 
despertou seu real interesse pela arte de fotografar. Tudo 
começou nas frenquentadíssimas salas de cinema de 
arte, navegando na poesia dos filmes do cineasta italiano 
Federico Fellini e no estudo psicológico humano dos 
filmes do sueco Ingmar Bergman, entre outros grandes.

 A paixão pela fotografia cinematográfica, somada à 
sua vivência lúdica lá na infância, fotografando com seu 
avô, trouxe uma vontade forte e real. Comprou, então, 
sua primeira câmera e começou a desenhar sua trajetória. 
Ao retornar a Fortaleza, já iniciou trabalhos comerciais, 
onde seu primeiro cliente, lembra-se, foi a Coca-Cola.

Atualmente, Drawlio secciona seu trabalho em 
comercial e autoral, onde o primeiro compreende 
editoriais para revistas como Exame e Veja, e trabalhos 
publicitários para marcas como Beach Park, entre outras.

Na fotografia autoral, define-se essencialmente 
como um documentarista. Rigoroso com a luz, 
a composição e seu enquadramento, Drawlio 
se assume perfeccionista, e sua assinatura 
está na imagem que costura informação (o 
documental), estética (a arte) e por fim a 
emoção. Para Drawlio, a imagem tem que 
suscitar os sentidos. Vai até janeiro 2016, 
exposição na Galeria Mariana Furlani.

DRAwlIO JOCA ESTúDIO  
& ARTE FOTOGRáFICA
Rua Coronel Francisco Alves, 40, 
Reserva da Sapiranga,  
Fortaleza (CE)
Fone: (85) 99117.1791  
E-mail:  drawliojoca@uol.com.br
Portfólio Comercial: www.flickr.com/
drawliojocaestudio 
Portfólio Autoral: www.flickr.com/
drawliojoca 
Facebook: www.facebook.com/
drawliojoca
Instagram: @drawliojoca  

JoCa
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Natural do sertão do Ceará, Daniel Peixoto 
ganhou projeção com a banda Montage, 
trabalho de música eletrônica que iniciou em 
janeiro de 2005 e foi eleito como o melhor 
show do Brasil pela Folha de S. Paulo por dois 
anos consecutivos (2005 e 2006).

Junto ao Montage, participou de festivais 
e dividiu palco com bandas como Justice, 
Digitalism, Björk, The Killers, Arctic Monkeys, 
e Hot Chip. Em 2007, venceu os prêmios 
“London Burning - Melhor Artista” e “HellCity 
- Melhor Show de 2008”, ambos por júri 
popular, e foi tido como “Maravilhoso, e 
o novo David Bowie pelo jornalista inglês 
Peter Culshaw do jornal The Guardian, além 
de ser considerado “...um encontro entre 
Prodigy, Shiny Toy Guns e paixão tipicamente 
brasileira. Atreva-se a provar!”, pelo cantor e 
ator Justin Timberlake. 

Em 2009, decidiu seguir carreira-solo 
e dois anos depois lançou Mastigando 
Humanos, que arrancou elogios de revistas 

como Rolling Stone e MixMag. Um EP com 
cinco músicas teve lançamento oficial e foi 
distribuído pela Pias Recordes de Londres, 
mesma label de Adele e Radiohead.

Com isso, Daniel se mudou para a Europa, 
onde tocou em diversos países e ocupou o 1º 
lugar nos charts da Alemanha com o vídeo de 
Eu só paro se cair. Em setembro de 2012, sua 
faixa Olhos Castanhos foi tema da novela da 
TV Globo Lado a Lado. 

Em 2013, lançou clipe da faixa Shine em 
duo com Nayra Costa e em 2014 lançou o 
seu EP Flei com remix de Edu K (DeFalla) e o 
DJ carioca Flango, com direito a videoclipe 
filmado em Fortaleza.

Atualmente em estudio, o cantor grava 
seu segundo disco solo com participações de 
Edson Cordeiro,  Marcos Lessa e João Brasil, 
que promete ser lançado no primeiro semestre 
de 2016. Ainda em 2015,  Daniel celebrou 10 
anos de carreira com shows de retorno de seu 
primeiro trabalho musical, a banda Montage.

daniel peixoto

Wilson neto
“O que me move, o que me estimula,  
o que me arde as mãos é a criação” 

Wilson Neto nasceu em um sítio 
voltado para a Lagoa da Maraponga, 
de onde tem lembranças das 
bananeiras e do cenário bucólico. 
Depois mudou-se para Tianguá, e 
depois, para Sobral. Com aptidão 
para artes visuais, desde cedo foi 
devidamente incentivado pelos pais, 
vendendo, aos 14 anos, sua primeira 
obra a um familiar.

Em Sobral, no popular Beco do 
Cotovelo, fez sua primeira exposição. 
Eram desenhos sobre papel. Depois, 
seguiu com algumas exposições na 
Casa de Cultura de Sobral, vivenciando 
cena artística já bem movimentada. 
Wilson Neto criou, então, o importante 
salão de artes chamado Safra, uma 
oportunidade para vários artistas.

Em 2000, ganhou prêmio pela 
obra Welcome To Kitschland, com 
alusão à invasão de produtos chineses 
de R$ 1,99. Este prêmio foi importante 

também ao abrir seu olhar para 
encarar a arte como meio de vida.

Sobre a arte, Wilson diz: “Não é um 
vício, uma maneira de se redimir ou 
de se salvar, mas é uma necessidade 
muito forte, como amar, ser amado, os 
sentimentos mais humanos”.

 Seu trabalho com tecidos vem da 
convivência visual com estampas e 
têxteis que seu avô comercializava. 
Essa experimentação com materiais 
alternativos acabou virando técnica.  
Desde então, os tecidos o vêm 
seguindo. Assim como sua proposta 
de criação coletiva, com trabalhos 
em parceria com outros artistas,  
na dança, no cinema, no teatro. 
Nasceu daí a Exposição +. Em 2014 
foi a vez da Diga33!

 Para Wilson Neto, a arte não tem 
fronteiras, e salienta: “Quando estou 
no ateliê é o desafio que me move. 
Que esses desafios deságuem cada 
vez mais em instigantes resultados 
para nós, espectadores, em  
sempre espreita”.

tapis rouge   163  



Fishing tips

FALE CONOSCO: Decode Office por Iorrana Aguiar - decodeoffice@gmail.com - (85) 99150-5889

marK greiner
Escondido sob presente timidez, mora 
o talento de Mark Greiner. De aparência 
ariana, óculos retrô e boné, ele vem, há 

alguns anos, construindo e consolidando 
belíssima trajetória no planeta moda.

 Arquiteto por formação, Mark iniciou 
seu trabalho com moda em 2001 ao 

participar do Concurso de Talentos do 
Dragão Fashion Brasil. De 2003 a 2013, 

o “arquiteto-estilista” já integrava, como 
um dos mais esperados, o line-up de 

desfiles do evento de moda autoral. Em 
2011, foi também convidado a participar 
da Semana de Moda Casa de Criadores 

em São Paulo. Sucesso de crítica  
e reconhecimento, claro!

 Atualmente, Mark divide seu tempo entre 
a arquitetura e a moda, com o êxito em 
seu atelier, onde trabalha com vestidos 

sob medida. Falo de criações assinadas e 
exclusivas para casamentos, festas e todo 

requinte que se possa imaginar.
 Mark ainda encontra tempo para se 
dedicar à coordenação criativa do 
Projeto Atelier Criativo Brasil, uma 

plataforma colaborativa de designers, 
apoiados pelo Sebrae. 

 E assim, nosso cearense de 
ascendência alemã vai tecendo belos 

caminhos, sempre sob medida!

multiarte
A história começa em 1984, no Rio de Janeiro, com a Pinakotheke 

Cultural. Mais tarde, em 1986, vem a Galeria Multiarte, em Fortaleza. 
E há oito anos surge a Pinakotheke São Paulo. A mente à frente disso 
é Max Perlingeiro, renomado galerista e também fundador da Edições 
Pinakotheke, primeira editora especializada em livros de arte no Brasil.

De espírito empreendedor e apaixonado por arte, Max se dedica ainda 
a curadorias e a administração de importantíssimas coleções particulares.

 Em Fortaleza, não à toa sua galeria recebe o nome de Multiarte. 
O lugar é deveras múltiplo e segue além do que se espera. Com 

constantes e belíssimas exposições, o espaço conta também com cursos 
temporários e permanentes, como o de História da Arte.

Em Fortaleza, quem não 
lembra dos anéis inspirados 
em folhas que davam voltas 
aos dedos?  O designer de joias 
Cláudio Quinderé é reconhecido 
nacionalmente pela força inventiva 
em traduzir folhas, flores, pássaros 
e formas geométricas em 
belíssimas peças de design. 

Sua matéria-prima principal, 
a prata. Junto a ela, o mix criativo 
com ouro, pérolas, pedras e até as 
inusitadas palha de buriti, fios de 
seda, rendas de labirinto, couro e 
linho.  Essas incríveis misturas de 
materiais são feitas manualmente, 
verdadeiras obras de arte!

Em sua loja online, compartilha 
mundialmente o acesso às suas joias 
e novas coleções. A última, diga-
se de passagem, traz inspiração 
em nossas famosas areias 
coloridas. Vale a pena conferir, 
pois o designer dá um show de 
criatividade. Pura prata da casa! 

Cláudio 
quinderé
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10 anos de 
experiênCia 
em mediCina

helmut poti é especialista em procedimentos 
de endoscopia digestiVa, colonoscopia, 

endoscopia terapêutica, e tem como  
carro-chefe o balão intragástrico

166   tapis rouge

saúde



b
r

ia
n

 d
u

t
er

V
il

tapis rouge   167  



g
ra d u a d o  h á  10 
anos pela Faculda-
de de Medicina de 
Juazeiro do Norte, 
o médico Helmut 
Poti já construiu 
história e é um dos 
prof issionais  da 

área mais indicados no segmento de en-
doscopia digestiva em Fortaleza. Em seu 
currículo traz duas residências, uma em ci-
rurgia geral na Santa Casa de Fortaleza, e 
outra em endoscopia digestiva no Hospital 
Geral de Fortaleza, além de pós-graduação 
em endoscopia terapêutica no Hospital Sí-
rio Libanês, em São Paulo.

Com foco em endoscopia terapêutica, 
Helmut participou do 1º treinamento no Bra-
sil com balão intragástrico SPATZ e é o úni-
co médico em Fortaleza a realizar este pro-
cedimento. Atualmente, já aplicou mais de 
200 balões, com resultados satisfatórios em 
todos os pacientes. Através do uso respon-
sável e feito por um profissional capacitado, 
Helmut visa tornar o procedimento popular, 
desmistificando a colocação do balão.

Além desta intervenção, ele é especia-
lista na realização de procedimentos por 
endoscopia, como o tratamento de pa-
cientes que passaram por cirurgia bariátri-
ca e voltaram a ganhar peso.

Balão intragástriCo:  
o que é?

Por meio de um procedimento simi-
lar à endoscopia, um balão é colocado no 
estômago do paciente e preenchido com 
soro fisiológico e azul de metileno. De 
acordo com o quadro clínico do paciente, 
o preenchimento varia de 400 ml a 700 
ml de líquido.

Com o preenchimento, a capacidade do 
estômago fica comprometida, levando o 
paciente a comer menos. Helmut explica, 
porém, que um trabalho multidisciplinar é 
fundamental. “Assim como qualquer pro-
cesso de emagrecimento, o envolvimento 
e a força de vontade do paciente são fun-
damentais. O foco do balão não é a perda 
de peso, mas a melhora no hábito alimen-
tar e o aumento a autoestima. O balão é 
apenas uma ajuda”, explica Helmut.
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O trabalho é feito com dois tipos de ba-
lões: o de seis meses e o de um ano. Além 
disso, eles são ajustáveis e podem ser au-
mentados ou diminuídos já dentro do estô-
mago, tudo por procedimento endoscópico.

O azul de metileno funciona como um 
alerta para vazamentos. “Nos mais de 200 
pacientes que coloquei, nenhum teve vaza-
mento, mas se ocorrer, não oferece proble-
ma nenhum. Ele urina azul, devido à subs-
tância que utilizamos, e vem ao consultório 
fazer a substituição”, explica o doutor.

as indiCações
De acordo com Helmut Poti, podem 

colocar o balão os pacientes com sobre-
peso e obesidade grau I, ou seja, pacien-
tes com índice de massa corporal (IMC) 
acima de 27. Esse índice é calculado divi-
dindo o peso pela altura ao quadrado.

Também são indicados os pacientes 
que farão cirurgia bariátrica e precisam 
perder de 10% a 15% do peso para dimi-
nuir os riscos do procedimento cirúrgico.

o proCedimento
O procedimento para colocar o balão 

intragástrico é simples e dura cerca de 
cinco minutos, praticamente o mesmo 
tempo de uma endoscopia. Helmut expli-
ca: “É um processo ambulatorial, com a 
mesma sedação da endoscopia. O risco é 
praticamente zero”. A retirada do balão é 
feita da mesma forma.

por meio de um 
procedimento 
similar à 
endoscopia, um 
balão é colocado 
no estômago  
do paciente
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“eu sou um 
eCoCidadão”

o ecocidadão nas escolas foi criado com o 
objetiVo de transmitir noções de educação 

ambiental de uma maneira leVe e diVertida 
para crianças de escolas de fortaleza. em 

2015, a iniciatiVa contou com a realização e 
apoio do ministério da cultura, por meio da 

lei rouanet, e patrocínio da indaiá,  
impactando 38 mil crianças

marquise/ecofor
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o
lhares atentos 
aos instrumen-
tos coloridos 
colocados na 
quadra da es-
cola. Alguns pe-
quenos, mais 
curiosos, tentam 

interagir com o cenário antes mesmo de 
saber o que acontecerá. Começa mais 
uma apresentação da esquete musical 
Eu sou um Ecocidadão, que, em 2015, 
foi levada a cerca de 38 mil crianças, de 
6 a 12 anos, de escolas públicas e parti-
culares de Fortaleza.

 Os números comprovam o suces-
so da iniciativa. Durante os quatro me-
ses de execução, foram realizadas 100 
apresentações. Além de assistirem 
à  esquete musical (desenvolvida pelo 
Grupo Bagaceira, com roteiro de Rafa-
el Martins, figurino de Yuri Yamamoto e 
instrumentos musicais confeccionados 
com materiais reaproveitados pelo mú-
sico Marcos Melo Maracatu), os alunos 
e professores receberam revistinhas in-
terativas do Capitão Ecocidadão, per-
sonagem criado especialmente para o 
programa. Os textos da publicação são 
de Clarisse Ilgenfritz e as ilustrações fo-
ram elaboradas por Xico Gomes.  

 De acordo com a gerente de co-
municação e marketing do Grupo 
Marquise, Vini Fernandes, as crianças 
foram escolhidas como público-alvo 
por serem grandes multiplicadoras dos 
conceitos apresentados. “O que elas 
veem na peça e na revistinha é levado 

para casa. Muitas vezes, elas passam 
a questionar e a cobrar mudanças de 
comportamento dos pais, dos amigos… 
É isso que queremos. Plantar essa se-
mente para que ela se espalhe e gere 
frutos positivos”, explica.

 O Ecocidadão nas Escolas visa escla-
recer que a educação ambiental é respon-
sabilidade de todos, e não apenas uma 
atribuição do poder público ou privado. “A 
Política Nacional de Educação Ambiental 
determina que cabe ao indivíduo e à co-
letividade a construção de valores sociais, 
conhecimentos, atitudes e competências 
voltadas à conservação do meio ambien-
te. Se cada cidadão cuidasse de sua rua de 
forma correta, nós não teríamos um pro-
blema ambiental macro. A questão am-
biental é uma responsabilidade de todos”, 
enfatiza Hugo Nery, diretor de operações 
da Marquise Ambiental.

 A ideia é reforçada na primeira fala 
da esquete musical desenvolvida para o 
programa, quando o Capitão Ecocida-
dão apresenta-se à plateia: 

- Não sei se vocês repararam nos 
meus trajes, mas eu sou um super-
herói. Sou o Capitão Ecocidadão! 
Com a minha ajuda, a cidade fica 
muito mais limpa. O Hulk tem 
a força, o Flash a velocidade, 
o Homem-Aranha sobe pelas 
paredes, o Superman voa e eu… 
Sabe o que é que faço? Não faço 
nada, ó? Quer dizer, eu faço a 
minha parte, a de vocês, quem tem 
que fazer são vocês… 

os números 
comproVam 
o sucesso da 
iniciatiVa. 
durante os 
quatro meses 
de execução, 
foram 
realizadas 100 
apresentações
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Ao final da peça, os três protagonistas 
estão em cena, com o objetivo de expli-
car o papel de cada um na manutenção 
de uma cidade limpa, e as maneiras cor-
retas de descartar o lixo, como ilustra o 
trecho abaixo de uma das letras musicais 
elaboradas para a esquete:

O Capitão me convenceu,  
e ela aqui também me disse
Quando a gente não dá bola a  
gente atola na burrice
Que eu tenho que saber,  
que não custa me informar
Sobre o caminhão do lixo,  
em que dia vai passar
Eu não sabia nem o dia,  
nem a hora da coleta
Mas agora eu tô sabendo,  
eu tô cumprindo a minha meta
Eu boto o lixo na calçada  
só no dia e hora certa
A minha mente era fechada,  
mas agora tá aberta
Eu sou um ecocidadão! 
 Eu sou um ecocidadão!
Agora sim, agora eu sei,  
eu sou um ecocidadão!

 A repercussão foi muito positiva. Nas 
redes sociais do Grupo Marquise é possí-
vel ler e assistir a diversos depoimentos 
de alunos e professores que receberam a 
iniciativa em 2015, nas 46 escolas públi-
cas e particulares da capital.

 
soBre o eCoCidadão

 O Programa Ecocidadão tem como 
objetivo a conscientização socioam-
biental dos fortalezenses por meio de 
ações de educação para a correta desti-
nação dos resíduos sólidos e a redução 
da incidência de lixo solto nas ruas. Além 
do Ecocidadão nas Escolas, a iniciativa 
abrange outras ações, como fixação de 
placas proibitivas nas comunidades aten-
didas, pontos de entrega voluntária para 
a coleta seletiva, doação voluntária a co-
operativas de coleta seletiva, educação 
ambiental porta a porta, reuniões com 
líderes comunitários, implantação de ga-
ri comunitário, projeto de grafitagem e 
o Dia Mundial da Limpeza de Praia, que 
acontece no terceiro sábado de setembro 
e mobiliza cerca de 1.500 pessoas.
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a concepção  
da logo

histórico do 
ecocidadão 
nas escolas
2013 
Oito escolas visitadas 
3 mil crianças impactadas

2014 
25 escolas 
10 mil crianças impactadas

2015 
46 escolas 
100 apresentações 
38 mil crianças impactadas

Desenvolvida por Myrtil Facó 
e Pedro Rodrigo, da Acesso 
Comunicação, a logo do Programa 
Ecocidadão contempla a união 
dos elementos que compõem 
as ações da iniciativa: meio 
ambiente, coletividade, cabeça 
aberta e braços abertos.

A coletividade é sinalizada pela 
tríplice parceria, simbolizando 
a responsabilidade do poder 
público, da iniciativa privada e 
dos cidadãos.

O meio ambiente é representado 
pelos prédios, que reproduzem o meio 
urbano, a cidade, o bairro e a escola.

A cabeça aberta representa o 
entendimento, por parte de cada  
um, do comprometimento de todos 
os agentes para manutenção da 
cidade limpa.

Os braços abertos marcam a 
integração de todos os atores no 
cuidado com a destinação adequada 
dos resíduos sólidos.
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CumBuCo
na areia ou na água, a praia  
do cumbuco oferece atiVidades 
para todos os gostos, além de 
uma linda paisagem emoldurada 
por seu parque de dunas

um paraíso 
Chamado
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a
23 Km de Fortaleza, 
a Praia do Cumbuco 
vem ganhando, nos 
últimos anos, infra-
estrutura turística de 
alto padrão. O local, 
que possui o céu mais 
colorido da região, já 

dispunha de grande leque de atividades na 
areia e no mar, mas ganhou destaque ao 
receber resorts sofisticados e restaurantes 
elegantes. Para passar o final de semana 
ao lado de quem se ama, vale a pena in-
cluir o Cumbuco no roteiro. 

Durante o dia, a grande pedida é curtir 
a praia, conhecida pelo seu parque de du-
nas. Elas são altas e íngremes, modeladas 
pela ação dos fortes ventos, que formam 
verdadeiros cânions. Para quem gosta de 
uma dose de adrenalina, o passeio de bug-
gy é indispensável. Basta optar pelo “com 
emoção” para experimentar uma trilha de 
subidas e descidas com manobras radi-
cais. Quem optar por um passeio tranqui-

lo, pode percorrer as dunas somente para 
admirar a paisagem.

“Com ou sem emoção”, o passeio de 
buggy é a forma mais divertida de chegar 
à Lagoa do Banana, um dos cartões-pos-
tais da região. Dentro da água tem diver-
são para toda a família: lanchas, caiaques, 
jet skis e banana boats. O difícil é escolher 
como vai ser sua diversão na Lagoa, com 
estrutura de barracas que oferecem des-
de a água de coco geladinha ao delicioso 
peixe frito.

Vale também incluir no roteiro um mer-
gulho na Lagoa de Parnamirim, com direito 
à esquibunda (pequena tábua apropriada 
para escorregar nas dunas). Para completar 
o programa, vá até à Lagoa de Águas Cris-
talinas. Lá, tem-se uma vista privilegiada do 
rio Cauípe, em que também vale o passeio. 

As dunas do Cumbuco também são 
perfeitas para as trilhas de quadriciclo. 
Além disso, outros passeios são ofereci-
dos, como o de cavalo e de jangada. Há 
opções para todos os gostos!

durante o dia,  
a grande pedida 
é curtir a praia, 
conhecida pelo 
seu parque de 
dunas. elas são 
altas e íngremes, 
modeladas  
pela ação dos 
fortes Ventos
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onde ficar
O Cumbuco oferece estrutura de hospedagem de alto padrão. Hotéis como o 
Carmel, Duro Beach e Villa Galé são os mais apreciados da região. O Wai Wai é 
perfeito para quem quer passar mais tempo neste paraíso.

o point dos Kite  
e WindsurFistas

Os ventos constantes do Cumbuco 
atraem praticantes de kitesurfe e wind-
surfe e fazem da praia um dos cenários 
preferidos para sediar etapas de campeo-
natos nacionais e internacionais.

A Lagoa do Cauípe, de água límpida e 
plana, tem uma área muito boa para decolar 
e aterrissar o kite, sem obstáculos de con-
creto ou edificações, só areia e coqueiros. 
Tudo isso reforça o local como ponto de en-
contro dos praticantes destes esportes.

Os surfistas também podem desfrutar 
de um belo point na região: o Pico das Al-
mas, também conhecido como Praia das 
Cristalinas. O local fica entre o Cumbuco e 
o Cauípe e possui cenário paradisíaco. Lá, 
além de rolarem muitas ondas, é isolado 
e não possui infraestrutura na praia, ideal 
para manter a tranquilidade dos adeptos.

gastronomia 
diversiFiCada

Além de todas as atividades ofereci-
das durante o dia, o Cumbuco dispõe de 
diversificada gastronomia. As opções vão 
desde restaurantes requintados aos mais 
simples, todos oferecendo experiência 
única no quesito sabor. Lá, os estrangeiros 
perceberam o grande potencial da região, 
investiram na culinária e, hoje, você pode 
encontrar pratos tão deliciosos quanto os 
oferecidos em seus países de origem.

Para almoçar, uma ótima opção é o res-
taurante do Hotel Duro Beach, onde você 
pode comer apreciando o mar. As opções 
são diversas: frangos, massas, carnes e 
peixes, tudo de dar água na boca! Os fãs 
de carne vermelha devem visitar o restau-
rante O Gaúcho, conhecido pela deliciosa 
costela. Para paladares diferenciados, tem 
as creperias à beira-mar.

No jantar, as opções são diversas. Fi-
ca difícil escolher entre os locais, cada um 
mais aconchegante que o outro! O elegan-
te Secret Spot é um dos mais disputados 
e precisa de reserva. Passando por lá, não 
deixe de saborear o Peixe Secret Spot, es-
pecialidade da casa. O 0031 Lounge dis-
põe de bela carta de vinhos e o Castanha 
0031 possui ambiente agradável e drin-
ques supercomentados! Outra opção é o 
Muda, que oferece cozinha contemporâ-
nea e ambiente hiper aconchegante.

Carmel
O resort (foto) dispõe de piscinas 
exteriores, centro fitness e 
acomodações de frente para a 
praia. Os hóspedes podem relaxar 
no spa e sauna e desfrutar de 
bebidas no bar da piscina.  
O wi-fi é gratuito e todos os 
quartos são luxuosos. Além disso, 
o hotel disponibiliza serviços  
de massagem e banheira  
de hidromassagem.  
Telefone: (85) 2181-6377.

duro beach
É um hotel rústico, porém com 
comodidades modernas. Oferece 
piscila ao ar livre, bela vista para as 
praias e quartos aconchegantes 
com muita luz natural. Disponibiliza 
wi-fi gratuito e  cada quarto tem 
terraço privativo com rede.  
Telefone: (85) 3318-7491.

Villa galé
O grande diferencial deste hotel 
é que ele dispõe de serviço all 
inclusive. Tem quatro restaurantes e 
estacionamento privativo gratuito. 
As acomodações são em bangalôs 
ou espaçosos quartos, com móveis 
modernos e varandas. O hotel  
conta com piscina, biblioteca  
e parque infantil.  
Telefone: (85) 3368-2100.

wai wai
O primeiro EcoResidence do Cumbuco 
oferece apartamentos de dois a cinco 
quartos. É ideal para quem deseja 
passar os finais de semana cercado 
por beleza num lugar paradisíaco.  
No condomínio, complexo de piscinas, 
fitness center, spa e restaurantes,  
tudo isso projetado de modo 
inteligente e sustentável.  
Telefone: (85) 3924-0121.

d
en

is
 s

a
n

t
a

n
a

tapis rouge   179  



tudo em  
um só lugar

diagonal

em uma área de 70 mil m2, de frente a uma 
das mais belas paisagens cearenses, o Vg sun 
cumbuco eleVa o conceito de sofisticação 
e oferece os serViços exclusiVos do hotel 

Vila galé, como spa, restaurantes, boate  
e um complexo de diVersão

IMÓVEIS
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d
epo is  do  su -
ce ss o  d o  VG 
Fun, erguido na 
Praia do Futu-
ro, a Diagonal e 
o Vila Galé Ho-
tels ampliaram 
a parceria com 

mais um projeto imobiliário. O VG Sun, na 
Praia do Cumbuco, é um mega empreen-
dimento que está sendo construído ao la-
do do Hotel Vila Galé. O empreendimento 
possui Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 
113 milhões e destina-se tanto para turis-
mo, como para segunda residência, além 
de primeira residência para os executivos 
de empresas que estão se instalando no 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

Em uma área de cerca de 70 mil m², o 
projeto prevê a construção de oito blocos, 
totalizando 304 apartamentos, com áreas 
que variam de 39m² a 99m², e de 13 banga-
lôs, que vão de 70m² a 139m² cada. A área 
de lazer terá quadras de tênis e poliesporti-
va, fitness, piscinas adulto e infantil e clube 
do NEP para crianças. 

O complexo contará com serviços ex-
clusivos do hotel Vila Galé, que incluem SPA 
médico, uma ampla área gastronômica com 
cinco bares e cinco restaurantes temáti-
cos – cozinha nordestina, portuguesa, me-
diterrânea, oriental e grelhados e light – e 
boite Soul & Blues, além de academia, duas 
quadras de tênis, xadrez gigante, campo 
de futebol society, um centro náutico com 
aluguel de equipamentos para desportos 
aquáticos e monitores de kitesurf, salão de 
eventos e quatro salas de convenções. 

em uma área 
de cerca de 
70 mil m², o 

projeto preVê 
a construção 

de oito blocos, 
totalizando 304 

apartamentos
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o complexo 
contará com spa 
médico, bares, 
restaurantes, 
boite, academia, 
quadras de 
tênis, campo de 
futebol,  centro 
náutico, salão 
de eVentos 
e salas de 
conVenções
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FeliCidade 
à Beira-mar
em um dos principais pontos turísticos 
do ceará, a praia do cumbuco, o wai 
wai aposta no conceito de segunda 
moradia, totalmente sustentáVel, em 
apartamentos com Vista para o mar

magis
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d
epois do aque-
c i m e n t o  d o 
mercado imo-
biliário na Ca-
pital, agora é a 
vez do Litoral. 
Viver na praia, 
como opção de 

segunda moradia, tornou-se uma forma 
de investimento das famílias. A praia do 
Cumbuco, no litoral oeste do Ceará, a 30 
Km de Fortaleza, vem despontando como 
um dos principais pontos turísticos e área 
de grande atração de casas de veraneio, 
atraindo os olhares do setor imobiliário.

 A Construtora Magis escolheu esta 
região para construir o Wai Wai, condo-
mínio residencial com padrão Eco Resi-
dence. Serão 245 apartamentos distribu-
ídos em oito blocos de quatro andares, 
com elevador, e que, aproveitando a in-
clinação natural do terreno, permitirão a 
todos os moradores vista para o mar.

Pensando na segurança e conforto 
das famílias, o Wai Wai dispõe de esta-
cionamento subterrâneo com área de 
16.168,80m² e 544 vagas. Assim, não ha-
verá tráfego de veículos dentro do condo-
mínio. A estrutura completa oferece ainda 

inúmeros itens de lazer e serviços: restau-
rante, playground, espaço zen, mirante, pis-
cina com borda infinita, fitness, SPA, quadra 
de tênis e campo de futebol gramado.

O Wai Wai é voltado para famílias que 
desejam aproveitar a oportunidade de es-
tar em uma das zonas turísticas de maior 
potencial do Nordeste do País, cercada por 
lagoas, praia, mar e belezas naturais.

Um empreendimento sustentável, on-
de o respeito ao meio ambiente é uma 
preocupação constante. O Wai Wai con-
tará com a mais avançada tecnologia para 
aproveitar os recursos naturais de forma 
sustentável. De acordo com o presidente 
da Magis, Deda Studart, este projeto “será 
totalmente adequado, respeitando a na-
tureza, sendo concebido especialmente 
para receber famílias que queiram desfru-
tar da tranquilidade do lugar e também 
praticar esportes, rodeadas de uma paisa-
gem privilegiada”. 

                                                         
soBre a magis

Fundada em 2007, a Magis é uma em-
presa atuante na construção civil com em-
preendimentos acessíveis a diversos gru-
pos sociais, oferecendo imóveis com alto 
padrão de qualidade e economia. 

o wai wai 
é Voltado 
para famílias 
que desejam 
aproVeitar a 
oportunidade 
de estar em 
uma das zonas 
turísticas de 
maior potencial 
do nordeste do 
país, cercada por 
lagoas, praia, mar 
e belezas naturais
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serão 245 
apartamentos 
distribuídos 
em oito blocos 
de quatro 
andares, com 
eleVador, e que, 
aproVeitando 
a inclinação 
natural do 
terreno, 
permitirão a 
todos Vista 
para o mar
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a primeira 
Cidade 

planeJada  
do Ceará

sustentabilidade é uma palaVra ainda noVa para 
o mercado imobiliário cearense. a luciano 

caValcante imóVeis, porém, encontrou no segmento 
a oportunidade de reVolucionar a maneira de 

morar e ViVer. assim nasce a cidade cauype

luciano caValcante
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o
que você acha de um local onde é possível 
morar, trabalhar, estudar, fazer compras e 
ter momentos de lazer perto da natureza? 
Tudo isso sem precisar de muito tempo 
para se deslocar e usar veículo automoti-
vo? Essa é a proposta da Cidade Cauype, 
uma cidade planejada de 4.376.221 m².

Com projeto do mais importante ar-
quiteto e urbanista do Brasil, Jaime Lerner, o empreendimento foi 
idealizado pela Luciano Cavalcante Imóveis, pioneira no mercado 
imobiliário quando se trata de inovação. A Cidade Cauype é o lugar 
perfeito do ponto de vista da humanidade e sustentabilidade. 

Localizada entre a belíssima praia do Cumbuco e o Complexo In-
dustrial do Pecém, junto ao paraíso ecológico no Lago do Cauipe, a 
cidade terá áreas residenciais, comerciais e de lazer bem definidas. 
O projeto inclui vila, áreas para comércios e serviços, mercado, pra-
ças, espaço para feiras e eventos, espaços institucionais, áreas de 
lazer e ciclovias, tudo isso à beira da orla e ao lado de uma reserva 
ambiental e áreas verdes que somam 1.077.055,28 m². 

área do peCém
O Pecém é a porta de saída para os grandes mercados do mun-

do. Fazendo um comparativo com São Paulo, tem uma vantagem 
de 3 mil quilômetros em termos de localização, o que representa 
uma vantagem competitiva inigualável. A região já é considerada 
um marco no desenvolvimento do Ceará.

Com população projetada para 32 mil habitantes, a Cidade 
Cauype vai beneficiar principalmente quem trabalha na Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém (CSP). O empreendimento vai otimizar 
o tempo de deslocamento para o trabalho, gerando mais seguran-
ça, praticidade e, consequentemente, qualidade de vida.

Para o empresário Luciano Cavalcante, a crise econômica não 
afetará o desenvolvimento do projeto. “Para este produto, não 
há crise. As pessoas precisam morar, é uma necessidade. Os fun-
cionários de Fortaleza que trabalham na CSP gastam cerca de 
uma hora no trânsito, e os que moram lá pagam valores mais 
elevados de aluguel se comparados ao mercado na capital”, afir-
ma o corretor. Ele explica que esse deslocamento também custa 
mais caro para a empresa.

tapis rouge   189  



nasCimento da Cidade
Tudo começou quando o corretor e 

proprietário da Luciano Cavalcante Imó-
veis, Luciano Cavalcante, comprou a Fa-
zenda Coité, de José Macêdo, na região 
do Pecém. Na época, o local estava se de-
senvolvendo e viria a tão sonhada refinaria 
para impulsionar o investimento na área. 
Desde o início, a ideia era desenvolver um 
grande projeto.

Com o passar dos anos, o corretor con-
tinuava a buscar um empreendimento dife-
rente. Participou de vários congressos para 
conhecer o que tinha de mais moderno e as 
novidades imobiliárias no Exterior e, assim, 
concluiu que uma cidade sustentável seria a 
melhor solução para aquela região. “Quan-
do conhecemos os projetos do Jaime Ler-
ner de cidades sustentáveis, percebemos 
que esta era a grande tendência. As cidades 
inteligentes são econômicas e isso é a mo-
dernidade”, pontua Luciano Cavalcante.

Hoje, a região da Fazenda Coité está 
sendo preparada para receber a primei-
ra cidade sustentável do Ceará, a Cidade 
Cauype, um local que já nasce com um pro-
jeto exemplar e grande futuro.

merCado imoBiliário
O investimento em cidades inteligen-

tes e sustentabilidade ainda é muito baixo 

quando se trata do mercado imobiliário 
cearense. A tendência ao redor do mundo 
é essa, mas no Ceará a Luciano Cavalcante 
Imóveis é pioneira.

De acordo com Luciano Cavalcante, 
esse é o futuro. “Sempre trabalho para 
inovar. Quando construí a LC Corporate 
Green Tower, o único prédio verde den-
tro da área nobre de Fortaleza, eu podia 
ter construído algo convencional, pois me 
custaria menos. Porém, quando ele esti-
vesse pronto, já seria um prédio velho”, 
explica. Ele aponta que as empresas de fo-
ra não querem mais investir nos empreen-
dimentos convencionais.

A partir disso, o corretor acredita que 
existirá um mercado antes e um mercado 
depois da Cidade Cauype. “Será um divi-
sor de águas, um referencial no mercado 
imobiliário”, analisa.

Jaime lerner
Jaime Lerner é o mais importante ur-

banista do Brasil. Três vezes prefeito de 
Curitiba, transformou a cidade em todos 
os aspectos. Lerner também foi duas ve-
zes governador do Paraná e hoje segue 
outros rumos fora da política, promoven-
do ações e desenvolvendo projetos que 
têm como prioridade mobilidade, susten-
tabilidade e coexistência.

cidade 
cauype em 
números
4.376.221 m² de área total

34% da área loteada

1.077.055,28 m² de reserva 
ambiental e áreas verdes

32 mil é a população projetada 
para a Cidade Cauype

2 Km à beira do lago
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TAPIS ROUGE – O que lhe motivou a parti-
cipar de um projeto no Ceará?
Jaime lerner - Foi o desafio de planejar 
uma comunidade sustentável aproveitando 
as potencialidades do Complexo Industrial 
Porto do Pecém, que com certeza vai ala-
vancar um grande crescimento na região. 
A Cidade Cauype, acima de tudo, pretende 
oferecer qualidade de vida e ser um exem-
plo para todas as comunidades que vão sur-
gir em torno do Complexo.

TR – De que forma a experiência em Curiti-
ba vai influenciar na Cidade Cauype?
lerner - Obviamente nem todas as soluções e 
projetos aplicados em Curitiba podem ou de-
vem ser imitados aqui no Ceará, que possui 
características e necessidades diferentes. O 
que a experiência de Curitiba traz são alguns 
conceitos urbanos – internacionalmente dis-
cutidos e defendidos –, como a prioridade à 
mobilidade coletiva, ao pedestre, ao ciclista; a 
valorização das identidades locais, da memó-
ria e da cultura; o ‘verde’ como insumo estru-
turante; a mistura de usos, rendas e tipologias 
e a primazia dos espaços públicos e dos cená-
rios do encontro da população.

TR – Sabemos que a Cidade Cauype é sus-
tentável, mas quais as principais estraté-
gias utilizadas nesse âmbito?
lerner - As estratégias estão resumidas na 
resposta anterior, mas acrescento que não 
basta só planejar. Existem diferentes visões 
de planejamento, por exemplo, estratégias 
que estimulem o uso do automóvel ou que 
separem muito as atividades, ocasionando 
grande desperdício de energia. Ou seja, a 
conceituação correta é importantíssima, que 
resumo como: ‘vida e trabalho juntos’.

TR - Quais benefícios a Cidade Cauype vai 
trazer para a região do Pecém?
lerner - Esperam-se benefícios recípro-
cos. O Complexo vai trazer muita atividade 
e riqueza, muita gente de todas as classes 
sociais vai trabalhar nele. A Cidade Cauype 
pretende ser um espaço que ofereça quali-
dade de vida e acesso a uma imensa gama 
de serviços (comércio, educação, saúde, 
abastecimento, cultura, lazer, entreteni-
mento) não só para quem vai morar nela, 
mas para toda a região do Pecém.

TR - O empreendimento foi planejado pa-
ra, no futuro, incluir soluções viárias e de 
mobilidade para se integrar à Região Me-
tropolitana de Fortaleza?
lerner - Sim. O planejamento da Cidade 
Cauype prevê desde já a implantação futura 
de uma rede de mobilidade, através da re-
serva de áreas para estações de integração 
(linhas metropolitanas e linhas municipais) 
articuladas à rede de ciclovias prevista den-
tro do empreendimento.

TR - Como o mercado imobiliário se porta 
diante das cidades planejadas e da susten-
tabilidade? Por quê este padrão de empre-
endimento deve influenciar os próximos 
lançamentos do mercado?
lerner - Muitas são as intenções, porém 
são poucos os empreendimentos imobiliá-
rios que conceituam e incorporam de fato 
requisitos sustentáveis. Mas temos exem-
plos no caminho certo, e a Cidade Cauype 
certamente será um deles. O mundo inteiro 
discute os conceitos de ‘cidades sustentá-
veis’, porém pouco se aplica. Sou otimista, 
acredito que as mudanças são paulatinas, 

mas consistentes, e não há outro caminho 
senão a parceria dos poderes públicos (pla-
nejando e aplicando os conceitos corretos) 
com o setor imobiliário, este entendendo 
que a contribuição de cada empreendimen-
to, seja um edifício ou um bairro, construirá 
cidades melhores para se viver.

TR - Na Cidade Cauype é incentivada a tro-
ca de serviços, a coexistência. Numa gran-
de capital, ainda é possível fazer isso?
lerner - Sim. Nas capitais e metrópoles es-
ta coexistência é igualmente viável, tudo 
depende das iniciativas do poder público 
estimulando a mistura de atividades e ren-
das nos bairros, e com o mercado imobiliá-
rio oferecendo produtos diversificados pró-
ximos uns aos outros.

TR - As “acupunturas urbanas” são ações 
pontuais que influenciam rápida e positi-
vamente na qualidade de vida nas cidades. 
Em que você acha que a Cidade Cauype in-
fluenciará no investimento da mobilidade 
urbana e sustentabilidade na Região Me-
tropolitana de Fortaleza?
lerner - A nossa ambição é que a Cidade 
Cauype seja realmente um exemplo e refe-
rência de comunidade sustentável, influen-
ciando outros empreendimentos. O ideal a 
ser perseguido é que boa parte da popula-
ção more, trabalhe, estude e se divirta nas 
próprias comunidades, aliviando boa par-
te da necessidade de grandes investimen-
tos em macromobilidade. E que o conjun-
to dessas ‘comunidades verdes’ forme re-
almente uma ‘rede de biodiversidade’ que 
garantirá a sustentabilidade ambiental da 
região do CIPP e da RMF.

tapis rouge   191  



d
iV

u
lg

a
ç

ã
o

192   tapis rouge

IMÓVEIS

192   tapis rouge

imóveis



localizado na praia do futuro, o gran 
mareiro hotel oferece a turistas brasileiros 

e internacionais uma estrutura de alto 
padrão, com destaque para a ampla área de 
lazer. são 270 apartamentos equipados para 

o maior conforto de seus hóspedes

turismo em 
alto nível

gran mareiro hotel
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o 
cenário não po-
deria ser mais 
inspirador. Em 
plena Praia do 
Futuro, a faixa 
da orla com a 
melhor infraes-
trutura de lazer 

de Fortaleza e uma das mais visitadas por 
turistas de todas as partes do mundo, sur-
ge um empreendimento de alto padrão, 
projetado para satisfazer todas as neces-
sidades de quem passa pela capital cea-
rense, a lazer ou a negócios. 

O Gran Mareiro Hotel, mais novo em-
preendimento da marca controlada pelo 
empresário cearense Demerval Diniz, tem 
como grandes atrativos uma ampla área 
de lazer, piscina com espelhos-d’água, 
duas hidromassagens, bar molhado, salão 
de jogos e parquinho infantil.

O hotel foi desenvolvido para oferecer 
um ambiente perfeito para férias em fa-
mília e viagens a trabalho. Dispõe também 
de restaurante climatizado, que inclui no 
seu cardápio saborosos pratos da culiná-
ria regional e internacional, uma creperia 
e serviço de drinks e petiscos em sofisti-
cado lounge.

O Gran Mareiro possui 270 aparta-
mentos, equipados para maior conforto 
e acolhimento dos seus hóspedes. Todas 
as unidades dispõem de ar-condicionado, 
TV de 32” com canais exclusivos, telefone 
com linha direta, frigobar, cofre individual 
adaptado para notebook, internet sem fio, 
secador de cabelo e produtos de banho. 

Nas imediações do hotel é possível 
apreciar o famoso caranguejo cearense, 
além de deliciosos pratos à base de fru-
tos do mar. Nas noites de quinta-feira, as 
barracas contagiam os seus frequentado-
res com o autêntico forró pé-de-serra e 
shows de humor.

 A Praia do Futuro é considerada a fa-
vorita dos banhistas e é ideal para a prá-
tica de esportes. Está a 16km do Aero-
porto Internacional Pinto Martins e a 7km 
apenas da Beira Mar e Centro de Eventos 
do Ceará.
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todas as 
unidades 
dispõem de ar, tV 
de 32” com canais 
exclusiVos, 
frigobar, cofre 
indiVidual 
adaptado para 
notebook e  
internet sem fio
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noVa campanha da cdt 
reforça o principal 

Valor da empresa, que 
é Ver o imóVel como 

algo para além do 
fator financeiro

cdt incorporações

“o real valor  
da vida” 
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C
omprar um imóvel 
novo é, na maio-
ria dos casos, a 
realização de um 
sonho. Partindo 
desta premissa, a 
CDT Incorporado-
ra, que ostenta a 

tradição da Construtora Douglas, trata os 
projetos não como um mero investimento 
financeiro, mas como o que os seus clien-
tes vão ter como lar.

E, para reforçar esta filosofia, a empre-
sa lança a campanha publicitária O real va-
lor da vida. Em suas peças, veiculadas em 
anúncios e redes sociais, a incorporadora 
destaca elementos subjetivos de bem es-
tar e qualidade de vida presentes em em-
preendimentos da marca. 

Atividades do dia a dia, lazer, contato 
com a natureza, práticas esportivas e até 
mesmo o dolce far niente são retratados e 
valorizados nas peças, devido à possibili-
dade de encontrá-los nos imóveis comer-
cializados pela CDT. Assim, o “real valor” de 
ter uma vida saudável valoriza as atividades 
físicas; O “real valor” de amar o seu hobby 
os diferentes passatempos; O “real valor” de 
uma paixão passa de pai para filho, através 
do convívio familiar, e por aí vai.

 “Vamos valorizar sensações, aspirações 
não apenas do que se pode, mas do que se 
quer encontrar em um lar”, adianta o diretor 
comercial da empresa, Douglas Albuquerque.

Segundo ele, em tempos de incerte-
zas na economia, boa parte das grandes 
empresas do setor imobiliário aposta em 
descontos para vender seus produtos, en-
quanto a CDT mostra a qualidade, o zelo 
e o planejamento que a empresa dedica a 
cada detalhe dos seus lançamentos, tor-
nando o valor pecuniário secundário para 
quem escolhe um imóvel com esta marca. 

“Os nossos projetos são muito bem 
pensados, desde as etapas mais iniciais, 
passando pela comunicação, pela constru-
ção, pelo acabamento dentro do aparta-
mento e das áreas comuns, pelas opções 
de lazer, até o pós-venda. Por isso, nós não 
vendemos imóveis nem muito menos des-
contos, vendemos o seu lar”, assegura.

atiVidades do dia a dia, 
lazer, contato com 
a natureza, práticas 

esportiVas e até  
mesmo o dolce far  

niente são retratados e 
Valorizados nas peças
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Para ele, a campanha O real valor da vida 
vai mostrar todo este cuidado característico 
da CDT. Todo o planejamento para propor-
cionar conforto dentro da unidade residen-
cial e também nos inúmeros itens de lazer e 
demais áreas comuns dos edifícios, a possi-
bilidade de bem receber amigos e familiares 
em espaços inovadores, a escolha dos equi-
pamentos e dos materiais de acabamento, 
entre outros, é que diferenciam um produto 
CDT dos concorrentes.

“Cada um dos nossos prédios tem uma 
inovação de acordo com o público. Aparta-
mento não é só para dormir, é para viver. E 
pensamos em pequenos detalhes que fa-
zem a diferença para quem mora e faz dos 
nossos produtos dignos dos sonhos. Que-
remos que os proprietários digam: ‘meu 
Deus, eu moro onde sempre imaginei!’”, 
conclui o executivo.

por dentro da Cdt
A CDT Incorporações nasceu da Cons-

trutora Douglas, presente no mercado 
desde 1978 e com mais de 300 mil m² de 
área construída, distribuídos em 35 edifí-
cios e 100 casas. 

Atualmente, a empresa prepara o lan-
çamento do edifício de alto padrão Azúre-
os, no Meireles, em parceria com a Norma-
tel Incorporações. A torre, com um apar-
tamento por andar, de 266 m² ou 277 m², 
vai ser erguida na esquina das ruas Vicente 
Leite e Silva Jatahy e terá uma série de ino-
vações, desde requintados itens de lazer 
até a arquitetura do prédio. 

Além deste, a CDT está comercializando 
o compacto premium Mirus Living, na Var-
jota; o Première Place, com unidades de 132 
m² por andar e hall privativo, no Bairro de 
Fátima; o Ícarus Condominum, com 87 m² 
no Benfica; e as últimas unidades do Hortus 
Maraponga (54 m² e 65 m²) e do Luminos 
Condomínio, na Aldeota, vizinho ao Ginásio 
Paulo Sarasate, com 111 m².

Além disso, prepara dois grandes pro-
jetos que devem ser lançados em 2016: 
um condomínio clube na rua Monsenhor 
Bruno (Aldeota), com duas torres e unida-
des de 90 m² e 120 m², e um alto padrão 
na rua Barão de Aracati (Meireles), com 
150 m² e hall privativo. 

“cada um dos nossos  
prédios tem uma 
inoVação de acordo com 
o público. apartamento 
não é só para dormir,  
é para ViVer. e pensamos 
em pequenos detalhes 
que fazem a diferença”
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Perspectiva 
ilustrada da 
fachada do 
Jonas Cardoso 
Residence
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viver em 
grande 
estilo
inspirado em edifícios art déco de noVa 
york, o jonas cardoso residence já é 
sucesso de Vendas. o empreendimento de 
alto padrão, localizado no cocó, conta 
com 36 apartamentos de 92 m² e oferece 
opções de lazer diferenciadas como o sky 
lounge na cobertura, integrado ao sky 
fitness, spa com sauna e jacuzzi ao ar liVre 

simpex/dasart

a
Simpex Incorpora-
ções e a Dasart In-
corporações lança-
ram o Jonas Cardoso 
Residence, que será 
erguido em uma das 
quadras mais valori-
zadas do bairro Cocó, 

próximo a escolas, supermercados, restau-
rantes, praças, academias e grandes sho-
ppings da cidade. Sucesso de vendas, o em-
preendimento atingiu a marca de 55% dos 
seus apartamentos comercializados logo 
após o seu lançamento. 

Com o objetivo de oferecer um esti-
lo arquitetônico diferente e único, o Jonas 
Cardoso foi inspirado nos prédios estilo art 
déco de Nova York (EUA). “Morar no Cocó 

é um privilégio e nós pensamos em um pro-
duto inovador, contemporâneo e singular. 
São apartamentos com o tamanho ideal pa-
ra a família moderna”, explica Vitor Frota, 
diretor da Dasart Incorporações.

No Jonas Cardoso, os moradores pode-
rão aproveitar uma área de lazer completa, 
com Sky Lounge na cobertura. O espaço 
é formado por lounge e espaço gourmet 
com varanda. Além disso, integrado ao Sky 
fitness, spa com sauna e jacuzzi ao ar livre.  
De maneira elegante e sofisticada, os itens 
foram pensados para que os futuros mora-
dores da torre de 36 apartamentos de 92 
m² pudessem cuidar da mente e do corpo. 
O empreendimento contará ainda com mi-
nicampo gramado, playground, deck com 
churrasqueira e salão de festas.
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Além da elegante arquitetura e design 
de vanguarda e da proximidade de vários de 
polos de lazer e de compras, outro diferen-
cial do Jonas Cardoso Residence é o siste-
ma de compartilhamento de bicicletas, bike 
share, onde os moradores poderão aprovei-
tar ao máximo, como ciclistas, a área verde 
privilegiada do bairro e seus arredores. 

O lançamento marca também a chega-
da da Dasart Incorporações no mercado, 
empresa que nasce com o compromisso de 
repensar os produtos imobiliários com uma 
nova linha estética de prédios em localiza-
ções privilegiadas e elevado nível de qua-
lidade. “Com a Dasart, vamos oferecer os 
melhores produtos, respeitar ainda mais a 
qualidade de vida das pessoas e reinventar 
o conceito de urbanidade. E, sem dúvida, o 
Jonas Cardoso é essa realidade que deseja-
mos”, finaliza Vitor Frota.

FiCha téCniCa
Endereço: Rua Bento 
Albuquerque, 1021, Cocó – 
Fortaleza – CE

área Total Construída: 
7.006,79m²

Pavimentos de garagem: 1 térreo 
e 3 subsolos

Vagas por unidade: 2 ou 4

Total de unidades: 36

Projeto de Arquitetura: Idea! 
Arquitetura + Design

Projeto de Paisagismo: Sérgio 
Santana Planejamento e Desenho 
de Paisagem

Projeto de Ambientação: Pablo 
Melo Arquitetura

Itens de lazer: Piscina adulto, 
piscina infantil, deck gourmet, 
salão de festas, playground, sky 
fitness, spa, sauna, espaço e 
terraço gourmet

Acima, perspectiva ilustrada 
da área de lazer e sky lounge. 
Abaixo, a sala do apartamento

202   tapis rouge

IMÓVEIS



Repleto de áreas verdes, praças 
e onde também está situado 
o maior parque ecológico em 
área urbana da América Latina, 
o bairro Cocó é um exemplo de 
tranquilidade e deste novo estilo de 
vida que as pessoas estão buscando 
e se apropriando.  Foi pensando 
neste bairro e no engajamento 
social, que as incorporadoras 
Simpex e Dasart desenvolveram o 
projeto “Praça Itinerante” no bairro.

Instalada na rua Bento 
Alburquerque, esquina com a rua 
Professor Otávio Lobo, local que 
daqui a alguns anos dará lugar ao 
Jonas Cardoso Residence, a praça 
temporária tem como objetivo 
promover a gentiliza urbana, 
estimular a convivência entre as 
pessoas e melhorar a qualidade de 
vida dos moradores do Cocó.  

Além de área recreativa para 
crianças e coopistas, ciclistas 
podem frequentar a praça, que 
conta com Bike Fix - mini estação 
de reparo -, um Paraciclo Moove 
- escultura interativa com banco 
que se integra ao estacionamento 
das bikes - e Bancos Encaixa - 
módulos com painel artístico de 
arte urbana ideal para o descanso 
e a contemplação do ambiente. 
Na praça, ao longo do período 
em que ficará instalada, serão 
ofertadas ainda diversas atividades, 
como oficinas, palestras, aulões 
esportivos, atrações artísticas e 
passeios ciclísticos.

“A concepção deste projeto 
especial veio com a proposta 
de repensar o urbanismo e 
oferecer esse novo estilo de 
vida. A praça itinerante Simpex| 
Dasart Incorporações chega ao 
Cocó promovendo ainda mais 
o embelezamento da cidade e 
seguindo ainda a filosofia da nova 
incorporadora, a Dasart, cujo 
DNA é fortemente direcionado 
para o design e para as gentilezas 
urbanas”, declara Vitor Frota, 
diretor executivo da Dasart 
Incorporações.

outro 
diferencial do 
jonas cardoso 
residence é 
o sistema de 
compartilha- 
mento de 
bicicletas, bike 
share, onde 
os moradores 
poderão 
aproVeitar 
a área Verde 
priVilegiada  
do bairro

praça 
itinerante

tapis rouge   203  
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qualidade que 
sua Família 

mereCe

 r&b

a construtora r&b está consolidada 
por seus empreendimentos com alto 
padrão, por isso inVeste em um dos 
edifícios mais luxuosos da região  

do cocó, o jardins de moliére

tapis rouge   205  tapis rouge   205  



c
onforto e bem estar 
são as palavras que 
definem o mais no-
vo empreendimento 
da Construtora R&B, 
o Jardins de Moli-
ére. O condomínio, 
considerado o lan-

çamento mais esperado da região do Cocó, 
une espaço, lazer e qualidade de vida. Per-
feito para a sua família.

Situado na região que mais se valoriza 
em Fortaleza, com projeto arquitetôni-
co de Ricardo Farias, o edifício possui 20 
pavimentos, cada um com duas unidades 
habitacionais com área privativa de 177,77 
m² e três vagas na garagem. Entre os dife-
renciais do apartamento estão os quartos. 
São três espaçosas suítes, além de home 
office e dependência. A varanda gourmet 
completa o charme do espaço e permite 
que os moradores recebam convidados 
com muito conforto.

Outro ponto alto do projeto são as áre-
as de lazer. No mezanino, os condôminos 
podem desfrutar de sala de estar com 
home theater, sala gourmet, espaço fit-
ness e sala de jogos. Já no pilotis, opções 
de entretenimento como salão de festas, 
kids club, playground, campo gramado, 
piscinas e deck.

Além de todos esse itens, a localiza-
ção é perfeita para quem busca pratici-
dade. Situado na rua Andrade Furtado, 
1179, o Jardins de Moliére é próximo a 
tudo que você precisa, com acesso rá-
pido aos principais pontos da cidade, 
como universidade, centros comerciais, 
shoppings e supermercados.

FiCha téCniCa
40 apartamentos de 177, 77 m²

3 vagas na garagem

3 suítes, gabinete, lavabo e 
varanda gourmet

área de lazer com sala de estar, 
sala gourmet, espaço fitness e 
sala de jogos

1939,32 m² de terreno

localizado na Rua Andrade 
Furtado, 1179 – Cocó

206   tapis rouge

IMÓVEIS



entre os 
diferenciais do 
apartamento, 
estão as três 
espaçosas  
suítes, além  
de home office  
e dependência.  
a Varanda 
gourmet 
completa  
o charme

tapis rouge   207  



o carmel cumbuco resort foi inaugurado em grande 
estilo. os seletos conVidados, recepcionados pela família 

carneiro de melo, deslumbraram-se com o requinte do 
charmoso hotel. confira quem pintou por lá

inauguração carmel 
cumbuco resort 

turismo

1

2

208   tapis rouge

sociedade
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3

8

65

1 e 2 Instalações do Carmel Cumbuco Resort  3 Tarso e Lina Melo e Marcus Novais   
4 Fábio e Paula Melo, Cândido Pinheiro e Lina, Victor, Germana, Magda, Cristina, Tarso e Vanley Melo  5 Germana e Victor Melo  6 Magda Melo e Ana Beatriz   

7 Carlos Vanley Melo e Adriano Nogueira  8 Natália Petroni, Natália Alexandre e Germana Melo  9 Magda, Lina e Vanley Melo
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8
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2

7

1

6

4

turismo

1 Andreia e Marcus Novais  2 Camila Gadelha e Washington Filho  3 Eduardo Porto e Luiz Eduardo Moraes  4 Letícia e Letícia Studart, Luiziane Cavalcante e Lorena 
Pouchain  5 Luana Melo e Renan Uchôa  6 Gardênia Macêdo e Lara Sisnando  7 Ellen e Nelson Benevides  8 Fernando e Sarah Diniz

210   tapis rouge
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1413
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9 Lina e Sarah Pinheiro 10 DJ Fil  11 George Leitão e Telma Justa  12 Germana Melo e Lívia Pessoa 
13 Gisele Boris e Luciana Magalhães  14 Luiz Eugênio, Lara, Letícia e Eugênio Pequeno
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turismo

1 Ivana e João Mendonça  2 Vitor Brasil, Bárbara Miranda, Léia, Bruno e Nelson Porto  3 Rachel e Lina Pinheiro 
4 Magda, Lina e Vanley Melo  5 Daniela e Régis Medeiros  6 Márcia e Gera Teixeira
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foi um sucesso o coquetel de lançamento do 
jonas cardoso residence, empreendimento das 

incorporadoras dasart e simpex. durante o eVento, 
também foi lançado o projeto “praça itinerante”, que tem 
o intuito de estimular a conViVência interpessoal para 
melhoria da qualidade de Vida. o projeto tem parceria 
da idea! arquitetura + design e da estar urbano, e segue 

conceito adotado em grandes capitais mundiais

lançamento jonas 
cardoso residence

1

imóVeis

1 2

3

214   tapis rouge
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5

7

1 Maquete do Jonas Cardoso Residence  2 Ricardo Bezerra, Vítor Frota e Adriano Nogueira  3 Ruy do Ceará e Silvio Frota  4 Luciano Mota, Diogo Milanesi, Vítor Frota, 
Inês Fiúza e Albani Américo  5 Luciano Mota, Inês Fiuza, Juliana Lacerda, Albani Américo, Damaris Dos Anjos e Helias Issa  6 Mariana Pinto e Leopoldo Cabral 

7 Otílio Ferreira, Ricardo Bezerra e   Vasconcelos  8 Jovens prestigiam o evento  9 Rui do Ceará, Pompeu Vasconcelos, Otílio Ferreira e Silvio Frota
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5 6
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4

imóVeis

1 Silvio Frota, Ricardo e Roberta Ary, Adriano Nogueira  2 Ladislau Nogueira, Airton Fernandes e Cid Holanda  3 Vítor Frota e Inácio Guedes  4 Andreza Matos, Edvalda Amador, 
Viviane Cacalossi e Valmir Costa  5 Adriano Damasceno, Ricardo e Roberta Ary, Fernando Castelo Branco e Bernardo Santana  6 Dalton e Dalmo Mendes

216   tapis rouge

sociedade



7  Kaline Mota, Rafael Tavares e Tasso Pacheco 8 Jacinta Fernandes, Albani Américo e Eveline Pessoa  9 Diogo Milanesi, Camila Ingrid e Vítor Frota  10 Isabele Narciso, Vilani 
Cardoso e José Narciso  11 Daniela Eloy, Margarida Alves e Max Bezerra  12 Geraldo Duarte, Fabian Sales, Kaline Mota e Cardoso Júnior

8
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o celebration Ville, cidade planejada que alia lazer, 
beleza e fácil acesso, recebeu o book celebration day em 
noite requintada. conVidados Vips do ceará e outros 

estados curtiram uma festa com Visual paradisíaco  
e muita gente bonita ao som dos djs do cafe de  

la musique, marco hanna e pietra bertolazzi

book celebration day

requinte

1

3

2

4

218   tapis rouge

sociedade
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1 Adriano e Gina Fiúza, Roberta Ary e Breno Câmara  2 Adriano, Cláudio Henrique Câmara e Danilo Dias  3 Bianca Linck, Danilo e Patrícia Dias e Íris Stefanelli  4 Bernardo Borges 
e Luis Valadares  5 Gaudencio Lucena, Danilo Dias, Bruno Borges, Cláudio Henrique Câmara e Bernardo Borges  6 Annya e Rene Freire Júnior com o filho  7 Henrique Baltazar e 

Sabrina Thomaz  8 Régis Medeiros, Adriano Fiúza e Breno Câmara  9 Márcio e Mariana de Castro  10 Adriano Rabelo, Alan Sena e Paulo Rocha  11 VIPs se divertem

fo
t

o
s 

d
en

is
 s

a
n

t
a

n
a

 

tapis rouge   219  



3

8
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2

7

1

6

4

requinte

1 Ellen e Rachel Guerra e Riva Paz  2 Giê Carvalho e Roberta Lopes  3 Gina e Adriano Fiúza   
4 e 5 VIPs prestigiam Book Celebration Day 6 Cris Moreira  7 Ediane e Cláudio Câmara  8 Danilo e Patrícia Dias  

220   tapis rouge
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9 Davi Feitosa, Eládio Filho, Airton Batista e Igor Pialho  10 DJ Petra Bertolazi   11 David de Oliveira e Luis Otávio   
12 Gláucia e Idemar Citó  13 Eduardo Dornelas e Bárbara Felício  14 Eduardo Terttius e Tatianne Holanda
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a coopercon-ce chega aos seus 18 anos de muitos projetos  
concretizados e parcerias fechadas. a comemoração 

aconteceu na sua tradicional festa anual, reunindo grandes 
nomes da construção ciVil em requintada noite no teatro 

riomar. na ocasião, foi entregue o prêmio personalidade 
do ano 2015 a otacílio Valente costa, sócio-presidente da 

construtora colmeia. a noite contou com apresentações do 
balé edisca, waldonnys e orquestra sinfônica estrela da serra

grande festa anual 
da coopercon-ce

1

2 3

construção ciVil

6
222   tapis rouge
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1 Premiação Coopercon 2 Otacílio Valente, Andréa Coelho e Emanuel Capistrano 3 Marcelo Montenegro, Marcelo Montenegro Filho, José Simões, Águeda Muniz, 
Abner Peixoto e João Carlos Lima 4 Abner Peixoto, Adalberto Machado e Emanuel Capistrano 5 Adriano Rouland e Dráusio Barros Leal 6 Ana Virgínia e Ricardo Martins 

7 Andréa Coelho 8 André Montenegro e Otacílio Valente 9 André Motenegro e João Carlos Lima 10 Balé Edisca

5
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6
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2

5

construção ciVil

1 Bernardo Santana e Thiago Bonavides 2 Cassandra Rolim, Luiz e Karine Rodrigues 3 Cristiana e Roberto Costa Lima 
4 Carla e Marcos Borges 5 João Carlos Lima 6 Cláudio Inon, Marcel Teixeira, Alexandre Vale e Paulo Fernandes

224   tapis rouge
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7 Eduardo Dias, Aragão Neto e Antônio Eduardo Dias 8 Elisabete e Ananias Granja, João Carlos Lima e Graça Dias 9 Denise e Luciano Cavalcante,  
João Carlos Lima e Capitão Fujita10 Denise Silveira, Hélio Galiza e Marcelo Silveira 11 Denise Silveira, Hélio Galiza e Marcelo Silveira  
12 João Carlos Lima, Stella e Pio  Rodrigues, Cláudia e Valdemar Cartaxo  13 José e Jaqueline Simões 14 Letícia e Sérgio Macêdo
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3

5
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1

4

76

2

1 João Carlos Lima, Águeda Muniz e André Montenegro  2 João Carlos Lima, Capitão Fujita e Marcelo Miranda  3 João Carlos Lima e Patriolino Dias  4 Flávio Castro, João 
Carlos Lima, Otacílio Valente, Ronaldo Barbosa, Marcelo Miranda e Fábio Albuquerque  5 Hermiton Neto, Cláudia e Hermiton Theófilo  6 Jaqueline Barbosa, Ricardo 
Miranda e Carolina Barbosa  7 Jaqueline e José Simões, Sônia e Otacílio Valente  8 Luciano e Denise Cavalcante

construção ciVil
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 celebrada a conclusão da primeira etapa do  
empreendimento golfVille, em eVento realizado no 

próprio resort com a presença dos diretores das 
incorporadoras colmeia, faVo e brisa. os conVidados 

assistiram à palestra técnica sobre as unidades e o 
condomínio. após o encontro, foi serVido requintado 

coquetel. tudo organizado por lilian porto

coquetel de entrega 
do golfVille

1

2 3

colmeia

228   tapis rouge

sociedade



1 Golf Ville Resort  2 Ronaldo Barbosa e Vivian Otoch, Sônia e Otacílio Valente  3 Romel Barbosa 
4 Ermenegildo Florêncio, Romel Barbosa e Ana Virgínia Martins  5 Fabíola Andrade, Lílian Porto, Ana Virgínia Martins e Daiane Medeiros 

6 Jaqueline e José Simões  7 Jorge e Ana Lima  8 João Mendes, Fábio Fernandes e Josafânio  9 Luciana Moraes e Celso Nascimento
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colmeia

1 Meudo Santos, Bertrand Girão e Rômulo Santos  2 Janaína Camelo, Iuri Praça e Liete Feijão  3 Pedro Nobre e Márcia Azevedo   
4 Valdo Santos, Otacílio Valente e Luiz Veríssimo  5 Racine Mourão, Ricardo e Daniele Lopes  6 Ronaldo Barbosa, Ana Virgínia Martins e Otacílio Valente

230   tapis rouge
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7 José Erisvaldo de Azevedo, Regina Estela, Ana Railca e Hélio Schuartz  8 Lia Filgueiras, Alana França e Gabriela  9 Luiz Carlos Rolim, Alexandre Sobreira e Xande Mourão 
10 Marcelo Vasconcelos, Fabíola Andrade e George Almeida  11 Ronaldo Barbosa, Ladislau Nogueira, José Simões e Otacílio Valente  12 Otacílio e Sônia Valente
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os conVidados para o flash imobiliário especial,  
promoVido pela lopes immobilis, foram recepcionados  
com delicioso café da manhã e conVersaram sobre as 

últimas tendências para o mercado imobiliário. os temas 
desta edição foram o “comportamento do mercado  

em setembro”, “estoque dos produtos”, “agilidade  
nos licenciamentos” e “análise dos distratos”

flash imobiliário 
especial com 

roberto cláudio

1

lopes immobilis

232   tapis rouge
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1  Águeda Muniz, Roberto Cláudio, Aristarco Sobreira, Ricardo Bezerra e Marcelo Rizatto  2 Emanuel Capristrano e Otacílio Valente 
3 Gean Nacruth e Luís Otávio 4 João Fiúza, Adalberto Machado e Marcelo Perez  5 Heleno Damasceno e Márcio Andrade 

6 Adalberto Machado, Felipe Capistrano, Ricardo Bezerra e João Carlos de Lima  7 Florêncio Gomes, Ricardo Moura e Marcelo Prado
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lopes immobilis

1 Erivaldo Alves, Luciano Cavalcante e Roberto Cláudio  2 Irineu Guimarães e Leonardo Cavalcante  3 João Ximenes Fiúza e Daniel Otoch Simões 
4 Joãozinho e João Fiúza  5 Patrícia Mota, Dirceu Lopes, Jéssica Amorim e Andréa Melo  6 Águeda Muniz e Tiane Lopes  

234   tapis rouge

sociedade



7 Deda Studart, Cid Holanda e José Simões  8 Araújo Ataick, Luciana Torres e Leonardo Cavalcante  9 Alexandre Sales e Gama Filho 
10 Diogo Milanesi e Leopoldo Cabral  11 Patriolino Dias e Ilnah Vasconcelos  12 Dirceu Lopes e Aristarco Sobreira
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adauto bezerra e aristarco sobreira lançaram,  

em juazeiro do norte, o spazio bezerra de menezes.  
o empreendimento, um dos mais sofisticados e modernos 

lançamentos imobiliários do interior do ceará, é uma 
aposta da abm e a&b engenharia para a região do cariri

spazio bezerra 
de menezes é 
apresentado  
ao mercado

lançamento

1
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1 Brinde no lançamento do Spazio  2 Aristarco Sobreira recebe convidados  3 Marcos Novaes e Heberth Moreira 
4 Raimundo Macêdo e Adauto Bezerra  5 Adauto Bezerra e família
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lançamento

1 Manu Bezerra e Roberto Alves  2 Raphael Malzoni, Jackson Leitão, Adauto Bezerra, Luciano Cavalcante Neto  3 Paulo Cavalcante  4 Luciano Cavalcante Neto, Adauto Bezerra, 
Duda Brigido, Paulo Cavalcante, Aristarco Sobreira e Jackson Leitão  5 Aristarco Sobreira e Adauto Bezerra.  6 Eduardo Sisi
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@PouchainRamos
/PouchainRamos
85-3231-3219
www.pouchainramos.com

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



o sindicato das construtoras do ceará (sinduscon-ce) 
promoVeu a 14ª edição da festa de entrega do prêmio da 
construção. a solenidade, realizada no la maison, reconheceu 
o mérito das construtoras, empresários e profissionais  
que se destacaram ao longo de 2015. a dias de sousa foi  
eleita, pela terceira Vez consecutiVa, a construtora do ano.  
a tapis rouge esteVe lá e registrou tudo! confira os cliques!

prêmio da 
construção  
chega à 14ª edição

sinduscon-ce

1 2

240   tapis rouge
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1 Patrolino Dias e Pio Rodrigues  2 Patrícia Macêdo  3 Adriano Nogueira e João Fiúza  4 Ana Luiza Mendonça e Moreira Carvalho  5 André Montenegro e Beto Studart   
6 André Montenegro e Pio Rodrigues  7 Antônio Carlos e Lúcia Alcântara  8 Beatriz Gama, Dolores Fernandes, Coronel Leo, Gama e Valéria Gama 

9 Beto Studart, José Carlos Gama, Roberto Sérgio Bezerra e André Montenegro
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sinduscon-ce

1 Eugênio Montenegro e Ricardo Cavalcante  2 Felipe e Sabrina Costa Lima  3 José Simões e André Montenegro  4 Marcelo Correia, Capitão Fujita e Lizandro Fujita 
5 Renata e Patriolino Dias  6 Paulo Miranda, Zilda Pessoa, Martinha e George Assunção  7 Letícia e Ricardo Studart  8 Luana Marques e Renata Abreu  
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9 Patrolino Dias e André Montenegro  10 Renata e Fernando Bezerra  11 Zilda Pessoa e Paulo Miranda 
12 Martinha e Jorge Assunção  13 Vivian e Leila Barbosa  14 Prêmio da Construção 15 Elegante recepção
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de esqui

aBerta a 
temporada

a tapis rouge indica as melhores opções 
de locais para esquiar ao redor do 

mundo. confira e escolha qual o  
seu destino nas próximas férias!

tapis rouge   245  



o
p e r í o d o  d e 
f é r i a s  c h e -
gou e é hora 
de colocar o 
pé na estra-
da! Para quem 
va i  cu rt i r  o 
f r i o z i n h o  e 

esquiar, há opções em vários países.  
      O difícil é escolher qual o melhor 
destino. Nestas páginas, a Tapis Rouge 
reuniu diversas opções com as melhores 
pistas, os flocos de neve mais secos e le-
ves, além dos vilarejos mais tradicionais 
e culturalmente ricos.

Conheça um pouco mais sobre as fa-
mosas estações em países como Esta-
dos Unidos, França, Itália e Suíça, e es-
colha a que mais se adequa ao seu perfil. 
Mas lembre-se que esquiar exige bom 
preparo físico, resistência e disposição. 

st. moritz 
suíça

Localizado na Suíça, o St. Moritz é o mais antigo resort de 
esportes de inverno do mundo. Ainda assim, continua sendo 

símbolo de sofisticação. O hotel, que fica nos Alpes Suíços, 
oferece excelentes opções de esqui, principalmente para os que 

gostam de pistas selvagens. Para iniciantes, a estação indicada 
é a Corviglia, perto do centro da cidade. Já para os experientes, 
as opções são a Diavolezza e Lagalb, que podem ser alcançadas 
de trem ou de ônibus. Lá, também podem ser praticados outros 
esportes como críquete, golfe, polo e corrida de cavalo no gelo. 

Cortina 
d’ampezzo 

itália

Se o seu destino é a Itália, vale 
esquiar em Cortina D’ampezzo.  

Os picos e rochedos das 
Dolomitas tornam estas áreas 

de esqui as mais lindas do 
mundo. As descidas não são 

muito concorridas e é possível 
se hospedar e se alimentar com 

preços atrativos. As áreas de 
esqui, porém, são espalhadas, 

e é necessário utilizar táxis 
caso queira aproveitar todo o 

potencial da Cortina. Socrepes 
e Mietres são pistas ideais para 

crianças e iniciantes.

246   tapis rouge

turismo



laKe tahoe 
estados unidos

A região de Lake Tahoe oferece sete 
estações de esqui. Elas, porém, não 
são integradas. Para visitar cada 
estação você precisará de um novo 
passe. A quem já sabe esquiar e 
está buscando pistas compridas 
com um certo grau de dificuldade, 
a pedida é North Tahoe. Já Squaw 
alcança todos os públicos, pois tem 
pistas de nível médio a difícil e uma 
interessante área pra aprendizado. 
Os mais experientes devem ir para 
a a Alpine. É uma estação pouco 
popular, mas possui pistas de nível 
avançado que são bem desafiadoras. 
Para uma bela vista e quem já 
domina o esporte, é recomendada 
a Heavenly. Marinheiros de primeira 
viagem que desejam fazer aulas 
podem opter pela Sierra, com 
melhor custo/benefício.

aspen 
estados unidos

Para quem busca grande estrutura 
de transportes, Aspen é uma 
ótima opção. É dividida em quatro 
diferentes estações, com 39 
teleféricos, e um completo sistema 
de ônibus que integra todas as 
pistas. Se você já tem nível avançado 
de esquiador, Ajax é seu destino. 
Já Buttermilk é indicada para 
iniciantes. As outras, Snowmasss e 
Aspes Highlands, se destacam pela 
diversidade e atendem todos os 
níveis de habilidade. Passando por 
lá, aproveite para andar de balão e 
visitar as mais de 200 lojas e galerias 
espalhadas pela cidade. 

CourChevel 
frança

A francesa e luxuosa Courchevel 
é parte da Les Trois Vallées, a 

maior área de esqui do mundo. 
Tem situação geográfica 

excepcional, com 80% do 
conjunto esquiável situado 
acima dos 1.800 metros de 

altitude. Conta com 2.000 
canhões de neve artificial e 

tem cobertura e espessura de 
neve de excelente qualidade 

do início de dezembro ao final 
de abril. A estação oferece 

opções para todos os níveis de 
idade. Também possui diversas 
pistas técnicas e selvagens que 

atendem à demanda dos que 
procuram desafios. como se 

preparar
Se você é marinheiro de primeira 
viagem, separamos algumas  
dicas valiosas!

Programe por onde você deseja 
passar e compre os tickets com 
antecedência. Os descontos  
para a compra antecipada  
são consideráveis.

Se você não quiser comprar 
equipamentos, programe-se 
para alugar. As estações de esqui 
oferecem o serviço. Vale também 
alugar fora das estações.

Antes de esquiar, faça aulas!  
Fuja também das montanhas  
mais famosas e use o  
equipamento correto.

Apesar do frio, é imprescindível 
usar óculos escuros e protetor solar.

Antes de ir para a pista e colocar 
todos os equipamentos de 
segurança, faça alongamentos, 
evite alimentos pesados e  
bebidas alcoólicas.

Esteja preparado para tombos. 
É importante que, ao cair, 
você levante de lado, evitando 
machucados e contusões.

tapis rouge   247  



Frontstage7_finalissima14mai.indd   4 18/05/15   10:05 Frontstage7_finalissima14mai.indd   5 18/05/15   10:05



Frontstage7_finalissima14mai.indd   4 18/05/15   10:05 Frontstage7_finalissima14mai.indd   5 18/05/15   10:05







Untitled-1   1 23/12/15   22:21




