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sta edição da Tapis Rouge 
se rende aos encantos 
femininos. São as mulheres, 
com toda sua competência e 
expertise, nos mais variados 

segmentos, que dominam o conteúdo 
das próximas páginas. Começando por 
nossa covergirl, Paulinha Sampaio. Uma 
das principais digital influencers do 
Ceará, Paulinha coleciona seguidores 
em redes sociais, com suas dicas de 
moda, beleza, turismo e decoração. 
Em entrevista exclusiva, ela revela o 
segredo de seu sucesso.

Sucesso, aliás, não falta a Lia 
Quinderé, Manuela Wayne e Mila 
Ary, três das mais renomadas chefs 
patisseurs de Fortaleza. Artífices dos 
sabores, elas contam dos encantos que 
o ofício desperta e falam da realização 
pessoal que o trabalho proporciona.

A designer de interiores Ana Mello, 
um dos mais aclamados nomes do 
setor no Brasil, comemora 35 anos de 
excelência na profissão. Hoje dividindo 
um escritório com a filha Juliana, 
Anna diz que já perdeu as contas de 
quantos projetos executou.

As irmãs Juliana e Georgiana Sales 

ExcElência 
fEminina

adriano Nogueira

festejam o êxito de sua Kitchen Bazar, 
referência em artigos para cozinha, que 
ampliou seu raio de atuação e já oferece 
peças de decoração para a casa inteira. 
Já a dupla de arquitetas Adriana e Ticiana 
Leitão apresenta o projeto que deu nova 
cara a um apartamento de 190 m², através 
da releitura de elementos clássicos.

A Tapis Rouge também traz as 
novidades do Colosso Lake Lounge, 
como a inauguração de um restaurante, 
inspirado na culinária grega. Ainda na 
área gastronômica, tem inovações 
no Grupo Geppos, os dois anos do 
Moleskine Gastrobar e a festa para os 
sentidos proporcionada pelo La Brasilerie.

As paisagens de cinema da Nova 
Zelândia são o destino da seção de 
Turismo desta edição, que também 
aponta os automóveis mais desejados 
e os mais prestigiados lançamentos do 
mercado imobiliário. Boa leitura!
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paulinha Sampaio  
é uma daS principaiS 
digital influEncErS 
do cEará, com maiS 

dE 100 mil SEguidorES 
ávidoS por SuaS dicaS 

dE moda E bElEza

Ela tEm

Poder! 
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a 
tecnologia, aplicativos 
de comunicação e re-
des sociais permitem 
que, hoje em dia, qual-
quer pessoa produza 
conteúdo e receba mi-
lhares de curtidas e vi-
sualizações de desco-

nhecidos. Mas passar a ser uma referência 
no universo virtual, com uma infinidade de 
pessoas esperando dicas rotineiramente, 
ainda é para poucos.

Neste clube seleto dos digital influencers 
destaca-se a cearense Paulinha Sampaio. 
Modelo, formada em Moda e apaixonada por 
Comunicação (ela também cursou Jornalis-
mo), Paulinha viu nas redes sociais online a 
oportunidade perfeita para unir estas duas 
paixões. Seus perfis no Instagram (@pauli-
nhasampaio) e Snapchat (sampaiopaulinha) 
têm quase 100 mil seguidores, que acom-
panham seus posts sobre moda, beleza, via-
gens, decoração, entre outros assuntos.

Muito mais do que um passatempo, ter 
um perfil tão visitado assim passou a ser 
profissão, o que exige do digital influencer 
pensar integralmente em conteúdos inte-
ressantes para o seu público, conforme 
Paulinha explica a seguir. 

Tapis Rouge - O que é, especificamente, 
um digital influencer?
Paulinha Sampaio - Uma pessoa que tem 
o poder, através das mídidas digitais, de in-
fluenciar outras. É importante ter um bom 
link com o que se está falando, assim como 
com a marca a qual você se associa, porque 
como você vai influenciar pessoas, tem que 
ser verdadeira. Tento muito seguir isso, de 
me associar a empresas que têm a ver com 
o meu lifestyle, com o meu perfil, com o que 
eu gosto. Eu gero alguma influência, mas ela 
é real, porque é o que eu gosto, o que eu fa-
ço. Tento seguir isso para não entrar em um 
comércio fake. Então, digital influencer é um 
formador de opinião do universo digital, que 
deve ter muito cuidado com o que está indi-
cando e passando para as pessoas.

TR - Atualmente, você é uma celebridade 
das redes sociais. Como foi o seu envolvi-
mento com este universo?
Paulinha - Ingressei há mais ou menos qua-
tro anos, com um blog chamado Take The 
Trend, em parceria com a Rafa Eleutério, 

Tento muito seguir isso, de  
me associar a empresas que têm  
a ver com o meu lifestyle, com  
o meu perfil, com o que eu gosto
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uma grande fotógrafa de moda e minha amiga desde o colégio. A 
nossa ideia era fotografar os looks do dia, coisa que a gente já fazia, 
mas também os editoriais, só que com uma pegada mais conceitu-
al. Alguns looks do dia eram patrocinados, mas os editoriais eram 
onde a gente pensava fora da caixa, elaborava um conceito e pesa-
va tudo, desde styling, locação, fotos, edição. Era algo para a gente 
mesmo. Logo depois teve o boom do Instagram e agora essa coisa 
de mostrar a vida de uma forma mais real, no Snapchat.

TR - Seus focos nas postagens são moda e comportamento. Você 
tem algum outro interesse que pretende abranger?
Paulinha - Meu foco principal é moda. É essa a minha área e o que 
eu estudo. Mas claro que entram os gostos pessoais, beleza, com-
portamento, viagens, saúde. É um pouco de tudo e existem as fa-
ses, tipo a maternidade, que foi o que aconteceu comigo nos últi-
mos meses. Depende muito do que acontece comigo no dia a dia.

TR - Como é ser uma digital influencer? 
Paulinha - Ser uma digital influencer foi algo muito natural na minha 
vida. Eu gosto muito dessa interação que eu posso ter porque eu 
consigo ajudar, seja no estilo e até na vida pessoal, com conselhos, 
ajuda às pessoas que estão passando pela mesma fase que eu. E eu 
acho que tem que ter muito cuidado com o que se passa, porque ao 
mesmo tempo que é consumo, também tem que pensar um outro 
ponto: a gente é muito visto na internet e tem que considerar como 
pode ajudar os outros, em ações que você se envolva, ajudando o 
próximo. Seja para doar sangue, seja na divulgação de um evento 
filantrópico. Tento sempre equilibrar o comercial e o pessoal.

TR - Qual é a rotina de uma digital influencer? Você faz postagens 
intuitivas, ou tem um planejamento sobre as publicações? 
Paulinha - Eu tento muito ter uma programação, tem alguns apli-
cativos que ajudam nisso. Tenho uma conta no Instagram só para 
testar as fotos, para ver se uma foto vai ficar legal com a que está 
do lado, com a que está em cima e se vai ficar como um todo, se a 
pessoa abre o feed e vai ter uma unidade, me preocupo muito com 
o layout de uma maneira geral. Não adianta uma boa foto e uma 
edição incrível se essa foto não vai conversar com as outras. Então 
eu acho que você tem que procurar um efeito que seja parecido 
com você e que esteja em todas as fotos para ter uma unidade. O 
Instagram não pode ser trabalhado por foto, mas pelo conjunto.

TR - Sua preferência passou a ser Snapchat. Por quê?
Paulinha - Tenho preferência pelos dois, são diferentes e comple-
mentares. Tento trabalhar o Instagram mais como portfólio. Tenho 
esse estudo do feed, do layout bacana e tal. Já o Snapchat é uma 
coisa real life. É o que a gente está vivendo no momento, é o jeito 
que eu acordo, uma festinha... é real life mesmo!

Eu gosto muito dessa interação que eu posso ter 
porque eu consigo ajudar, seja no estilo e até  
na vida pessoal, com conselhos, ajuda às pessoas 
que estão passando pela mesma fase que eu



TR - Você acredita que o fato de o Snap-
chat não guardar histórico pode gerar de-
sinteresse?
Paulinha - O grande lance do Snapchat é a 
duração de 24 horas. As pessoas ficaram 
muito mais livres para o que iam postar, até 
de cara lavada, porque em 24 horas sai. Eu 
acho que não incomoda, porque eu sempre 
respondo todo mundo e as dicas já faladas, 
quando alguém pede, mando de novo. E 
acho que por causa desse prazo curto, sem-
pre me pedem um canal no YouTube para 
buscar as dicas que eu dei no Snap. Isso já 
está nos meus planos, mas eu sou perfec-
cionista e só quero entrar quando eu estiver 
com tudo muito bem esquematizado. 

TR - Você é uma mulher bonita, bem sucedi-
da e, muitas vezes, isto causa inveja. O fato 
de estar sempre “na vitrine” das redes so-
ciais é um incômodo, em algum momento?
Paulinha - Quanto maior é o crescimento nas 
mídias digitais, maior é o número de fãs, mas 
também de haters que vão aparecer. Isso 
não me incomoda, porque tento fazer meu 
trabalho da melhor maneira possível e é na-
tural que eu não agrade a todos. A partir do 
momento em que o comentário possa me 
desrespeitar ou ferir minha liberdade, eu não 
admito. Se for preciso, eu bloqueio mesmo. 
Mas quando se trata de gosto, ou alguma crí-
tica construtiva, eu respeito e levo na boa.

TR - O fato de ter nascido e morar no Ceará 
causa dificuldade nas redes sociais?
Paulinha - Por ser do Ceará, por ser do Nor-
deste, por mais que digam que não, ainda 
tem, sim, um certo preconceito para fechar 
trabalhos em nível nacional. Mas, por outro 
lado, diferencia. Eu tento manter as minhas 
origens, por exemplo, em gírias. As pessoas 
se identificam muito. Mas tem outras digital 
influencers que não têm problema com is-
so, como a Camila Coutinho. Ela é de Recife 
e bomba no Brasil inteiro e até fora, nunca 
mudou o sotaque, é um diferencial. Eu tento 
ser eu mesma. Sou cearense, com orgulho. 

TR - Você já foi criticada nas redes ou viveu 
alguma situação incômoda ou de assédio?
Paulinha - Qualquer pessoa que está exposta e 
tem uma certa notoriedade, que tem uma boa 
visualização, ou que tem um número grande 
de seguidores e que, de certa forma, se expõe, 

está sujeita a isso. Alguns eu relevo, não me importo, deixo para lá e levo 
de boa. Alguns que ultrapassam o limite, eu não aceito. Eu bloqueio e, se 
for preciso, tomo medidas mais sérias.

TR - Você acha que as pessoas ainda não encaram essa atividade 
como uma profissão igual a outras?
Paulinha - Muita gente desacredita na atividade do digital influencer, por 
pensar que é algo fútil ou que não deve ser considerado como trabalho. 
Antes eu trabalhava em fábrica como estilista, hoje o que eu faço é puxa-
do, é rentável, mas eu posso escolher o meu trabalho. Eu escolho o que 
eu gosto, o que eu já consumia. Não visto ou indico algo que eu não me 
identifico. Por mais que eu já consiga escolher o trabalho e ter uma vida 
um pouco mais tranquila, ainda é bem puxado. Não tem a moleza que as 
pessoas pensam. O trabalho não é só o que se vê, a foto postada. Existe 
tempo de pesquisa, são várias edições para uma foto ficar com a mesma 
linguagem das outras e encaixar no feed, às vezes tem que fazer vários 
looks, já cheguei a fotografar 70 looks em um dia. Parece, mas não é na-
da glamouroso, tem é muito trabalho!

Por ser do Nordeste, ainda tem 
um certo preconceito para fechar 
trabalhos em nível nacional.  
Por outro lado, diferencia
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da EScolha doS ingrEdiEntES aoS 
toquES finaiS, a pâtiSSEriE chEgou 

dE manSinho E conquiStou o 
coração doS cEarEnSES. a tapiS 

rougE convErSou com com trêS  
daS maiS rEnomadaS chEfS 

patiSSEurS da cidadE E conta um 
pouco dE SuaS hiStóriaS E SaborES 

com açúcaR, 
com afeto

Lia Quinderé, 
chef da Sucré 
Patisserie
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uem saboreia um delicioso brow-
nie muitas vezes não imagina o 
cuidado e carinho com que ele foi 
preparado. Até chegarem aos bal-
cões, que enchem nossos olhos e 
emanar o cheirinho que contagia 
nosso olfato, os doces das pâtis-
series passam por um longo cami-

nho. Desde a escolha dos ingredientes aos toques finais, 
onde as guloseimas são cuidadosamente embaladas, a 
garantia é de muita dedicação em cada receita finalizada.

Começou despretensiosa e ganhou o coração dos fortale-
zenses. Está é a Sucré Patisserie, uma das preferidas quando 
se fala em doces inigualáveis. À frente, está Lia Quinderé, que 
estudou pâtisserie na França e trouxe para a terrinha todas 
as técnicas que aprendeu no berço da gastronomia.

Mesmo assim, Lia faz questão de estabelecer diálogos com 
a cultura cearense. “As nossas tradições gastronômicas con-
tam nossa história, porque cultura é história e gastronomia é 
cultura. Ter a oportunidade de contar essa história, das nossas 
raízes, Brasil afora, quando participo de congressos, é motivo 
de orgulho e faz parte da minha filosofia de trabalho”, relata. 
“As técnicas são tradicionais, mas aqui aplico todas elas em 
prol do ingrediente regional e nacional”, completa Lia.

Quem passar pela loja não pode deixar de experimentar a 
torta brownie, feita com castanha de caju e recheio de choco-
late belga. Outra dica valiosa é a coxinha com massa de maca-
xeira, recheio de camarão do Ceará e farinha de pão especial. 
Em meio a doces saborosos e salgados de dar água na boca, a 
Sucré completa, neste segundo semestre de 2016, nove anos. 
Para a comemoração, Lia está preparando uma ação muito 
especial e os fãs da marca não perdem por esperar.

escola fRancesa, inspiRação 
Regional e muito saboR

Para ter certeza disso não precisamos ir muito 
longe, basta bater um rápido papo com as chefs 
das maiores confeitarias da cidade. Entre elas, al-
guns pontos em comum: são apaixonadas pelo que 
fazem e herdaram seus dons de muito pertinho, da 
família.Quem pensou que iria ser mais uma modi-
nha em Fortaleza, teve que mudar de opinião. Ho-
je, as pâtisseries e docerias têm lugarzinho guarda-
do no coração dos moradores da Capital cearense. 
Um mercado promissor que conquistou o seu es-
paço e continua crescendo.

@sucrepatisserie
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Desde criança, Manuela Weyne tem uma forte relação 
com a cozinha. Suas primeiras inspirações foram em casa, e 
seguiu uma tradição construída pela mãe, Cristiana, de fazer 
brownies saborosos. À frente da Doceville há três anos, ela 
garante que a pâtisserie foi um sonho realizado.

Tarefa difícil é passar pela loja e resistir aos aromas que 
vêm da cozinha. Entre os mais de 40 itens do cardápio, fica 
difícil decidir o que pedir. Manuela garante que os mais queri-
dinhos são os famosos brownies. “Seja num doce personaliza-
do para uma festa infantil, no interior de um bolo, no quadra-
dinho cortado em sua forma tradicional, no sanduichinho, no 
brigadeiro… Tem brownie em tudo. A gente cheira a brownie 
quando chega em casa. É bom demais”, conta.

A inspiração para cozinhar tantas maravilhas vem dos 
cadernos da família, das viagens e, por que não, de ver coi-
sas bonitas? Manuela garante que é muito intuitiva e adora 
experimentar novos ingredientes. “Confio muito na minha 
intuição e acho que levei isso pra cozinha. Quando sinto que 
tenho que fazer um doce com isso ou aquilo, vou lá e faço”, 
diz. Ela acrescenta, ainda, que tem muitos diálogos com 
nossas tradições gastronômicas, e que Goiânia (GO) e Forta-
leza (CE) sempre serão referências muito fortes.

Buscando sempre oferecer novidades, Manuela traba-
lha as datas comemorativas de modo especial. Para este se-
gundo semestre, ela garante: “o melhor Natal de todos os 
tempos será na Doceville”. Já dá para prever que vem muita 
coisa deliciosa por aí!

felicidade e caRinho em 
foRma de doces e salgados

@doceville
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Há 10 anos no mercado, a Empório Brownie foi a primeira 
loja especializada em doces de Fortaleza. Mila Ary, cap da do-
ceria, herdou da família sua relação com a cozinha. Inspirada 
na avó, cozinheira de mão cheia, aprendeu a valorizar uma 
boa comida e viu neste mercado a oportunidade de oferecer 
aos outros todas as maravilhas que eram feitas em sua casa.

Mila transforma ingredientes tradicionais em sabores in-
comparáveis. Quem passa os olhos pela vitrine da Empório 
Brownie nunca deixa de levar um ‘pedacinho do céu’, seja 
num brownie, cupcake ou brigadeiro de colher.

Mantendo sempre a qualidade dos seus produtos, ela come-
mora, neste segundo semestre de 2016, a inauguração de mais 
duas lojas da marca. Até o final do ano, serão 11 Empórios Brow-
nie que levarão doçura ao paladar de muitos cearenses.

a qualidade e tRadição de 
quem é especialista em doces

@emporiobrownie

tapis Rouge   29  







e fuRiosos
veloze s

32   tapis Rouge32   tapis Rouge



de 0 a 100 Km/h, bastam apenas 
alguns segundos. os amantes 
da velocidade e da tecnologia 
automotiva vão se encantaR com 
os novos lançamentos e modelos 
mais cobiçados da indústRia 
que movimenta milhões e move 
apaixonados ao RedoR do mundo.  
conheça alguns deles 

veloze s
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a4
No mercado brasileiro, o Audi A4 vem 

equipado com motor 2.0, que rende 190 
cavalos de potência e 32,6 kgfm de tor-
que. O câmbio é automatizado de dupla 
embreagem, de sete velocidades. Com 
o novo propulsor, o sedã faz de 0 a 100 
Km/h em 7,3 segundos. As novas medidas 
do A4 Sedan são 4,72 metros de compri-
mento (25 milímetros a mais que o ante-
cessor), 2,82 m de distância entre-eixos 

(12 mm a mais) e 1,84 metro de largura 
(16 mm a mais). A altura permaneceu a 
mesma (1,42 m). Mesmo maior, o peso 
foi reduzido em até 110 Kg. Em sua ver-
são A4 Ambiente, a mais completa, traz 
diferenciais como rodas de liga leve aro 
18; acabamento esportivo da linha Sport; 
navegador GPS; e pacote de luz para cli-
matização interna. Mais informações na 
Audi Center Fortaleza.

audi
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o pacotE conforto ofErEcE 
abErtura E fEchamEnto 
Elétrico do porta-malaS, 
pacotE dE iluminação E
tEto Solar panorâmico

O novo Audi Q3 2017 nacional, anunciado em maio, traz sob 
o capô o motor 1.4 TSFI a gasolina com start/stop, que entre-
ga 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo a 1.500 
rpm. O câmbio é sempre o S-Tronic de sete velocidades. O Q3 
2017 está sendo oferecido nas versões Attraction e Ambiente. 
A topo de linha, Ambition, começa a ser vendida no País neste 
semestre. A versão Ambiente traz ar-condicionado de duas zo-
nas, espelho eletrocrômico, controle de velocidade de cruzeiro, 
retrovisores com ajustes elétricos e sensores de estacionamen-
to traseiros e dianteiros. Para quem quer mais conteúdo, a Audi 
oferece o pacote Conforto, com abertura e fechamento elétrico 
do porta-malas, pacote de iluminação e o teto solar panorâmico 
Open Sky. Mais informações na Audi Center Fortaleza.

q3 2017
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o sedã da Hyundai preza pelo 
conforto para motoristas e passa-
geiros. o motor v6 3.0 de 250 cv é 
silencioso e roda macio, e a trans-
missão de seis marchas trabalha 
com suavidade. no interior, o qua-
dro de botões foi totalmente remo-
delado e uma tela sensível ao toque 
de 8 polegadas foi instalada entre 
as saídas de ar centrais. os ban-
cos dianteiros são elétricos e têm 

memória de posição. Há teto solar 
panorâmico, aquecimento até no 
volante e cortina nos vidros laterais 
e traseiro - esta última com acio-
namento por botão. em sua versão 
topo de linha, traz ainda nove airba-
gs, sensores de estacionamento nos 
para-choques dianteiros e traseiros, 
acesso ao veículo sem chave e re-
trovisores externos com desemba-
çador. mais informações na caoa.

há tEto Solar 
panorâmico, 
aquEcimEnto 
até no volantE 
E cortina  
noS vidroS

hyundai
azEra
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“Sua vida pede mais 
  calma e aconchego”



O SUV foi reestilizado em sua versão 2016, disponível nas versões 
para cinco e sete passageiros. A grade tem filetes mais finos, o para-
choque teve o formato ligeiramente alterado, com novas molduras pa-
ra os faróis de neblina. A traseira acompanha as mudanças, com para-
choque redesenhado e lanternas com nova disposição das luzes. As 
rodas de 18 polegadas ganharam novo desenho. Entre os equipamen-
tos, a central multimídia foi trocada por um novo modelo. Outros itens 
seguem na lista, como teto solar panorâmico, bancos dianteiros com 
ajustes elétricos e acesso e partida sem a necessidade de chaves nas 
mãos. O Santa Fe conta com motor V6 de 3.3 litros, movido a gasolina. 
São 270 cavalos e 32,4 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis 
marchas e a tração é integral. Mais informações na Caoa.

com motor v6 dE 
3.3 litroS, movido a 
gaSolina. São 270 cavaloS 
E 32,4 kgfm dE torquE

Santa fE
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construtoracolmeia @construtoracolmeiawww.colmeia.com.br

Perspectiva artística da piscina. Perspectiva artística do playground em Busca do Tesouro Perdido.

VISITE O DECORADO NO LOCAL E SURPREENDA-SE. 
RUA BENTO ALBUQUERQUE, 3.300 - DUNAS.

Informações: (85) 4042-1554
Living Resort Condomínio tem incorporação registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 5ª Zona sob o nº R.02/16583. Imagens sujeitas a alteração. Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do 

Memorial de Incorporação registrado em cartório são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel.  As imagens deste material podem não retratar fi elmente as cores, brilhos e refl exos naturais dos materiais presentes no projeto.

VIVA SEUS 
MELHORES 
DIAS, TODOS 
OS DIAS.
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Viva em um resort

e mude o destino

do seu dia a dia.

163M2 , 145M2, 116M2 
PRIVATIVOS, VARANDA 
GOURMET, 3 E 2 VAGAS.

4 3
SUÍTES.

OU

ÁREA AQUÁTICA 
COM 1.500m2, piscina 
com raia de 50m e mais de 

70 itens de lazer.

UM RESORT URBANO PRA CHAMAR 
DE SEU, COM A MAIOR ÁREA DE 

LAZER DA REGIÃO.
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A versão topo de linha do BMW x1 ganhou mais cara de SUV 
devido à nova plataforma do carro, maior e modular, que au-
mentou em 5,3 cm e 2,3 cm, respectivamente, altura e largura. 
Fabricada no Brasil desde março, vem equipada com motor 2.0 
turbo flex de 234 cv e 35,7 kgfm. O câmbio é sempre automático 
de oito marchas e a tração é integral. O X1 2.0 xDrive25i Sport 
acrescenta ainda rodas de aro 19; sistema de som HD e assentos 
esportivos com revestimento em couro preto exclusivo. Na gran-
de lista de equipamentos de série estão seis airbags, faróis em 
LED, modo de condução econômico, sistema start-stop, central 
multimídia com tela de 6,5 polegadas, limpador de para-brisa 
com acionamento automático e serviço de concierge, entre ou-
tros. Mais informações na Welle Motors.

x1 2.0 xdrivE25i Sport
bmw

fabricada no 
braSil dESdE 
março, vEm 
Equipada com 
motor 2.0 turbo 
flEx dE 234 cv
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O BMW M4 Cabrio é recheado de deta-
lhes que aprimoram sua aerodinâmica. Os 
para-choques são mais largos, com toma-
das de ar generosas. Na traseira, chamam 
atenção as quatro saídas cromadas do siste-
ma de escapamento. Para abrir a capota de 
alumínio são necessários aproximadamente 
20s, em uma velocidade de até 18 Km/h. O 
principal atrativo do M4, no entanto, está 
sob o capô - um motor seis cilindros em li-

nha 3.0 litros com dois turbos, injeção direta 
e sistema que controla a admissão da mistu-
ra ar-combustível pela variação de curso das 
válvulas. São 431 cv de 5.500 a 7.300 rpm e 
um robusto torque de 56,1 kgfm, disponíveis 
integralmente entre 1.850 e 5.500 rpm. O 
modelo possui um câmbio manual de seis 
marchas ou, opcionalmente, automatizado 
de sete velocidades e dupla embreagem. 
Mais informações na Welle Motors.

m4 cabrio
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A BMW S 1000 RR, fabricada em Manaus, traz motor de 4 cilindros 
e 999 cc, com torque máximo de 11,5 kgfm. Com potência elevada, 
com seis cavalos a mais que o modelo anterior, chega a 199 Km/h. 
O novo sistema de exaustão e os 4 Kg a menos também ajudam no 
ganho de desempenho. O chassi também foi modificado em relação à 
versão mais antiga, ganhando nova estrutura, melhorando a rigidez e 
flexibilidade. Nas suspensões, é equipada com novo sistema eletrônico 
de controle da suspenção (DDC). Para o Brasil, foi escolhido o pacote 
“Full”, que também traz ABS, controle de tração e acelerador eletrôni-
co de série. Mais informações na Welle Motors.

com potência ElEvada, 
com SEiS cavaloS a maiS 
quE o modElo antErior, 
chEga a 199 km/h

S 1000 rr
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mini

O Mini Cooper 4 portas de entrada vem equipado com um 
motor 1.5 turbo de três cilindros a gasolina, capaz de gerar 136 
cv de potência. As duas versões mais completas do Cooper S 
trazem um motor 2.0 turbo a gasolina de 192 cv e transmissão 
automática de seis marchas. Segundo a Mini, chega a 100 km/h 
em 6,8 segundos e tem máxima de 230 km/h. Os itens de série 
da versão mais completa incluem teto-solar panorâmico, tela 
multimídia de 8,8 polegadas com HD de 20 GB, head-up display, 
que projeta informações no para-brisa, aviso de colisão dian-
teira, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo por vídeo e 
assistente de farol alto. Mais informações na Welle Motors.

aS duaS vErSõES maiS 
complEtaS trazEm motor 2.0 
turbo a gaSolina dE 192 cv  
E tranSmiSSão automática 
dE SEiS marchaS

coopEr S
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é ouRo!

espoRtes

ampeão mundial Sub-
21, campeão sul-ame-
ricano, dentre outros 
títulos, Allison Francioni, 
o “Allishow” - como é co-
nhecido pelos fãs - des-
ponta na elite das qua-
dras internacionais. 

Tapis Rouge - Qual a razão da transição do 
balé clássico ao vôlei de praia, ou seja, da arte 
para o esporte?
Allisson Francioni - Por uma decisão familiar, 
aos dois anos passei a morar em Joinville, 
cidade conhecida como capital da dança no 
Brasil. Como o lugar respirava dança, surgiu 
a curiosidade pela arte e, aos nove anos, fui 
aprovado para estudar na maior escola de 
balé clássico do mundo. Permaneci por três 
anos no Bolshoi, o que me imprimiu discipli-
na na busca pela excelência e perfeição, des-
de cedo, como atleta de vôlei de praia. Foram 
meus pais, à época praticantes do esporte, 
que me influenciaram a trocar as sapatilhas 
pelos pés na areia.

TR - Por que o Rio de Janeiro foi escolhido 
para ser sua residência atual? 
Allison - Em 2013, fui convocado para a sele-
ção brasileira com o intuito de representar o 
País no campeonato mundial sub-21, dispu-
tado na Croácia. Na ocasião, muito emociona-
dos, meu então parceiro Gustavo Carvalhães 
e eu nos tornamos campeões mundiais. A 
partir daí, uma nova janela de oportunidades 
foi aberta. O Rio foi escolhido devido à quali-
dade técnica dos profissionais da área que lá 
estão domiciliados, bem como por uma ques-
tão de logística da dupla na época.

TR - Qual é a estrutura da sua equipe e co-
mo ela se mantém?
Allison - Estou tendo a oportunidade de ser 

por Sara diniz

do ballEt bolShoi àS arEiaS 
intErnacionaiS: alliSon 

francioni, promESSa olímpica 
cEarEnSE do vôlEi dE praia
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orientado pela técnica Letícia Pessoa, deten-
tora de três medalhas olímpicas, como tam-
bém por profissionais da área de fisioterapia, 
nutrição, psicologia, estatística, educação físi-
ca e de um empresário. É bastante complica-
do ser atleta de elite no Brasil em um esporte 
tão competitivo como o vôlei de praia. De-
pendemos constantemente de patrocínio, de 
bons resultados nos campeonatos, de apoio 
governamental (bolsa atleta) e, no meu caso, 
das Forças Armadas, uma vez que faço par-
te do quadro da Aeronáutica. Mesmo assim, 
tal apoio não chega a ser suficiente para que 
possamos participar de todas as etapas mun-
diais de que necessitamos para atingir o sonho 
olímpico. Por isso, é importantíssimo a partici-
pação do setor privado no processo.

TR - Como se dá sua rotina de preparação e 
o que você costuma fazer fora das quadras?
Allison - Além dos treinos intensos com bola 
e na academia, há análises estratégicas de jo-
gos, as quais requerem preparação psicológi-
ca do jogador com o suporte de especialistas. 
Temos que abrir mão de festas, de encontros 

foram mEuS 
paiS, à época 
praticantES do 
ESportE, quE mE 
influEnciaram 
a trocar aS 
SapatilhaS pEloS 
péS na arEia

com parentes e amigos. No meu tempo livre, 
procuro ficar com minha família e com a na-
morada, assisto a filmes, leio biografias de 
atletas e ando de bicicleta na praia.

TR - A última etapa do circuito mundial de 
2016 no Brasil foi em Fortaleza, e você jogou 
ao lado do campeão olímpico Ricardo. Como 
foi a experiência?
Allison - Ricardo e Emanuel eram meus ído-
los de infância. Colocava o despertador para 
vê-los jogar de madrugada. Cheguei a me 
voluntariar como boleiro, somente para ficar 
perto do Ricardo. Passar de boleiro a parceiro 
foi algo indescritível e que ficará para sempre 
guardado na memória, servindo como moti-
vação para alcançar meu sonho de ser, assim 
como ele, campeão olímpico.

sara Diniz, é graduada em Direito e 
Contabilidade, pós-graduada em Relações 
Internacionais e bailarina por vocação. Exerceu 
cargo de Auditora de Finanças da Secretaria de 
Finanças de Fortaleza e atualmente é Analista 
do Banco Central do Brasil





podEr lEgiSlativo EStrEita laçoS com 
população por mEio dE divErSaS açõES

assembleia legislativa

Em Sintonia 
com oS 

cEarEnSES
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p
ara fortalecer o vín-
culo com a popula-
ção,  a Assembleia 
Legislativa do Ceará 
promove d iversas 
ações, por meio de 
ações de prestação 
de contas e projetos 

institucionais em diversas áreas. O presi-
dente da Casa, deputado Zezinho Albu-
querque (PDT), entende que estas inicia-
tivas devem ser intensificadas, estimu-
lando a participação social na definição 
e encaminhamento de políticas públicas.

Uma destas ações, realizada desde o 
biênio 2013/2014, traz regularmente ao 

Plenário 13 de Maio secretários estadu-
ais para fazer exposições sobre os traba-
lhos desenvolvidos em suas pastas e os 
que serão realizados. A cada encontro, os 
gestores esclarecem dúvidas dos deputa-
dos estaduais acerca de suas áreas. Des-
ta forma, secretários que compuseram 
as gestões do ex-governador Cid Gomes 
(PDT) e do governador Camilo Santana 
(PT) participaram do projeto.

Todas as visitas se dão por iniciativa 
do presidente da Assembleia, que media 
com os secretários a melhor data para 
que compareçam ao Poder Legislativo 
para interagir com os parlamentares e a 
sociedade cearense.

uma dEStaS açõES 
traz ao plEnário 
SEcrEtárioS 
EStaduaiS 
para fazEr 
ExpoSiçõES SobrE 
oS trabalhoS 
dESEnvolvidoS
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pRestação de contas
Na mais recente edição do projeto, 

no dia 6 de julho, o secretário de Desen-
volvimento Agrário do Estado, Dedé Tei-
xeira, informou aos parlamentares sobre 
a execução de programas e demais ações 
promovidas pela pasta. Ele destacou a ins-
talação de 24.604 cisternas de placa e de 
enxurrada em todo o Estado, entre 2015 
e 2016. Ele frisou que mais de um milhão 
de cisternas foram implantadas em todo 
o Nordeste, e que a constatação é que 90 
mil seriam necessárias para universalizar a 
água em todo o Ceará.

A questão do acesso à água pelos cea-
renses também levou à Assembleia, no dia 
22 de junho, o secretário de Recursos Hí-
dricos, Francisco Teixeira. Na ocasião, ele 
anunciou um Plano de Contingência e Oti-
mização da Oferta de Água para a Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), em ela-
boração, visando garantir a economia de 
20% do volume de água consumida. Para 
atravessar os cinco anos de seca, Teixeira 
disse que a Secretaria vem trabalhando em 
ações emergenciais para atender às de-
mandas de todos os municípios. 

A preocupação com uma área que é das 
mais sensíveis para o Ceará marcou a agen-
da da Assembleia no dia 1º de junho deste 
ano. Nesta ocasião, foi a vez de os secretá-

durantE 
a SESSão, o 
SEcrEtário 
dElci tEixEira 
Exaltou oS 
ESforçoS quE 
o govErno do 
EStado tEm 
EmpEnhado  
no combatE  
à violência

rios estaduais de Segurança Pública e Defe-
sa Social, Delci Teixeira, e da Justiça, Hélio 
Leitão, comparecerem à Casa e tratar das 
ações em suas pastas para garantir tranqui-
lidade aos cearenses.

Durante a sessão, o secretário Delci Tei-
xeira exaltou os esforços que o Governo do 
Estado tem empenhado no combate à vio-
lência, citando o protagonismo de iniciativas 
como o projeto “Pacto por um Ceará Pacífi-
co”. Ele também enumerou os investimen-
tos em pessoal e infraestrutura do Governo 
do Estado na área da segurança pública.

Delci Teixeira citou a formação e con-
tratação de 974 praças da Polícia Militar e 
a formação de 190 oficiais da Polícia Mili-
tar, todos em 2015, além da chamada de 
médicos legistas, peritos criminais, dele-
gados, escrivães e inspetores; o desloca-
mento de bases do Raio para o interior do 
Estado; e a criação do Batalhão de Divisas, 
entre outras ações.

em defesa da cRianças 
e adolescentes

Outra importante ação desenvolvida 
pela Assembleia neste ano foi a instalação 
do Comitê Cearense pela Prevenção de Ho-
micídios na Adolescência, feita em parceria 
com o Governo do Estado e o o Fundo das 
Nações Unidas para Infância (Unicef). Ten-
do como presidente o deputado Ivo Gomes 
(PDT) e na relatoria o deputado Renato Ro-
seno (PSOL), o colegiado é composto ain-
da pelas deputadas Augusta Brito (PCdoB), 
Bethrose Fontenele (PMB) e pelo deputado 
Zé Ailton Brasil (PP).

O Comitê iniciou suas atividades no dia 
23 de fevereiro, no plenário da Casa. A so-
lenidade contou com as presenças da vice-
governadora Izolda Cela (PDT) e do chefe do 
escritório do Unicef no Ceará, Rui Aguiar.

Ao longo de quatro meses de trabalho, 
foram coletados dados e realizadas en-
trevistas com grupos focais em Fortaleza, 
Caucaia, Maracanaú, Horizonte, Eusé-
bio, Sobral e Juazeiro do Norte. O Comitê 
analisa agora os dados recolhidos pelos 
pesquisadores, com o objetivo de com-
preender o fenômeno da violência sofrida 
e cometida por adolescentes entre 10 e 
19 anos de idade.

No dia 1º de julho, o colegiado promo-
veu o “II Seminário Prevenção de Homicí-
dios na Adolescência: discutindo a cultura 
do medo, o custo da violência e a impuni-
dade” no Auditório Deputado João Frede-

Zezinho 
Albuquerque 

discursa na 
campanha Ceará 

Sem Drogas
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rico Ferreira Gomes, na Assembleia. O en-
contro reuniu profissionais que estudam a 
temática, por meio de paineis relativos aos 
temas “A Cultura da Violência e do Medo” 
e “Custos Econômicos e Sociais dos Homi-
cídios – discutindo políticas públicas e en-
frentamento à impunidade”.

combate à  
dependência química

Desenvolvida desde 2014, por iniciativa 
do presidente Zezinho Albuquerque, a cam-
panha “Ceará Sem Drogas” teve continuida-
de neste ano, chegando aos municípios de 
Acaraú, no dia 31 de março, e de Crateús, 1º 
de abril. A iniciativa que busca conscienti-
zar jovens cearenses sobre os malefícios do 
uso de entorpecentes na família e socieda-
de levou aos municípios o comentarista es-
portivo e ex-jogador da Seleção Brasileira, 
Walter Casagrande, que promoveu pales-
tras voltadas aos jovens das duas cidades 
e também de municípios vizinhos. O pa-
lestrante tratou do assunto a partir de sua 

dESEnvolvida 
dESdE 2014, a 
campanha “cEará 
SEm drogaS” tEvE 
continuidadE 
EStE ano, 
chEgando aoS 
municípioS dE 
acaraú E cratEúS

experiência narrada no livro autobiográfico 
Casagrande e seus demônios.

Tanto Acaraú quanto Crateús já traba-
lham com políticas públicas voltadas para 
a prevenção do envolvimento de crianças 
e adolescentes com as drogas. Os dois mu-
nicípios possuem conselhos técnicos, in-
tegrando membros de várias entidades da 
sociedade, para tratar especificamente do 
tema no âmbito regional.

Durante o encontro realizado em Aca-
raú, Zezinho Albuquerque agradeceu aos 
quatro mil jovens que compareceram à ati-
vidade. Ele alertou para os riscos da depen-
dência química e solicitou que os presentes 
compartilhem com os demais conhecidos 
as discussões realizadas no debate.

O presidente da Assembleia também 
ressaltou a diminuição nos índices de crimi-
nalidade no Ceará nos últimos anos, o que, 
na avaliação dele, é resultado dos esforços 
do Governo do Estado, Poder Legislativo, 
Tribunal de Justiça, prefeitos, promotores, 
professores e sociedade em geral. 

O presidente da AL, Zezinho Albuquerque,  
e o secretário de Recursos Hídricos  
do Estado, Francisco Teixeira
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Restaurante Geppos, 
no shopping  

Jardins Open Mall
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gEppoS, cabaña dEl primo E miSaki ofErEcEm 
ExpEriênciaS únicaS aoS SEuS cliEntES, unindo 
ambiEntE, Sabor E atEndimEnto difErEnciadoS

gRupo geppos

rEquintE E 
cuidado Em 
cada dEtalhE

o
uem conhece a trajetória do Grupo 
Geppos entende o porquê de ele as-
sinar três dos melhores restaurantes 
de Fortaleza. Geppos, Cabaña del 
Primo e Misaki são frutos de dedica-
ção, pesquisa de tendências nacio-
nais e internacionais, adaptação do 
cardápio com ingredientes regionais 

e, o mais importante, satisfação dos clientes.
O Grupo, que teve início há 26 anos com a primeira pizzaria 

de forno à lenha em Fortaleza, a Geppetos, foi crescendo devido 
aos cuidados com cada detalhe. Desde a qualidade dos insumos, 
composição dos pratos e treinamento dos colaboradores. Tanta 
dedicação rendeu prêmios importantes, como o Veja Fortaleza, 
Prazeres da Mesa e Selo Sebrae.

Hoje, o Geppos possui casas em Fortaleza (CE) e Teresina (PI). 
Os pratos diferenciados dos três restaurantes são impossíveis de 
esquecer, proporcionando uma experiência única de sabor.

Crica Bezerra de Menezes, um dos sócios-proprietários, expli-
ca que a inspiração para criar os menus impecáveis vêm de estu-
dos de tendências, muita pesquisa e viagens. “Não é simples um 
lançamento de um prato ou cardápio. Sempre conceituamos as 
nossas criações, ajustando ao posicionamento de cada restauran-
te, desejos dos clientes e tendências de mercado”, pontua. Outros 
diferenciais do Grupo são a importância que dá aos feedbacks de 
cada cliente e o atendimento de excelência.

dESdE a 
qualidadE 
doS inSumoS, 
compoSição 
doS pratoS E 
trEinamEnto doS 
colaboradorES, 
tanta dEdicação 
rEndEu prêmioS 
importantES
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geppos RestauRante
Ao longo de sua trajetória, o Geppos passou por 
várias reformulações, para oferecer o melhor 
aos seus clientes. De Pizzaria Geppetos a 
Restaurante Geppos, com cardápio diversificado 
e pizzas. Hoje, define-se como italiano 
contemporâneo, oferecendo um mix de sabores 
e produções com base na cozinha italiana aliado 
a elementos sofisticados e também locais. 
O grande diferencial da casa são as massas 
frescas, artesanais e de fabricação própria,  
além dos molhos exclusivos.

cabaña del pRimo
O primeiro restaurante argentino de Fortaleza 
trouxe à cidade a autêntica e saborosa parrilla 

argentina, no mesmo estilo das encontradas em 
grandes metrópoles do mundo. O tradicional estilo 

argentino e uruguaio de assar carnes acentua 
o sabor e preserva a textura do corte, fazendo 

do Cabaña del Primo um verdadeiro especialista 
em carnes. Os cortes de altíssima qualidade 

proporcionam uma experiência única de sabor.  
Ao passar por lá, não deixe de experimentar  

o Bife del Primo – corte exclusivo da casa.

misaKi
O Grupo Geppos trouxe a Fortaleza, com 
exclusividade, um restaurante com o conceito 
de japonês contemporâneo. Além de sushis 
especiais e inovadores, desenvolvidos com muito 
requinte e qualidade pelo chef, o Misaki oferece 
também um menu funcional, desenvolvido para 
o almoço, o Life Menu. Quando for conhecer o 
restaurante, uma boa dica é o Maki Hi Shake, 
sushi de salmão maçaricado, recheado com 
camarão. Vale a visita!
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infoRmações

Geppos Restaurante
Jardins Open Mall: (85) 3433.1048
Av. Beira Mar, 3222: (85) 3433.1047

Cabaña del Primo
Jardins Open Mall: (85) 3244.3691
Riomar Shopping: (85) 3035.3691
Teresina: (86) 3232-1428

Misaki
Jardins Open Mall: (85) 3433.1050
Teresina: (86) 3234.7815

happy houR 
difeRenciado

Sempre buscando oferecer o melhor 
aos seus clientes, o Grupo Geppos lançou 
recentemente, nas casas Geppos e Cabaña 
del Primo, happy hours diferenciados. Além 
de desfrutar do ambiente aconchegante das 
casas, os clientes têm opções para aprovei-
tar os momentos após o trabalho. No Ca-
baña del Primo, é possível experimentar o 
menu degustação acompanhado de vinho à 
vontade por valor fixo. Já no Geppos, música 
ao vivo e Heineken à vontade com preço fixo 
fazem a diferença.

mais pedidos 
nas casas

Cabaña del Primo:  
Bife del Primo, corte exclusivo da casa, e Bife Ancho

Geppos Restaurante:  
Gnocchi de banana da terra – massa artesanal  

de banana da terra, com lascas de carne  
de sol e fonduta de queijo manteiga,  

finalizado com crocante de cebola

Misaki:  
Sushis maçaricados e Senseshon – combinado 

exclusivo com as novidades do chef

constante expansão
Além das cinco casas em Fortaleza, o 

Grupo Geppos começa a ganhar o Nor-
deste. Em novembro de 2015 foi inaugu-
rado, em Teresina, uma unidade do Ca-
baña del Primo. Em março de 2016 foi a 
vez do Misaki chegar à capital do Piauí. O 
sócio-proprietário, Crica Bezerra de Me-
nezes, adianta: em 2017 os restaurantes 
chegarão a São Luís (MA). 
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apóS alcançar rEconhEcimEnto 
nacional, o coloSSo anuncia 
novidadES para a próxima tEmporada. 
EntrE ElaS EStá a inauguração dE  
um novo rEStaurantE na caSa, 
inSpirado na culinária grEga

saboRes  
da gRécia

colosso laKe lounge

a grécia 
fundamEnta 
muito maiS  
quE o mEnu. 
Sua prESEnça 
podE SEr 
pErcEbida 
Em todoS oS 
dEtalhES do 
novo ESpaço

o 
paradisíaco Colos-
so Lake Lounge 
há muito tornou-
se referência no 
segmento de be-
ach clubs no Bra-
sil.  Detentor de 
uma beleza natu-

ral, que ganha ainda mais relevância com 
a arquitetura e paisagismo da diversidade 
dos seus ambientes, o local é marcado pela 
multiplicidade de suas atividades, que par-
tem do entretenimento, seja esportivo ou 
de suas baladas superconcorridas e che-
gam à culinária, famosa pela fusão de dife-
rentes culturas gastronômicas.

É justamente neste último quesito que 
reside uma das grandes novidades da casa 
para a próxima temporada. Na iminência 
de inaugurar um novo restaurante no local, 
conversamos com a chef Liliam Bráz, que 
nos falou um pouco sobre as influências do 
espaço gastronômico. 
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Tapis Rouge - O novo restaurante é inspirado na Grécia. Em que a 
cultura mediterrânea exerce influência sobre a cozinha?
Lliam Bráz - A região fundamenta muito mais que o menu. Sua 
presença pode ser percebida em todos os detalhes do novo es-
paço, deixando marcas desde a arquitetura, à culinária propria-
mente dita, que, apesar de receber toques regionais, é marcada 
pela inspiração grega.   

TR -  Falando no cardápio, o que você destaca?
Liliam - Acredito que é muito interessante a maneira que, ao tra-
balharmos com a cozinha grega, outras culturas vieram à rebo-
que. A cultura gastronômica de lá é um verdadeiro convite para 
viajar por diversas tradições culinárias de diferentes povos que já 
ocuparam aquela região. É por isso que diversos são os pontos de 
contato entre a culinária grega e a turca.

TR - Então, é correto afirmar que o restaurante tem influência 
direta de outras culturas? 
Liliam - Assim, embora outras culturas se façam presentes, essa influ-
ência é indireta. A própria cozinha regional está presente na adapta-

a cultura 
gaStronômica da 
grécia é um convitE 
para viajar por 
divErSaS tradiçõES 
culináriaS dE 
difErEntES povoS
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ção de alguns pratos, na escolha de alguns ingredientes. Mas, a influ-
ência maior é realmente a grega. Isso se percebe pelo uso extensivo 
de ingredientes tradicionais de lá, como o azeite – que tem um sabor 
diferente do (português) a que estamos habituados –, as azeitonas 
kalamatas, berinjelas, muitos peixes, camarões, lagostas, carne de cor-
deiro, que marcam diretamente a proposta gastronômica do Bistrô.

TR - Quais pratos você arriscaria dizer que se destacarão no cardápio? 
Liliam - Acredito que o Polvo Marinado, o Carré de Cordeiro e a 
Baklava serão muito requisitados. Mas, certamente, cada opção será 
um convite para imergir numa verdadeira experiência sensorial.

TR - O que você diria para convidar os leitores da Tapis Rouge a 
conhecer este novo restaurante?
Liliam - Nós já estamos muito ansiosos para inaugurar o restô, 
tivemos várias degustações para diferentes perfis de público, e 
a resposta foi superpositiva. Não vemos a hora de termos o fe-
edback do nosso público. Aproveito para me despedir com uma 
mensagem simples, e tradicional da Grécia: “Eat greek, live long!”.  

Acima, pratos da 
culinária grega. 
Abaixo, cenário 
paradisíaco do  
Colosso Lake Lounge
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UMA REALIDADE, UM SUCESSO, 
O SONHO AO SEU ALCANCE.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do Memorial de Incorporação registrado em cartório são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Incorporação registrada no R-02 da Matrícula 18855 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Aquiraz - Ceará. Conforme dispõe a Lei nº 4.591/64.

Incorporação e realização:

VISITE O DECORADO E SURPREENDA-SE.

Construção:

(85) 99242-3161
WWW.COLMEIA.COM.BR

O GOLF VILLE É UM SUCESSO ABSOLUTO DE VENDAS 
E PRESTÍGIO. E O MELHOR: AINDA DÁ TEMPO DE 

FAZER PARTE DESTE PROJETO. VENHA CONHECER 
E NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE VIVER EM UM 

LUGAR EXCLUSIVO E BONITO POR NATUREZA.

Fotos do local

r e s o r t  r e s i d e n c e

GOLF     VILLE
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maiS do quE um mEro Empório,  
o la braSilEriE promovE o Encontro 

da cozinha braSilEira criativa com oS 
EncantoS da culinária rEgional. tudo 
iSSo Em um abiEntE aconchEgantE, bEm 

cuidado E com atEndimEnto primoroSo

paRa despeRtaR  
os sentidos

la bRasileRie
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padaria, cafEtEria, 
SElf-SErvicE 
no almoço, 
lanchE da tardE, 
gElatEria, frioS  
E congEladoS, 
árEa ExcluSiva 
para EvEntoS  
E  manobriSta

o 
La Brasi ler ie  é 
um daqueles lu-
gares que você, 
certamente, irá 
mais de uma vez. 
Basta ir a primei-
ra para se surpre-
ender com o am-

biente, o atendimento e, claro, os sabores 
irresistíveis, que vão desde um pão quenti-
nho a um prato elaborado. 

Trazendo o alto padrão e a credibilida-
de de atuação na área de alimentação do 
La Maison, o La Brasilerie nasce com a vo-
cação de oferecer uma experiência gastro-
nômica marcante. Em todos os sentidos. O 
que fica evidente com o cuidado no confor-
to do ambiente, na simpatia do atendimen-
to e na excelência dos sabores. 

O Empório conta com uma estrutura 
completa para atender as necessidades do 
dia a dia. Seja lá mesmo ou em casa com 
a família. Tem padaria, cafeteria, self -ser-
vice no almoço, lanche da tarde, gelate-
ria, frios e congelados, área exclusiva para 
eventos e serviço gratuito de manobrista. 

O mix de produtos é selecionado, di-
versificado e todos com algo em comum: 
primor na experiência gastronômica. Um 
sabor com conceito contemporâneo, que 
mescla o rústico e o sofisticado em sua 
essência. É uma nova sensação, de estar, 
sentir, degustar. 
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lógico que o pãozinho do La Brasilerie 
é um primor. Sempre fresquinho, 
quentinho, irresistível. Na panificação, 
uma variedade de produtos para todos 
os gostos, como francês, português, 
integral, ciabatta, pão do mestre, pão 
de coco, além de outras deliciosas 
opções de pães, torradas  
e grissinis. Mas, o La Brasilerie possui 
um cardápio diversificado e completo. 
Do café da manhã ao jantar, tudo é 
servido com o máximo de sabor.

Para o almoço, o Empório apresenta 
uma seleção de pratos requintados 
disponibilizados no self-service 
para você escolher e montar 
sua refeição com comodidade e 
praticidade. Sabores típicos, saladas 
bem fresquinhas e uma variedade 
de opções para quem procura uma 
boa alimentação. Inclusive saudável. 

O Menu do Bem, assinado pela 
nutricionista Ana Cristina Wolf,  
traz opções de lanches leves, 
através de uma combinação 
funcional de ingredientes. 

Para quem não resiste a um tentador 
doce, o La Brasilerie oferece diversas 
opções com receitas maravilhosas que 
vão surpreender. Seja para sobremesa 
ou para presentear alguém especial, 
um cheesecake, brigadeiro ou pudim 
sempre cai bem. Além de uma incrível 
variedade de tortas e bolos irresistíveis. 

um bom café é indispensável para o dia 
a dia e o La Brasilerie capricha. Expresso, 
coado, com leite, cappuccino, o café é 
um espetáculo! Acompanhado de um 
pão de queijo, então, é uma maravilha. 
As opções da cafeteria também 
trazem lanches incríveis que misturam 

a sofisticação com o toque regional: 
tapiocas, cuscuz, waffles, bolos, 
brigadeiros, bavaroise, sanduíches, 
sucos, quiches e uma variedade de 
salgados, tendo também muitas 
novidades, como a coxinha de costela, 
além da tradicional receita,  
uma unanimidade.

Na vitrine de gelatos refinados 
com origem italiana e toque de 
brasilidade, você vai se surpreender. 
Sabores exclusivos e sem gordura, 
diga-se de passagem. Destaques 
para o bem-casado e o de canjica.

além de tudo isso, o Empório ainda 
conta com espaço para eventos, que 
comporta até 200 pessoas sentadas 
e 500 para os coquetéis. Ótimo para 
aniversários, confraternizações, 
reuniões corporativas e muito mais. 

mínimos detalhes, máximo saboR
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o primEiro  
gaStrobar dEfortalEza  

complEta doiS anoS  
SE rEinvEntando; 

SócioS projEtam  
filiaiS Em outraS 

capitaiS da rEgião

molesKine

a rEinvEnção 
do concEito 

dE bar
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c
adeiras descon-
fortáveis, cardápio 
restrito a petiscos, 
disputa por garçons 
e pouca variedade 
musical. Este é o 
ambiente predo-
minante na maio-

ria dos bares, correto? Não no Moleskine. O 
estabelecimento veio para romper com os 
padrões dos bares tradicionais, inauguran-
do em Fortaleza o conceito gastrobar: alta 
gastronomia, bebidas exclusivas e a pegada 
descolada típica de um bar.

A fórmula - ambiente cosmopolita e con-
fortável, atendimento primoroso, cardápio 
elaborado por chefs renomados e cartas de 
cervejas especiais e vinhos (40 e 115 rótu-
los, respectivamente) - deu tão certo que o 
Moleskine acaba de completar dois anos. E 
para marcar esta data, a casa preparou um 
novo cardápio, com a assinatura da chef e 
consultora Louise Benevides, além de novos 
drinques e programação especial nos happy 
hours de terça à sexta-feira.

Além dos petiscos saborosos, tais como o 
Bobó de Camarão, que ganhou o prêmio Veja 
Fortaleza 2015, a casa incorporou pratos mais 
sofisticados para o jantar e os pedidos com-
partilhados. A ideia destes últimos é incenti-
var a interação entre os clientes, que podem 
pedir drinques e petiscos para a mesa toda e 
assim partilhar mais momentos juntos.

a gênese do molesKine
A casa surgiu da parceria entre Felipe 

Lima, que trabalhava nos ramos imobiliá-
rio e de seguros, e do ás da gastronomia 
Deda Cardoso (grupo Geppos), quando 
faziam MBA juntos. “Fizemos um levanta-
mento e constatamos que Fortaleza tinha 
uma demanda reprimida por restaurante 
com pitada de entretenimento, que ti-
vesse a qualidade de um restaurante e a 
descontração de um bar. Aí fomos pesqui-
sar o berço dos gastrobares, que é a Es-
panha”, relembra Felipe. Ao todo, foram 
seis viagens somente para que os sócios 
se aprofundassem no conceito gastrobar. 
No roteiro, além do país europeu, Miami 
(EUA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e 
mais de 30 bares em Belo Horizonte (MG).

A partir daí, Felipe e Deda, com o auxí-
lio do arquiteto Marcos Monteiro, pensa-
ram em um personagem, jovial e sofisti-
cado, e o bar deveria parecer a casa desta 
pessoa. “Imaginamos que o Moleskine era 
uma pessoa cosmopolita, com personali-
dade e sem formalidades e chegamos ao 
ambiente ideal, o ‘loft do viajante’. Seria 
uma persona que viajou para muitos luga-
res e abriu a porta de casa para receber os 
amigos, compartilhando música e gastro-
nomia de todos os lugares pelos quais ela 
passou”, resume.

Assim, elementos de todos os ambien-
tes ressaltam essas características, tais 
como os cinco globos, um para cada con-
tinente; o mapa das cervejas; a bancada 
do DJ formada por malas velhas, numa re-
ferência à bagagem musical do viajante; 
os grafites que remetem às grandes cida-
des, entre outros pontos.

ao todo, foram 
SEiS viagEnS à 
ESpanha para 
quE oS SócioS SE 
aprofundaSSEm 
no concEito 
gaStrobar

Como 
opção  

de entrada, 
o Tartare 
La Seine

O Filet ao Funghi é  
uma boa pedida 

do cardápio
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novas unidades
Em breve, Deda e Felipe devem expandir 

a marca Moleskine e levá-la para outras ca-
pitais do Brasil, começando pelo Nordeste. 
“É uma grande realização para a gente e o 
nosso sonho não para por aqui. Já temos de-
manda e até parceiros interessados em abrir 
filiais”, adianta Felipe.

De acordo com ele, os sócios também 
estudam outros modelos de negócio liga-
dos à gastronomia e entretenimento, sem-
pre buscando preencher lacunas de mer-
cado. “Vem novidade por aí, sim, mas tudo 
que fazemos é com paixão e cautela. Já te-
mos um planejamento, estamos aguardan-
do apenas passar esse momento delicado 
que o País está vivendo”, conclui.

Em brEvE, dEda 
E fElipE dEvEm 
Expandir a 
marca molESkinE 
E lEvá-la para 
outraS capitaiS 
do braSil, 
comEçando  
pElo nordEStE

pRogRame-se
Terça-feira:  
Vinhos com 30% de desconto 
(20 rótulos);

Quarta-feira:  
Wine people and jazz, com 
banda Mavericks. Vinho à 
vontade + petiscos, de 18h às 
21h, por R$ 55;

Quinta-feira:  
DJ Davi Ávila;

Sexta-feira:  
banda Nigroover;

Quintas e sextas:  
das 17h às 20h, cerveja Stella 
Artois ou vinho indicado pelo 
sommelier da casa, mais três 
opções de tapas, por R$ 48 a R$ 68 
por pessoa, a depender da bebida.

Na carta de bebidas, 
o Evolution Drink
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além de uma beleza que ofusca 
qualquer olimpíada, a cidade 
maravilhosa oferece excelentes 
opções gastronômicas e 
culturais. o restauranteur 
Pipo gurjão apresenta alguns 
programas imperdíveis para 
curtir o que o rio de Janeiro 
oferece de melhor!

Rio
made in

por pipo gurjão
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aRte 
como é bom aprEciá-laS  
olhando o mar...

O Museu de Arte do Rio (MAR) conta com 
uma importante atração até dezembro, o 
Abaporu (em tupi guarani, o homem que 
come gente), de Tarsila do Amaral.  
O quadro icônico, que a contragosto de 
muitos, é a principal atração do Museo 
de Arte Lationamericano de Buenos 
Aires (Malba), não retornava à pátria 
amada há duas décadas!

Em frente ao MAR e ao mar, o estiloso 
Museu do Amanhã, por si só, já é  
um show para arquitetos e designers.  
A construção realmente impressiona!  
Não deixe de ver a homenagem a Santos 
Dumont, com a exposição O Poeta 
Voador. Ver a réplica do 14 Bis nos dá 
a dimensão de quão maluco, genial e 
corajoso fo o maior inventor da nação.

A famosa Casa Rubaiyat abriu espaço agradabilíssimo no 
Jockey Clube, de frente para a pista de corridas de cavalos. 
É um charme desfrutar de uma feijoada fina e assistir 
ao turfe! Dica: a casa não cobra rolha, então aproveite 
para levar aquela champagne Millesime que você trouxe 
de viagem, uma combinação perfeita para o delicioso 
caldinho de feijão da casa. Aquele tinto encorpado você 
guarda para a costelinha defumada, que é um espetáculo! 
Escolha um cavalo que está agitado, com as orelhas bem 
em pé (dica acertada do Rafael Feitosa), e faça um pequena 
aposta pelo celular para deixar a tarde ainda mais animada.

O Rubayiat Rio fica em frente aos portões do Jardim 
Botânico. O casamento é perfeito! O passeio pelo 
lindíssimo jardim imperial é um deleite necessário, seja 
para abrir o apetite ou para fazer a digestão !

Quer esticar no mesmo bairro e jantar com classe? 
Reserve lugar em um dos dois restaurantes mais 
famosos do Rio, ambos com estrela no Guia Michellin. 
Olympe, do midiático e ‘marrrravilhoso’ Claude 
Troisgros, do GNT,  ou Roberta Sudbrack, da inventiva 
chef do Palácio do Planalto na era FHC !

feijoada do sábado
tradicional E carioca por ExcElência,  

é uma programação báSica para intEgrar 
a cultura da cidadE maravilhoSa ! 
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gastRonomia

dias feRReiRa, no leblon
uma rua para você pErEgrinar!

no final da  
noite tudo vale! 
Todos se encontram no Belmonte, boteco 
típico que deixa as calçadas lotadas. Ande 
mais um pouco até outro boteco ‘pé sujo’ e 
você pode encontrar com globais e jett-setters 
internacionais, como David Moura do Carmo 
se acabando em um sambinha de velha 
guarda! Vaaaale, vale tudooo!!!

Lembra aquela outra música do Tim Maia, Do 
Leme ao Pontal? Quando ele fala que não há 
outro igual, é a mais pura verdade! Um passeio 
de carro, como cantava Tim, é tudo de bom! 
Vistas deslumbrantes fazem você ter orgulho 
da cidade! Termine o passeio comendo uma 
moqueca de polvo e camarão no restaurante 
Bira de Guaratiba. O visual é lindo, com direito 
a macaquinhos brincando e uma comida tão 
estonteante quanto a beleza do lugar!

Sempre animada e alegre, tem um astral maravilhoso! Jovens 
de bermuda, que vão de bar em bar tomando um drink e 
comendo um petisco em cada, fazem parte da atração. Que 
tal começar provando as delícias tailandesas do Sawasdee? 
Peça um Ninho de Macarrão Celofane com Picadinho de 
Porco ao Curry Vermelho, acompanhado de uma das receitas 
de gin da casa. O de romã com lima é perfeito!

A rua fica a três quadras da orla, ideal para você passear 
quando não aguentar mais comer e beber. Até voltar para 
fazer tudo de novo!

Tem restaurantes e bares para todos os gostos. Para os 
amantes do vinho, o Botega del Vino conta com 800 rótulos 
e uma máquina enomatic para provar pequenas taças. 
Outra dica é o tradicional Sushi Leblon, com sua patinha de 
carangueijo crocante e o clássico niguiri de foie gras. Para um 
boa carne na grelha, o Zuka sempre agrada. Quem prefere um 
programa mais aconchegante pode ir ao italiano La Mole, que 
possui uma das varandas mais gostosas da rua! Tudo muito 
bom, para quem gosta de ver e ser visto!
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amigoS, familiarES E convidadoS SElEtoS 
prEStigiaram o lançamEnto da ExpoSição 

colEção airton quEiroz, no ESpaço 
cultural unifor. a moStra conta com 251 

obraS da colEção particular dE airton 
quEiroz, com obraS dE grandES nomES da 

artE mundial, como alEijadinho, portinari, 
miró, rEnoir, anita mafaltti, dalí E monEt, 

EntrE outroS. a tapiS rougE também 
marcou prESEnça com oS mElhorES  
cliquES do coquEtEl dE abErtura

colEção
airton quEiroz

acErvo
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1 airton Queiroz e camilo santana  2 adriano nogueira e airton Queiroz  3 manoela e ricardo Bacelar   
4 igor Queiroz Barroso e aline  5 stella, Pio rodrigues e ticiana Queiroz  6 edson Queiroz neto, calu Brandão,  

adriano nogueira, camilo santana, roberto cláudio e chiquinho aragão  7 abelardo Queiroz rocha, Bia e max Perlingeiro 
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acErvo

1 camilo santana, airton Queiroz, edson Queiroz neto e ticiana Queiroz  2 roberto teixeira, edson Queiroz neto, max Perlingeiro e Fábio magalhães     
3 edir rolim e sílvia Diogo 4 eduardo e sandra rolim  5 Élcio Batista e Fernando novais  6 cadeh Juaçaba, erivaldo arrais e ronaldo Parente   
7 escultura “Prometheus ii ou Brûlant de ce qu’il brûle”, de maria martins

7
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8 Lara vieira, Batista Lima e ildefonso rodrigues  9 magela Lima, Lara vieira, Batista Lima e ildefonso rodrigues   10 erivaldo arrais e ronaldo Parente 
11 Fábio albuquerque e max Perlingeiro  12 clarissa e calu Brandão  13 isaac Furtado, vando Figueredo e aldonso Palácio  14 João Portinari
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acErvo

1 Lurdinha rodrigues, João Portinari e renata rodrigues  2 Jones Pergamin, acácio Lisboa, roberto alban e Luís roberto sampaio  3 João Portinari   
4 Daniela e afrânio Barreira  5 márcio e manoele crisóstomo  6 Denise e Luciano cavalcante  7 aldonso Palácio neto, José guedes e omar albuquerque
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1 magela Lima, max Perlingeiro e randal Pompeu   2 manoela Bacelar, Beatriz Fiúza e gorete cavalcante  3 Paulinha sampaio e ticiana Queiroz   4 Pio e stella rodrigues 
5  rodrigo maia e ana virgínia Furlani  6 randal Pompeu, Bruno Pedrosa e totonho Laprovítera  7 Pádua Lopes, Élcio Batista, roberto cláudio e ildefonso rodrigues
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o la maiSon buffEt EStava ESpEcialmEntE 
dEcorado para rEcEbEr oS familiarES E 

amigoS quE foram parabEnizar oS gêmEoS 
adauto E humbErto bEzErra pEloS SEuS 90 

anoS. bibi fErrEira, chambinho do acordEon, 
boSSa in jazz E paulo joSé bEnEvidES dEram o 
tom da fESta, quE contou com a produção 
da cElEbrE EvEntoS E dEcór dE gil SantoS

90 anoS dE
adauto E humbErto

1 2

nivEr
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1 norma e Humberto Bezerra  2 silvana e adauto Bezerra  3 Branca e Josué de castro  4 carolina Bezerra e Diego trindade  5 alexandre rangel e ivana Bezerra 
6 aline e igor Queiroz Barroso  7 ana e Beto studart  8 Ângela Bezerra e regina Bezerra  9 andré sobreira e cinthia melo
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1 cinthia meneses, giovanni salomão e Lígia salomão  2 Deusmar Queiroz e auricélia  3 isabela mazonni, Luciana Bezerra e rafael Bezerra 
4 tales sá cavalcante e Jaqueline  5 Henrique e Flávia Barbosa  6 eveline Fujita, márcia travessoni e Jaqueline simões  7 gil santos, Fê sena e Denise Bezerra  

nivEr
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7 Lisandro, eveline e João Fujita  8 Luís machado, Luís eduardo Bezerra e Lisie aragão  9 roberta e etevaldo nogueira Filho  10 rita Frota vyron Frota 
11 rodrigo rodrigues e Priscila Basto  12 mullen, mirna mullen gonzalo mota  13 norma e Humberto Bezerra com camilo santana
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nivEr

1 Zezinho albuquerque com esposa e filha  2 silvana e adauto Bezerra e rejane Fujita  3 teresa gurgel e Fernando cirino gurgel 
4 adauto Bezerra e Lúcio alcântara  5 graça e Jório da escóssia  6 roberto macêdo, Deusmar Queiroz e oto sá cavalcante 
7 thiago Holanda, Lisieux Brasileiro, Dito machado e norma Bezerra
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o cafE dE la muSiquE abriu aS portaS para 
inauguração no cumbuco, Em um SunSEt 

ESpEcial à bEira da piScina, Sob o comando do 
furacão vintagE culturE, marcElo arditti, 

andré guErrEiro E pEdro azEvEdo

balada nova  
no cumbuco

1

cafE dE la muSiquE
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1 Luiz antonio valadares, rayssa carvalho, carolina Borges, alvaro garnero e Bruno Borges  2 adriano nogueira, Luiz antônio valadares e Bruno Borges 
3 alice macêdo, alana sampaio, márcia alencar e rebeca macêdo  4 catarina Barbosa e rebeca Fagundes  5 camila Lima e Kaira mara 

6 Bruno e caroline Borges  7 cléo silva 8 Débora negreiros, Bruna stainer, camila militão e Diana rocha
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cafE dE la muSiquE

1 DJ andré guerreiro  2 isabela de almeida, Larissa Ferreira e Lívia mota  3 marissa oliveira e João Felipe Levy 
4 ingrid garcia, Jéssica campos e rafaela Bandeira  5 ramone Farias e thatiane soares  6 magnólia Burlamaqui, eveline viana e crisciane nobre  

98   tapis Rouge

sociedade



7 Juliana markan, cindy vincentino, ivina monteiro, Juliana carneiro  8 Juliana marzano, ana Luiza nogueira e camila coelho  9 maira Farias e michelle Barros   
10 Diogo almeida e Lisa oliveira  11 Letícia e Deda studart   12 Lou montenegro, mikelly melo e marcela müller  13 Livia mota, isabela Felicio e Larissa Ferreira
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cafE dE la muSiquE

1 marcos oliveira, Luciano cavalcante, Pompeu vasconcelos e gentil Barreira  2 Priscila silva, camila vasconcelos e gabriela Baquit  3 roberta sarmento  
4 Felipe gentil e mirele vasconcelos  5 Priscila Áfio e lara Bezerra  6 rosseline santa rosa e mariane Zucato  7 thaís e Hélder moreno  
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a quErida Sarinha diniz ganhou fESta SurprESa articulada 
pElo amigo adriano noguEira, para comEmorar SEu 
anivErSário. andré guErrEiro comandou o agito  

no pEtit comité quE acontEcEu no apê do coluniSta

SurpriSE for 
Sarinha diniz

birthday
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1 maira Farias, michele Barros, Priscila Áfio, sara Diniz e mariana vieira  2 amigos reunidos no Bday 
3 maira Farias, michele Barros, mariana vieira, Priscila Áfio e DJ andré guerreiro  4 Pipo gurjão e isabela ney  5 Priscila Áfio e sara Diniz 
6 DJ andré guerreiro  7 michele Barros, adriano nogueira e maira Farias  8 adriano nogueira, marcos Dias Branco e José carlos Pontes
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birthday

1 sara Diniz e andré santos  2 Priscila Áfio, Juliana, maira Farias e michele Barros  3 adrísio câmara, isabela ney, Pipo gurjão, andré santos e José carlos Pontes 
4 sara Diniz e mariana vieira  5 adriano nogueira, sara Diniz, mariana vieira, Priscila Áfio e michele Barros
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roSannE E marcuS mEdEiroS rEcEbEram 
para um fEStão para comEmorar oS 15 anoS 

da filha mariana, no barbra’S édEn

mariana mEdEiroS 
complEta  

15 anoS

cElEbração

1

cElEbração
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1 mariana medeiros e a bela decór de sua festa  2 carol Barreira e mariana Boris de medeiros  3 Danielle valente e rosanne Boris  4 marcus e rosanne 
medeiros 5 andré Boris, mariana, nicole Boris e filha  6 carlos maia, mariana Boris de medeiros e cristiane maia  7 mariana Boris de medeiros e amiga 

8 mariana Boris de medeiros e maria clara Boris  9 Paula, mariana e natália medeiros
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1 graça romcy, rené Freire Jr. e annya, rené neto  2 Jorge romcy, rosanne, mariana medeiros, graça e marcos romcy  3 Lucas, mariana e natália medeiros 
4 maria clara Boris, natália, mariana, rosanne Boris, cristiane maia e gisele Boris  5 maurício, mariana e Lúcia medeiros  6 rafael Boris e ticiana Boris

cElEbração
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  7 Lucas, rosanne, mariana, marcus e natália medeiros  8 mariana Boris de medeiros dançando 
9 e 10 mariana Boris de medeiros e amigas  11 mariana, aluízio ramalho e família
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o advogado maximiano aguiar câmara rEcEbEu juStaS 
homEnagEnS na câmara municipal dE fortalEza, SEndo 

agraciado com a mEdalha boticário fErrEira. a EntrEga 
da comEnda atEndE a rEquErimEnto do vErEador  

Salmito filho, prESidEntE da caSa lEgiSlativa

juSta 
homEnagEm

1

mEdalha
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1 comandante salema, max câmara, salmito Filho, chico aguiar e gaudêncio Lucena  2 chico e alberto aguiar, adrísio câmara e comandante salema 
3 Diogo Holanda, tibério Burlamaque, antônio guimarães e maurício Leal  4 thalita carneiro e gaudêncio Jr  5 rossilda e marcílio amorim 
6 max câmara e gaudêncio Lucena  7 estelio aguiar, rui castelo Branco e alberto aguiar  8 Duda Brígido, max câmara e gaudêncio Lucena
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1  gaudêncio Lucena, salmito Filho, max câmara e chico aguiar  2 max câmara, chico aguiar e carlos Juaçaba  3 thomaz moraes, manoela e Jório câmara 
4 isaias Dantas e Yara macêdo  5 Lúcia e maurício medeiros e mônica arruda  6 salmito Filho e Jamile salmito, sellene e max câmara 
7 sérgio esteves, edilmo cunha, murilo Belchior e reginaldo rocha
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fishing tips

por iorrana aguiar

nutRindo  
as emoções

dESdE quE mE EntEndo por gEntE, Sou 
chocólatra aSSumida. tudo comEça com um 
dESEjo bEm dirEcionado. dEpoiS dE Suprido o 

dESEjo, SuSpiroS dE fElicidadE E paz. mE pErgunto: 
até quE ponto ESSaS dElíciaS docES paSSEiam 

EntrE malEfícioS E bEnEfícioS? indo além: 
como dEtErminadoS alimEntoS podEm agir 

dirEtamEntE Em noSSaS EmoçõES? numa análiSE 
além da EStética, ExiStEm alimEntoS para o corpo 
E alimEntoS para a alma? ESSaS pErguntaS pipocam 

Em minha mEntE, com toda dElícia dE quEm 
SimplESmEntE quEr... comEr Sorrindo!
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como noSSa alimEntação 
podE piorar oS SintomaS  

dE dEprESSão?

“Um indivíduo pode entrar em um quadro 
de depressão por uma série de razões, e a for-
ma com que ele se alimenta pode facilitar este 
processo. A depressão pode ser consequência 
de uma baixa disponibilidade de serotonina no 
cérebro, por exemplo. A serotonina é produzi-
da a partir de um aminoácido, o triptofano, e 
de vitaminas B6 e ácido fólico. Na falta destas 
vitaminas, é de se esperar que o cérebro não 
consiga produzir serotonina de forma adequa-
da. Além disso, nossa má alimentação pode 
causar alteração da microflora intestinal (os 
microorganismos que vivem em nosso trato 
gastro intestinal). Quando há desequilíbrio nes-
te sistema, o intestino passa a absorver molé-
culas que não deveria. Isto pode desencadear 
uma resposta de nosso sistema imunológico, 
que vai tentar “matar” as moléculas que con-
seguiram ultrapassar a barreira intestinal. Este 
processo gera uma inflamação no organismo, 
e a inflamação, quando comunicada ao cére-
bro, impede que o triptofano se transforme em 
serotonina.  Além disso, nosso intestino é um 
grande produtor de serotonina! Se ele não es-
tiver bem, também não conseguirá fazer esta 
produção adequadamente. 

Consumir açúcar, gordura saturada e óleos 
vegetais em excesso também pode ser um ga-
tilho para inflamar nosso organismo e reduzir a 
produção de serotonina no cérebro, já que são 
alimentos pró-inflamatórios.” 

n
um mundo em 
que a alimenta-
ção vem, cada 
vez mais, per-
dendo qualida-
de, não pode-
ríamos esperar 
outra coisa a 

não ser uma perda progressiva da saúde e 
qualidade de vida da população.  Cada cé-
lula de nosso organismo precisa receber to-
dos os nutrientes necessários para funcionar 
bem e ter equilíbrio. Desta forma, não po-
demos esperar que nosso fígado, pâncreas, 
tireóide e todos os outros órgãos desempe-
nhem seu papel de forma adequada quando 
são privados das vitaminas, minerais e vários 
nutrientes dos quais necessitam. 

E dentro deste contexto não podemos 
esquecer que o cérebro é um órgão vital, e 
que nossa sobrevivência e autonomia de-
pendem totalmente dele. E ele precisa ser 
tão bem nutrido quanto qualquer célula 
do organismo. Desequilíbrios de nutrientes 
(falta ou excesso) alteram a forma com que 
as células do cérebro (incluindo os neurô-
nios) funcionam. 

À medida que nossa alimentação perde 
qualidade, temos aumento da incidência de 
doenças como câncer, diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade. Porém, temos 
também maior incidência de depressão, Al-
zheimer, ansiedade, síndrome do pânico, es-
quizofrenia, autismo, hiperatividade e déficit 
de atenção, dentre outras. Não acredito que 
a alimentação seja a única causa, mas quan-
do associada a outros fatores pode contri-
buir muito para o início ou piora de sintomas 
destes problemas. 

Isto porque o cérebro (e consequentemen-
te nosso comportamento, a forma com que 
nos sentimos, dormimos etc ) funciona  sob o 
comando das substâncias que produz: os neu-
rotramissores. Cada neurotransmissor que os 
neurônios produzem depende das “matérias 
primas” que chegam até o cérebro. Se faltar 
matéria prima (aminoácidos, vitaminas, mi-
nerais e vários outros nutrientes), a produção 
de neurotransmissores será alterada, e isto in-
terfere totalmente em nosso comportamento. 
Quando estamos com fome, não mudamos de 
humor? E quando comemos demais também!

A seguir, uma boa conversa com a especia-
lista em Fisiologia do Exercício, Nutrição Estéti-
ca, Nutrição Ortomolecular e Nutrigenômica, 
Fitoterapia Integrativa, Danielle Lodetti.

E a alimEntação daS 
criançaS? influEncia noS 
caSoS dE hipEratividadE  

E déficit dE atEnção? 

“Com certeza! E as crianças estão to-
mando mais medicamentos a cada ano!  A 
família é fundamental para que a criança 
adquira bons hábitos alimentares, mas co-
mo são crianças, as famílias acham que po-
dem comer de tudo. E quando tentam fazer 
a criança comer de forma mais saudável, já 
está tarde demais. 

Os alimentos industrializados (salgadi-
nhos, biscoitos, refrigerantes, nuggets, sal-
sichas, hambúrguer, sucos industrializados, 
e vários outros) possuem glutamato mo-
nossódico. Ele é usado para deixar os ali-
mentos mais saborosos, porém, pode “exci-
tar” demais os neurônios e deixar a criança 
desatenta, hiperativa e com dificuldade de 
assimilar o conteúdo na escola, por exem-
plo. Isto também pode ocorrer quando a 
criança consome açúcar e alimentos com 
o conservante benzoato ou ácido benzóico, 
que é usado em inúmeros biscoitos e ali-
mentos industrializados. 

Portanto, se seu pequeno acorda e an-
tes de ir para a escola bebe leite com acho-
colatado, que tem 90% açúcar, e come um 
pãozinho branco com doce de leite, esta 
alta carga de açúcar pode, sim, influenciar 
em seu comportamento escolar. Pense nis-
so. Fuja do glutamato e do benzoato! Açú-
car apenas em pequenas quantidades!” 

1 

2
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“O primeiro passo é ter uma flora intes-
tinal saudável, o que envolve comer quanti-
dade adequada de fibras todos os dias, além 
do uso de suplementos probióticos em uma 
série de situações, como uso de antibióti-
cos e gastroenterites. Usar estes probióticos  
(que são as bactérias do bem) deve estar na 
rotina de todos, pelo menos durante 60 dias, 
1 a 2 vezes ao ano. Isto ajuda a garantir equi-
líbrio na microflora intestinal.

Devemos ter uma alimentação o mais na-
tural possível, pois aditivos alimentares, con-
servantes, adoçantes artificiais são péssimos 
tanto para a flora intestinal quanto para o cé-
rebro, diretamente. 

Reduzir o consumo de alimentos enlatados 
e processados, nada de usar frigideira de teflon 
arranhada, evitar armazenar os alimentos em 
embalagens plásticas. Isto porque alumínio, 
metais pesados e bisfenol-A também podem 
alterar a comunicação entre os neurônios. 

Como já mencionei, o glutamato deve ser 
retirado totalmente de nossas vidas! 

Devemos variar a alimentação. Não vale 
comer todos os dias a mesma coisa. Cada ali-
mento possui certos nutrientes, e se você co-
mer sempre o mesmo, os demais irão faltar. 
Temos que ter diversidade. Várias as carnes, as 
frutas, vegetais, as sementes, os cereais. Tudo 
mesmo, dentro do possível.

3

Temos que evitar óleos vegetais em exces-
so (óleo de soja, de milho, de girassol, de cano-
la), e não consumir nenhum deles se tiverem 
sido aquecidos. Aumentar o consumo de pei-
xe, sardinha e atum, chia, linhaça e oleagino-
sas, que são ricos em gorduras ômega 3. Mais 
peixe e menos óleos vegetais torna a dieta rica 
em ômega 3 e com menos teor de ômega 6, 
ou seja, uma dieta antiinflamatória. Isto ajuda 
o cérebro a produzir serotonina (que nos deixa 
mais felizes e alegres) e melatonina, que é re-
ponsável pela qualidade do nosso sono. 

Se você possui alergia ou intolerância a al-
gum alimento e continua a consumi-lo, cuida-
do! Este estímulo que você dá ao seu sistema 
imunológico ao comer algo que não deveria 
pode alterar a comunicação entre os neurô-
nios, resultando numa neuroinflamação. O que 
acontece com seu corpo é comunicado ao seu 
cérebro, que também reage. 

Menos açúcar e menos farinha branca, por 
favor. Muita água! As recomendações são inú-
meras e individualizadas. O que seu organismo 
tolera pode ser diferente do que outra pessoa 
tolera. Por isso, é fundamental que cada caso 
seja avaliado de forma individualizada. 

Sorrir, não levar a vida tão a sério, reduzir a 
autocobrança e fazer algo que dê prazer tam-
bém é fundamental. 

Bom humor, por favor!” 

o quE podEmoS fazEr para auxiliar na 
boa nutrição E na SaúdE do cérEbro? 

Danielle Lodetti
Nutricionista
CRN 3997
Especialista em Fisiologia do 
Exercício, Nutrição Estética, 
Nutrição Ortomolecular e 
Nutrigenômica, Fitoterapia 
Integrativa. 
Reviva Nutrição
www.revivanutricao.com.br
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capitanEada por lílian fiúza, a nEola 
aprESEnta Sua nova colEção. com 
concEito voltado para a praticidadE 
da mulhEr modErna, a marca buSca  
a valorização do dESign aliada  
a matEriaiS dE alta qualidadE

estilo ao 
alcance 
das mãos

neola
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s tempos mudaram e 
as mulheres também. 
Pensando nelas, sur-
ge a Neola, uma marca 
de bolsas e acessórios 
com DNA genuinamen-
te cearense, e que traz 
um novo conceito de 

praticidade para a mulher moderna. O nome 
Neola, de origem grega, significa jovem. 

A marca surgiu em 2015 e tem à frente a pu-
blicitária Lilian Fiúza, que também assina a cria-
ção das peças. “Gosto muito de viajar e, vendo 
as tendências mundo afora, decidi me envolver 
nesse universo da moda. A Neola surgiu da von-
tade de empreender e ter meu próprio negócio. 
Um dia senti a necessidade de comprar uma 
bolsa arrumadinha e descolada, que desse para 
usar em várias situações, da praia à balada. As-
sim nasceu a proposta da marca”.

Inspirada em mulheres que possuem um 
estilo de vida dinâmico e que estão sempre 
em movimento, a marca aposta em produ-
tos que sejam não só bonitos, mas também 
funcionais. “A Neola tem foco na mulher que 
busca conforto no seu dia a dia, que busca 
ser prática sem deixar de ser sexy”, diz Lílian. 
Em sintonia com as principais tendências da 
moda, a grife busca a valorização do design 
aliado a materiais de alta qualidade, para pro-
duzir bolsas modernas.

Após o sucesso de sua primeira coleção 
em neoprene, a marca aposta agora na utili-
zação do couro e tecidos, materiais capazes 
de surpreender e, ao mesmo tempo, ofere-
cer conforto e leveza. “Nossa intenção é tra-
zer peças que possam ser eternizadas pela 
elegância e durabilidade, inspiradas na arte, 
nos detalhes e na leveza de traços arquitetô-
nicos”, ressalta Lilian.

instagRam
a nova coleção de bolsas da Neola 
está à venda no Instagram (@neola_
design). Em breve todas as peças 
também estarão disponíveis através 
do site. Além de bolsas femininas, a 
marca também possui linha infantil 
e masculina, bolsas para viagem e 
pastas para notebook. 
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inSpirada Em 
mulhErES quE 
poSSuEm um 
EStilo dE vida 
dinâmico, a 
marca apoSta 
Em produtoS 
quE SEjam não 
Só bonitoS, 
maS também 
funcionaiS
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Nova  
INCONTÁVEIS PAISAGENS DE TIRAR O FôLEGO. 
ASSIM É A NOVA ZELâNDIA, UM DOS PAíSES 
MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO E QUE POSSUI 
ECOSSISTEMA úNICO. BELEZAS NATURAIS NãO FALTAM, 
O QUE TORNA A VIAGEM PARA ESTE PAíS INESQUECíVEL

paisageNs 
de ciNema

ZelâN dia
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i
ncrivelmente preparada para o 
turismo, na Nova Zelândia você 
pode confiar nos panfletos de 
viagem! Os tours são exatamen-
te como mostram as fascinantes 
fotos. Além disso, o Governo dis-
ponibiliza tudo que você precisa 
para viajar por lá, de agenda-

mentos em hotéis a ônibus, tudo sem custo 
algum. Dividida em duas ilhas, Norte e Sul, a 
Nova Zelândia atrai muitos turistas por suas 
mutáveis paisagens e infinidade de pontos 
turísticos. Conheça os principais!ZelâN dia
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A beleza natural de Milford Sound
Os amantes de belezas naturais não podem deixar de 
conhecer Milford Sound, um fiorde na Ilha Sul, cavado 
pelo degelo das montanhas e pela ação do vento.  
Lá, é possível fazer passeios, diurnos ou noturnos,  
de barco, canoagem, mergulho e voos panorâmicos.  
A fusão de características naturais desta região a 
torna espetacular, com vistas de tirar o fôlego.  
As cachoeiras do fiorde são magníficas, algumas  
com 1.000 metros de altura. Vale a visita!

Esportes radicais em Monte Cook
Ideal para montanhistas aventureiros, 
Monte Cook fica na Ilha Sul e é a mais 

alta montanha da Nova Zelândia. É uma 
das áreas mais implacáveis do País e um 

lugar excepcionalmente lindo para visitar. 
Além da escalada, os voos panorâmicos 

e observações de estrelas são ótimas 
formas de aproveitar o tempo por lá.

Cavernas iluminadas de Waitomo
Ainda na região Sul, as Cavernas de Waitomo são 
fascinantes. Os labirintos subterrâneos de cavernas, 
sumidouros e rios enchem os olhos. Para completar, 
as cavernas são repletas de vagalumes nativos que 
proporcionam um verdadeiro espetáculo para quem 
passa por lá. A sensação é de estar vendo um céu 
estrelado. Se vocêprefere passeios mais agitados, 
escolha o rapel, rafting, boia-cross ou pulos na 
cachoeira. A região tem opções para todos os gostos.

Águas cristalinas no Parque Nacional de Abel Tasman
Ainda no clima das belezas naturais, o Parque Nacional 

de Abel Tasman, na Ilha Sul, é perfeito para relaxar. 
Quem ama praias pode apreciar tudo que elas oferecem 

por lá. Os cursos de água, muito cristalina, descem pelos 
vales e deságuam no mar. As formações de mármore e 
granito decoram os cabos, cobertos por floresta nativa. 

Lá, é possível fazer uma trilha pela costa, um passeio 
turístico para conhecer o Parque ou, até mesmo, uma 

canoagem marítima. Ideal para aliviar o estresse!
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Vôos panorâmicos
Além de contemplar toda a natureza de pertinho, uma boa 
dica é fazer um voo panorâmico. Seja em pequenos aviões ou 
helicópteros, o passeio permite uma ampla visão da geografia 
incomparável do local. O serviço é oferecido nas áreas mais 
impressionantes do País: Northland e Auckland, North Island 
Central, Canterbury, Queenstown, Fiordland e Weast Cost.

10 motivos paRa 
conheceR a 
nova zelândia
1. É um dos países mais lindos  
do mundo

2. População muito receptiva

3. Culinária diversificada, 
reunindo restaurantes do  
mundo inteiro

4. Possui clima agradável e 
estações do ano muito  
bem definidas

5. Natureza exuberante

6. País estruturado para o turismo

7. Excelentes vinhos e cervejas 
artesanais

8. Perfeito para esportes radicais

9. Cultura diversificada

10. Praias paradisíacas.

top 5 
melhoRes 
hotéis
Desfrutar de hotéis requintados 
é parte importante da viagem à 
Nova Zelândia. Para quem não 
abre mão do conforto, trouxemos 
a lista dos cinco melhores hotéis 
da região, de acordo com o Trip 
Advisor. Confira:

1) Waipoua Lodge

2) King and Queen Hotel Suites

3) Gables Lakefront Motel

4) Equestrian Lodge Motel

5) Astra Motor Lodge

Aventura na Travessia de Tongariro
Que tal fazer uma trilha de oito horas sem sinal de civilização e um vulcão 
em atividade pertinho? Se você sentiu um friozinho na barriga com uma 
pitada de vontade, seu lugar é a Travessia de Tongariro. Considerada uma 
das melhores trilhas do mundo, proporciona uma sequência de cenários 
impressionantes. A trilha fica no Parque Nacional de Tongariro, na ilha 
Norte da Nova Zelândia, e possui 19,4 quilômetros de extensão.

Hot Water Beach
O nome já diz tudo: praia de água aquecida. Localizada na 
Ilha Norte, esta praia tem águas naturalmente aquecidas que 
borbulham da terra. Lá, é possível cavar e criar sua própria 
piscina quente, a poucos metros do mar. Não é incrível?
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cláudio valE, ao lado da ESpoSa rEnata, rEcEbEu Em grandE 
EStilo para comEmorar SuaS quatro décadaS. a cobErtura do 

tivoli mofarrEj SErviu dE cEnário para o SupErprEStigiado 
SunSEt na capital pauliSta. gil SantoS grifou o bElo décor  

E o agito ficou por conta dE prEta gil E iSa capElo

40 anoS dE 
cláudio valE

SunSEt

1
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1 cláudio vale  2 Binho Bezerra e Beto studart  3 cláudio vale e gerardo Bastos Filho  4 DJ isadora capelo  5 cid Holanda, Deda studart e Daniel sidrim 
6 cláudio vale com a esposa renata e as filhas Lina, Lara e claudinha  7 geraldo rôla neto e Liliana Diniz  8 Flávia e eliseu Barros  9 Duda e ticiana Brígido
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6

4

2

5

1

3

SunSEt

1 Karine studart e giácomo Brayner  2 renata santos, renata vale, gabriel, cláudio vale, Karine studart, raquel, Lara e Lina studart   
3 Denise Bezerra, ivan Bezerra e Luciana souza  4 Duda studart, Fê sena, claudinha vale e gil santos  5 Preta gil animou a festa  6 Luciana e Binho Bezerra

fo
to

s 
 iR

at
ua

n 
fR

ei
ta

s

130   tapis Rouge

sociedade



87

9

1110

  7 renata, cláudio, iracema e Paulo vale  8 cláudio e iracema do vale  9 ticiana sidrim, renata e cláudio vale e Daniel sidrim  
10 Fê sena, giovana silveira e rodrigo ottoboni  11 Lauro e Bitoca Fiúza, Lara, Laurinho Fiúza, Patrícia e Pedro Fiúza
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anny E jorgE WandErlEy rEcEbEram  
Em grandE EStilo, no la maiSon buffEt, 

por conta doS 15 anoS da hErdEira julya

o dEbut dE  
julya WandErlEy

15 anoS
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1  auriz e Paula Barreira  2 amanda siqueira, thiago de tirana e Lívia Holanda  3 alessandra e Daniel moura  4 Bia Loyola e maria clara rebelo 
5 Paloma e andiara ary  6 ana cecília, maurício targino e Beatriz câmara  7 anny, Jorge e Julya Wanderley, izauro e isabele Fontenele
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6

43

2

5

15 anoS

1  cláudia Diniz, cássio sales e ana vládia sales  2 eduardo e eliza Figueiredo, Julya, Jorge e anny Wanderley  3 Lívia Brasil, Bruna Franco, nagiliana de medeiros e Lara castelo  
4 isabela albuquerque, milla machado e thais Zaru  5 a aniversariante Julya Wanderley  6 izauro e isabele Fontenele, Julya e Jorge Wanderley
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7 Jorge, anny e Julya Wanderley, márcio, Paloma e andiara ary  8 Jorge, Julya e anny Wanderley  9 maria de Lurdes e Lavanery Wanderley 
10 stephanie moreira e renan  11 Julya Wanderley e ailton neto  12 Lara viana, Julya Wanderley e vânia viana  13 Karina Loyola, Julya Wanderley e Bia Loyola

8

11109

12 13

7
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Empresa amiga dos animais



robErta noguEira, ao lado do marido EtEvaldo 
noguEira filho, rEcEbEu amigoS E familiarES Em SEu 
bElo apê no manSão macEdo para uma animada tardE 
dE fESta, quE SE ESticou até altaS horaS da noitE!

parabénS Em 
grandE EStilo

1

party
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1 natália nogueira, roberta nogueira e márcia távora  2 adriana miranda, cristiana carneiro, rosele nogueira e Luciana goyanna 
3 adriana Queiroz, roberta nogueira e suyane Dias Branco  4 adriana Queiroz e suyane Dias Branco  5 aline Barroso e roberta nogueira 

6 ana cláudia canamary e Beatriz Brandão  7 Fátima oliveira, Daniela Lira e renata siriaco  8 carolina, roberta e Beatriz nogueira
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2

5

party

1 isabela, roberta e nátalia nogueira  2 Karina Loiola, roberta nogueira e socorro rabelo  3 roberta nogueira e ana cláudia canamary  
4 mirla e roberta nogueira  5 roberta nogueira  6 Lia Linhares, sakie Brooks, Weyne moreira e Liliana Linhares 
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www.vetromani.com.br

Vetromani

Vetromani

Linha Bricks

PRODOTTO ITALIANO
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1 natália, roberta, etevaldo e isabela nogueira  2 roberta nogueira e etevaldo nogueira  3 roberta Fernandes e roberta nogueira  4 Letícia macêdo  e vanessa Queiros 
5 roberta nogueira  e Daniela Lira  6 roberta nogueira, Fátima oliveira, natália nogueira e isabela nogueira  7 renata siriaco, roberta nogueira e Poliana oliveira
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Jetta TSI, vencedor absoluto nos 
principais comparativos da categoria.

• Pontes Vieira: 85 3455.6100
• Barão do Rio Branco: 85 3455.6444

www.cearamotor.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Alguns chamam de carro esportivo. 
Outros, de sedan. 
Mas você pode chamar de seu.

Motor TSI nas duas versões: 150 e 211 cv Sistema Infotainment com App-Connect Câmbio automático DSG tiptronic com 6 velocidades 

TSI APP DSG

Foto meramente ilustrativa, alguns itens mostrados são opcionais do veículo.



a fESta da indúStria, promovida pEla fiEc, 
prEStou juStaS homEnagEnS a trêS importantES 

pErSonalidadES do cEará, com a mEdalha do mérito 
induStrial. oS EmprESárioS orlando SiquEira, 

robErto macêdo E Sérgio lEitE foram oS nomES  
da noitE, rEconhEcidoS por SuaS contribuiçõES  

para o dESEnvolvimEnto do SEtor no EStado

fESta para 
a indúStria

fiEc

1

144   tapis Rouge

sociedade



1 sérgio Leite, amaro sales, camilo santana, Beto studart, orlando siqueira e roberto macêdo 2 adauto Farias, severino neto, João robério e adriano nogueira 
3 alexandre Landim, severino neto e egídio 4 camilo santana e roberto cláudio  5 andreia e Dante Bonorandi  6 Beto studart e severino neto 

7 romel e conceição Barbosa  8 natali camarão, rafaela veras, renata vieira e renato arruda
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3

5

2

7

1

6

4

1 sellene e max câmara  2 Deda studart e José carlos Pontes  3 egídio serpa e mauro Benevides Filho  4 Deda studart, renata santos, Karine studart e giácomo 
Brayner  5 Luiz e Liliana gastão  6 Lizandro e João Batista Fujita  7  amaro sales, Beto studart e orlando siqueira

fiEc
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98

10

12 13

11

8 marcelo silveira, otacílio valente e Denise silveira  9 ana Paula Lanza e thiago Pinho  10 roberto cláudio, camilo e onélia santana 
11 ana e Karina studart, e onelia santana  12 renata e marcelo mota  13 onélia e camilo santana
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açúcaR:  
o saboRoso 

veneno que pode 
fazeR engoRdaR 

e adoeceR 

aRtigo

Por Frederico Perboyre carioca, 
nutrólogo, formado pela  

Universidade Federal do Ceará
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pelido  da sacarose 
refinada, o açúcar só 
começou a participar 
das cozinhas do mun-
do a partir do século 
XVII, quando come-
çou a ter uma circu-
lação significativa e se 

tornou mais acessível. Até então, qualquer tipo 
de adoçamento era feito com mel e o sumo da 
cana. Produto químico barato, extraído de um 
capim, o açúcar, mascarado de alimento, im-
pregna a alimentação do homem contempo-
râneo transformando-a na ração patogênica 
que empurrou a humanidade para a era das 
doenças crônicas, metabólicas e degenerati-
vas. O açúcar, adicionado em produtos alimen-
tícios ultraprocessados, é o grande causador 
do aumento de casos de obesidade, síndrome 
metabólica e diabetes tipo 2 no mundo inteiro.

O doce estimula uma região do cérebro 
ligada ao prazer. Mal entra no corpo, já ativa 
uma sensação prazerosa proveniente do cé-
rebro. Após  um tempo, porém, vem a vontade 
de uma outra dose. Esse tal sabor adocicado 
está associado a momentos felizes da infância. 
Sempre presente nas festinhas, comemora-
ções e passeios, muitas vezes foi também uma 
recompensa. Quem nunca ganhou um pirulito 
após tomar uma dose de vacina? A necessida-
de de comer um doce, a sensação de “hoje eu 
mereço”, pode estar ligada ao tédio e ao can-
saço, à sensação de estar sobrecarregado. O 
universo do doce é divertido, as docerias têm 
vitrines chamativas, com formas e cores que 
dão água na boca. Isso é um estímulo para o 
cérebro, que não gosta de rotina e monotonia. 
Um grande problema é que o açúcar é vician-
te. Estudos mais recentes têm comparado a 
dependência dos doces com a de cocaína ou 
outras drogas. segundo pesquisadores da Uni-
versidade da Califórnia (EUA), o açúcar é tão 
perigoso quanto o álcool e o cigarro. Seu con-
sumo também poderia ser controlado. 

Quanto mais açúcar se consome, inde-
pendente do tipo, açúcar branco, demerara, 
mascavo, mais insulina - hormônio que au-
menta a quantidade de gordura armazenada 
no corpo - é liberada na corrente sanguínea, 
causando obesidade e celulite.

A ingestão do açúcar branco pode alterar  
o funcionamento das glândulas endócrinas e 
de outros órgãos do corpo humano. Em decir-
rência da hiperinsulinemia, o sistema glandu-
lar endócrino, com o tempo, entra em falência 
e o pâncreas perde o controle entre níveis de 
glicose e doses de insulina. O glucagon e até 
a adrenalina entram nessa sistemática. O ex-
cesso  de insulina faz com que, a longo prazo, 
ela tenha sua eficácia alterada, ocorrendo re-
sistência à insulina e diabetes. O consumo fre-

quente e exagerado de açúcar branco também 
pode acelerar o processo de envelhecimento.

O açúcar engana muita gente por causa 
dessa história de “alimento energético”, uma 
deturpação do conceito de alimento. O fa-
to da sacarose ser constituída de duas molé-
culas, uma de glicose e outra de frutose, dá a 
inequívoca impressão de que o açúcar é uma 
fonte desses nutrientes. O mel, um alimento de 
verdade, é fonte de glicose e frutose. O fato é 
que o mel oferece esses “açúcares simples”, já 
prontos para uso, previamente hidrolisados pe-
las abelhas que possuem enzimas específicas 
para tanto. Enquanto isso, o açúcar do açuca-
reiro precisa ser hidrolisado pelo nosso organis-
mo, roubando nutrientes.

A ingestão de açúcar causa cárie dentária, 
é depletor de nutrientes, rouba vitaminas, sais 
minerais e até desidrata, e vem acompanha-
do de resíduos químicos dos agrotóxicos e de 
implicações toxicológicas desconhecidas.No 
açúcar encontramos um  ixo químico fino que  
concentra desde restos da sujeira mais prosai-
ca, como a terra que acompanha a cana desde 
a plantação,  incluindo aí as fezes de alguns bi-
chos, a ferrugem do facão do cortador de cana 
etc, até os resíduos dos diversos agrotóxicos 
que são usados  durante a vida da cana. Há ain-
da  produtos químicos usados durante o trajeto 
da cana dentro da usina. 

Entre os produtos mais usados no cana-
vial estão desde os herbicidas, que realizam o 
trabalho que antes era feito manualmente, co-
mo a carpa, a retirada do capim e agrotóxicos 
para o controle das pragas, até os chamados 
maturadores químicos, cujo objetivo é impedir 
a floração e o crescimento da planta, visando 
poupar sacarose, evitando sua transformação 
em açúcares redutores. 

Na usina a cana é esmagada, filtrada, fer-
vida e sofre uma outra sucessão de banhos de 
produtos químicos, fazendo assim nascer o  
velho açúcar do açucareiro ou sacarose.

Um forte argumento para deixar clara a 
nulidade nutricional do açúcar é pensarmos 
no que ocorre ao deixarmos  de ingerir um nu-
triente essencial. Podemos adquirir  uma do-
ença cuja causa é justamente a falta daquele 
nutriente. Assim, quem deixa de consumir 
alimentos que contenham vitamina A, contrai 
cegueira noturna. Povos cujo alimento básico 
de sua dieta era o arroz integral, rico em vita-
minas do complexo B, ao transitar para o arroz 
branco polido e pobre dessas vitaminas, con-
traíram beribéri. A carência de vitamina C gera 
escorbuto. E assim por diante. E o que ocorre 
com uma pessoa que deixa de comer açúcar? 
Além de  não adquirir doença alguma, livra-se 
de cáries dentárias, obesidade, diabete, doen-
ças cardíacas e outras do largo espectro das 
doenças crônicas, não transmissíveis.

“o açúcar 
Engana muita 

gEntE por cauSa 
dESSa hiStória 
dE ‘alimEnto 
EnErgético’,  

uma dEturpação 
do concEito  
dE alimEnto”

Fred Carioca
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a SiErra móvEiS é parcEira dE 
uma daS principaiS dESignErS dE 
intEriorES do braSil, a cEarEnSE 
ana mEllo. conhEça um pouco 
da Sua trajEtória

a aRte do 
bem estaR em 
inteRioRes

sieRRa/ana mello

o
uem nunca ouviu 
falar na designer 
de interiores Ana 
Mello, jogue o pri-
meiro tijolo. São 
35 anos de profis-
são, dos quais 26 
foram no seu es-

critório, que hoje divide com a filha, Julia-
na Mello. A designer de riso fácil, voz rouca 
e que tem pavor de avião já perdeu as con-
tas de quantos projetos criou. De São Paulo 
ao Amazonas, ela assinou a ambientação 
de mais de uma dezena de hotéis, além de 
shoppings, hospitais, clínicas, empresas, 
restaurantes, show rooms, iates, áreas co-
muns de condomínios e, claro, residências. 
Destas últimas, ela orgulha-se de fazer de 
apartamentos com menos de 60 m² e ca-
sas do programa Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV), até coberturas de 800 m².

Esta trajetória impressiona mais ainda 
quando se sabe que Ana não é arquiteta, 
mas economista, e Juliana, engenheira civil. 
Mas a expertise e o bom gosto não vieram 
com a faculdade. “Tenho em mim essa coisa 

da ‘arrumação’ desde criança. Eu brincava 
de copeira, de aeromoça etc. Sempre gos-
tei de arrumar as coisas do meu jeito, tanto 
que, quando eu fiz 15 anos, meus pais con-
trataram uma pessoa para mudar a casa pa-
ra a festa e enquanto eles saíram para deixá
-la, eu mudei tudo de lugar, deixei do meu 
jeito. Sempre fui muito autossuficiente nes-
sa área e sempre fui apaixonada”, lembra.

Nesta época, Ana já trabalhava na So-
cal, empresa do pai especializada em 
construções. Foi lá que ela aprendeu a 
captar as necessidades dos clientes, jogar 
no papel e apresentar soluções para as ca-
sas. “Comecei arrumando a loja, escolhen-
do materiais e fazendo arranjos. Passei a 
atender os clientes e a desenhar a pagina-
ção de piso para eles. Era uma espécie de 
consultoria, eu adolescente fazia o que os 
home centers fazem hoje”.

Assim, a demanda por projetos apare-
ceu naturalmente e ela passou a desenhar 
nas pranchetas – Ana conta ter perdido 
muitos projetos derramando vidros de nan-
quim sem querer nos croquis – e descobriu 
a sua vocação para transformar ambientes.

A designer de interiores 
Ana Mello trabalha  

em projetos ao lado  
de sua filha, Juliana
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Quando foi o momento de pensar na fa-
culdade, Ana não sabia o que fazer, “porque 
não tinha faculdade de copeira” e, aconse-
lhada por seu tio, o marechal do ar Casemi-
ro Montenegro Filho, fundador do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), cursou 
Economia. “Meu tio disse: ‘faça Economia, 
vai te auxiliar em qualquer coisa da tua vi-
da’, e eu fiz. Nunca trabalhei na área, mas 
é um complemento perfeito para o que eu 
faço hoje. Foi este curso que me fez saber 
misturar arte e racionalidade”, avalia.

A sua produção é quase artesanal, fatto 
a mano, como gosta de ressaltar. Apesar de 
contar com uma equipe de 15 profissionais, 
dos quais seis são arquitetos, Ana e Juliana 
cuidam pessoalmente de cada projeto. “Nós 
não delegamos. Quem atende os clientes 
somos nós duas e isso faz com que eles se 
sintam cuidados. Participamos de todo o 
processo, desde a primeira visita à obra até 
a última peça de decoração”, explica a filha.

Um dos diferenciais, para ela, é esse tra-
tamento especial dado a cada um dos proje-
tos, independente de tamanho. “Os nossos 
clientes são tratados como amigos que de 
fato são. Quem faz o projeto é o cliente e 
quem manda é a sua disponibilidade finan-
ceira. Se me der uma casinha de cachorro 
para fazer, eu faço com o mesmo afinco, dou 
banho e ainda boto um laço!”, brinca Ana.

Para ela, o maior desafio da ambienta-
ção de interiores hoje em dia é aliar a redu-
ção dos espaços, o aumento da demanda 
por eletrodomésticos e elementos mobi-
liários à funcionalidade. “As áreas foram 
reduzidas e as necessidades aumentaram, 
isso exige uma otimização espacial. Dentro 
de espaços compactos, temos que colocar 
toda a tecnologia que o mundo oferece 
hoje para que as pessoas vivam conecta-
das. Cada vez mais as pessoas precisam de 
mais coisas e os ambientes precisam ter 
circulação, onde sentar, te convidar a ficar. 
As pessoas têm que entender que projeto 
de ambientação, hoje mais que nunca, é 
investimento”, defende.

Ana considera que não trabalha. “Eu me 
realizo no dia a dia, procuro não atender os 
meus clientes, mas sim surpreender, ir além 
da expectativa”. Assim, o que se repete nos 
seus projetos é “primar pela qualidade e pela 
funcionalidade, trazendo sempre elementos 
relacionados ao bem estar e dando vida aos 
ambientes, fazendo com que tenham perso-
nalidade e possam ser usados plenamente”.

apESar dE contar com uma 
EquipE dE 15 profiSSionaiS, 
doS quaiS SEiS São arquitEtoS, 
ana E juliana cuidam 
pESSoalmEntE dE cada projEto

Os mobliários da Sierra 
Móveis compõem 
diversos projetos  

de Ana Mello
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Casada, mãe de três filhos (André, Julia-
na e Mariana, diretora administrativa do es-
critório); avó de quatro netos, entre 15 anos 
e uma que está a caminho, e com uma car-
reira mais que consolidada, Ana considera-
se uma mulher plenamente realizada, mas 
não esconde um – ousado – desejo profis-
sional: projetar um transatlântico.

decoRexpRess:  
decoRação acessível

Quem pensa que ter ambientes com a 
assinatura de Ana e Juliana Mello custa uma 
fortuna está enganado. Graças aos hotéis e 
outros estabelecimentos de grande porte 
projetados pela dupla, as arquitetas firmaram 
parcerias com fornecedores renomados, tais 
como a Sierra, que fornecem móveis com 
descontos, por virem direto das fábricas.

Este sistema, chamado de DecorEx-
press, oferece três pacotes diferentes de 
decoração para compradores de imóveis 
em grandes empreendimentos. De acordo 
com Juliana, os clientes escolhem o tipo de 
decoração que querem adquirir e o escritó-
rio cuida da personalização e da distribuição 
dos móveis. “É uma excelente oportunidade 
para ter móveis de alta qualidade e com o 
melhor acabamento, como os da Sierra, que 
utilizam madeiras de reflorestamento e são 
certificados pela FSC, a um baixo custo e fa-
cilitado em até 12 meses”, explica.

outRos  
tRabalhos  
elaborou o conceito do Pátio 
Dom Luís, um dos primeiros do 
Brasil a unir moradia, lazer e 
trabalho no mesmo local, pelo 
qual ganhou o prêmio Master 
Imobiliário, o mais importante 
do País.

trabalha para os grupos de 
hotelaria Accor e Choice em 
Fortaleza e várias outras cidades.

o grande marco da sua carreira 
foi o Parthernon Saint Martin, 
atual Tulip Inn. “Um divisor de 
águas, porque as empresas 
depositaram toda a confiança em 
mim, mesmo sem ter experiência 
em hotelaria, para fazer um hotel 
com 226 apartamentos”.

atualmente, Juliana e Ana se 
dedicam a mais um projeto de 
hotelaria, o Café de La Musique 
Cumbuco, com clube, hotel 
boutique e arena pra 10 mil pessoas.

Juliana afirma que os clientes escolhem 
as especificidades (tamanho, cores, quan-
tidade de cadeiras etc.) e os móveis vêm 
direto da fábrica para aquele empreendi-
mento específico. Graças à quantidade de 
imóveis decorados, os custos são diluídos 
e repassados ao consumidor final.

Este sistema foi oferecido em todos os 
seis empreendimentos MCMV para os quais 
o escritório trabalhou, além de outros con-
domínios de segunda moradia. “A média é 
entre R$ 20 mil e R$ 40 mil, mas já fizemos 
decoração de R$ 8 mil”, exemplifica.  

o SiStEma 
dEcorExprESS é 
uma ExcElEntE 
oportunidadE 
para tEr 
móvEiS dE alta 
qualidadE, como 
oS da SiErra
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AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



a cEarEnSE vEtromani, única fábrica 
dE paStilhaS dE vidro E moSaicoS do 

nordEStE, comEmora 10 anoS E SE prEpara 
para chEgar a todo o braSil

o fantástico 
mundo dos 

Revestimentos

vetRomani
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o 
nome ital iano, 
que remete ao 
vidro e à manufa-
tura tão tradicio-
nais no “País do 
Design”, diz mui-
to sobre a Vetro-
mani,  empresa 

especializada na importação e na fabrica-
ção de revestimentos especiais, tais como 
pastilhas de vidro, cerâmicas e porcelana-
tos, além de rodapés em poliestireno.

A fábrica, fundada há dez anos pelo 
casal André e Denise Nunes e instalada 
no município de Horizonte (CE), tem 60 
funcionários que se dedicam à produção 
de pastilhas de vidro de todas as cores e 
formatos e mosaicos cerâmicos em dife-
rentes padrões, estampas e acabamentos, 
inclusive mesclando vidro e pedra. “So-
mos a única fábrica do Brasil onde o clien-
te pode fazer uma mistura de diferentes 
padrões em um único produto, combinan-
do tanto o desenho quanto o acabamen-

to, que pode ser fosco ou brilhoso. Todas 
as nossas revendas estão preparadas para 
receber o cliente que quer um produto ex-
clusivo”, explica André.

Atualmente, os produtos são encontra-
dos em 180 revendas no Norte, Nordeste e 
Sudeste. Estas lojas exibem os produtos Ve-
tromani em seus showrooms e repassam a 
demanda para a fábrica executar, inclusive 
com estampas e padrões personalizados.

Segundo o empresário, o maior desa-
fio a curto prazo é ampliar a presença no 
Sudeste e chegar também em regiões com 
tradição em produção de pastilhas, como 
a Sul e a Centro Oeste. A meta é ousada. 
Até 2018, ter mais 320 pontos de venda 
em todo o País. “Neste ano, abrimos uma 
regional Sudeste, que está promovendo o 
nosso portfólio e prospectando parceiros, 
fortalecendo a marca naquela região e de-
pois passar para todo o Brasil. Esperamos 
chegar a 500 em dois anos”. A intenção é 
reduzir a participação do Ceará nas vendas 
da empresa, que está em 35% hoje.

o maior dESafio 
da vEtromani 
a curto prazo 
é ampliar a 
prESEnça no 
SudEStE E chEgar 
também Em rEgiõES 
dE tradição  
Em produção  
dE paStilhaS, 
como a Sul E a 
cEntro-oEStE

Denise e 
André Nunes 
fundaram e 
comandam 
a cearense 
Vetromani
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André não se intimida com a provável 
concorrência nem com a capacidade para 
atender o aumento da demanda. “A con-
corrência é global e já existe, concorremos 
não apenas com as fábricas do Sul e Centro 
Oeste, mas também com as chinesas, es-
panholas e italianas, mas já dominamos as 
peculiaridades do mercado nordestino e te-
mos a facilidade logística. Além disso, temos 
capacidade instalada ociosa, pronta para até 
quadruplicarmos a produção atual”.

Apesar do crescimento exponencial, a em-
presa nasceu pequena. “Era apenas um ponto 
de venda, que mantemos até hoje. Depois a 
gente passou a atender uma loja em Teresina 

(PI), contratamos uma consultoria em Recife 
(PE), passamos a ter representantes em todas 
as capitais da região e pudemos também ex-
plorar o interior”, detalha Denise, responsável 
pela diretoria financeira da Vetromani.

Todo o processo produtivo foi desenvol-
vido no Ceará, inclusive os primeiros equipa-
mentos, ainda manuais, adaptados de linhas 
de produção cerâmica, por uma equipe de 10 
operários. Para desenvolver a mão de obra, 
que é específica, foram contratados profis-
sionais oriundos de cerâmicas catarinenses.

A Vetromani surgiu do desejo que De-
nise e André tinham de mudar de ramo, 
pois não estavam satisfeitos com a confec-

a vEtromani 
Surgiu do 
dESEjo quE 
dEniSE E 
andré tinham 
dE mudar  
dE ramo
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ção. “Meu pai tinha cerâmica tradicional 
no Piauí e através destes contatos desco-
bri este nicho. A tendência dos ladrilhos e 
do vidro ainda estava começando. Visitei 
algumas fábricas em São Paulo e Goiás, 
estudei e resolvi apostar no ramo. Saí de 
um que tinha milhares de fábricas vizinhas 
para ser a única no Norte e Nordeste”, or-
gulha-se André. Para ele, a vantagem dos 
revestimentos é, além do potencial de 
crescimento do mercado, a estabilidade 
do setor. “Não é mais fácil, mas você con-
segue trabalhar com mais planejamento a 
longo prazo. As mudanças para as confec-
ções são mais constantes”, relembra.

Além da fabricação própria, desde 2010 
a empresa trabalha com a importação de 
produtos exclusivos, cuja produção no Bra-
sil não é possível. São os tradicionais ladri-
lhos e mosaicos portugueses e italianos, 
além de parceiros chineses que executam 
padrões desenvolvidos pela Vetromani.

paRceRia com  
a casa coR

Outro desafio para a Vetromani nestes 
10 anos é tornar a marca mais conhecida. 
Para isso, Denise e André viajam constante-
mente para feiras e mostras, a fim de divul-
gar a empresa e acompanhar as tendências 
em design e tecnologia.

A próxima edição da Casa Cor Ceará – a 
décima da qual a empresa participa - te-
rá a Vetromani como fornecedora oficial. 
As edições da mostra de decoração de 
Pernambuco e da Paraíba também têm a 
empresa no rol de expositores. Em 2016, a 
Vetromani participou pela terceira vez da 
Expo Revestir, a maior do segmento de re-
vestimentos no Brasil.

a próxima 
Edição da caSa 
cor cEará – 
a décima da 
qual a EmprESa 
participa - tErá a 
vEtromani como 
fornEcEdora 
oficial
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com fortE atuação no mErcado 
ESpEcializado Em artigoS dE cozinha  

E dEcoração, a kitchEn bazar tornou-
SE rEfErência dE bom goSto, praticidadE 

E atEndimEnto difErEnciado

sofisticação  
à mesa

Kitchen bazaR

a kitchEn 
bazar SEmprE SE 
dEStacou por 
SEuS produtoS, 
rEunindo pEçaS 
modErnaS, 
com dESign 
difErEnciado  
E dE qualidadE

h
á 19 anos, as irmãs Juliana e Georgiana 
Sales resolveram abrir o próprio negó-
cio e viram nos artigos de cozinha uma 
boa oportunidade. Adquiriram uma loja 
de shopping de apenas oito metros qua-
drados. Hoje, possuem um grande espa-
ço – e de muito bom gosto – em um dos 
quarteirões mais movimentados de For-

taleza, além de expandir o negócio para todos os cômodos da casa 
e abrir o espaço para aulas de culinária e eventos.

A Kitchen Bazar sempre se destacou por seus produtos, reunindo 
peças modernas, com design diferenciado e de qualidade. Aos poucos, 
tornou-se referência no quesito decoração de cozinha. Há seis anos, as 
sócias perceberam que poderiam conquistar um mercado ainda maior. 
“Viemos para a loja da Dom Luís em 2010, já oferecendo artigos para to-
da a casa e instalação dos produtos. Hoje temos artigos principalmente 
para a cozinha tradicional e a gourmet, varanda e lavabo, mas dispomos 
de diversos artigos de decoração para a casa inteira”, relembra Juliana.

A demanda continua sendo predominantemente de itens para 
cozinha. No entanto, a Kitchen Bazar sempre está antenada com as 
novidades para setores afins. “Quando começamos, a cozinha era 
estática. A mudança de status da cozinha para um ambiente de es-
tar, em muitos casos, ainda estava começando. Os espaços dimi-
nuíram e os novos hábitos fizeram dela um espaço que precisa ser 
funcional, clean e atender às necessidades dos moradores da casa. 
E é esta a nossa especialidade: tornar cozinhas e varadas gourmets 
funcionais, práticas e agradáveis”, complementa Georgiana.
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Outro diferencial da loja é o trabalho 
de decoração junto aos arquitetos e de-
signers de interiores. Após visita e análise 
do ambiente, a Kitchen Bazar decora em 
consignação, dando oportunidade dos 
clientes verem o espaço pronto antes da 
compra das peças.

a cozinha na pRática
E que tal adquirir peças lindas, com de-

sign exclusivo e ainda aprender um pouco 
de culinária? A Kitchen Bazar também pro-
porciona isso aos seus clientes.

O Espaço Gourmet tem a proposta de 
ensinar receitas rápidas e requintadas. O 
treinamento ocorre aos sábados, com ins-
crição prévia, das 10h às 12h, e custa R$ 60.

As edições são temáticas, para no má-
ximo 24 alunos e sempre comandadas por 
chefs renomados da cidade. As peças uti-
lizadas nas receitas, à venda na loja, são 
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a kitchEn bazar dEcora 
Em conSignação, dando 
oportunidadE doS cliEntES vErEm 
o ESpaço pronto antES da compra

SErviço
Kitchen Bazar

endereço: Rua Tiburcio Cavalcante, 
801, esquina com Dom Luis

telefone: (85) 3244-1274

Horário: Segunda a sexta das 9h às 
20h / Sábados das 9h às 15h

demonstradas em meio a preparações das 
iguarias. Os participantes recebem, ainda, 
livreto com os detalhes de cada prato pre-
parado. O Espaço é aberto ao público!

mais da Kitchen bazaR
Além de artigos de decoração para toda 

a sua casa, a Kitchen Bazar oferece servi-
ços como listas de casamento e chá de pa-
nela, onde os produtos são escolhidos pela 
noiva ou anfitrião, e consultoria em organi-
zação de armários, gavetas e closets.

espaço heRbalife
Complementando toda a estrutura 

gastronômica oferecida na Kitchen Ba-
zar, dentro da loja também funciona um 
Espaço Herbalife. De segunda a sexta, das 
9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 15h, 
o público pode saborear os shakes e chás 
tradicionais da marca.

Juliana e Georgiana 
Sales: à frente da 

Kitchen Bazar  
há 19 anos
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a paroma aprESEnta maiS um 
projEto dE ExcElência rEalizado Em 
parcEria com grandES arquitEtoS 
dE fortalEza. a dupla ticiana E 
adriana lEitão concEbEu E ExEcutou 
a rEforma dE um apartamEnto dE 190 
m² próximo à bEira-mar, miSturando 
ElEmEntoS cláSSicoS E modErnoS

paRoma/ 
ticiana e adRiana leitão

ouSadia E 
SobriEdadE  
na dEcoração
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a
convergência de ele-
mentos clássicos e 
modernos é a essên-
cia dos projetos ar-
quitetônicos assina-
dos por Adriana Lei-
tão e Ticiana Leitão, 
proporcionando a 

criação de ambientes sofisticados, com uma 
proposta de design ousada, que transcende 
circunstâncias e tendências momentâneas.

E foi com esta proposta que a dupla 
deu uma nova cara a um apartamento de 
190 m², localizado próximo à Beira Mar. 
Os proprietários, um jovem casal que ado-
ra receber amigos, optou pela releitura de 
clássicos, tornando os ambientes requin-
tados e modernos, ao mesmo tempo em 
que fogem de modismos. 

Hábitos do casal, como a prática da lei-
tura e o apreço por café e cervejas exclusi-
vas, também foram levados em considera-
ção na reconfiguração e na fusão dos am-

para alcançar 
o EStilo 
coSmopolita, 
maS com uma 
pEgada cláSSica, 
ticiana E adriana 
lEitão apoStaram 
na iluminação 
Elaborada  
Em parcEria  
com a paroma

A arquiteta Adriana 
Leitão utilizou 

iluminação indireta no 
quarto, com contorno 

da cama e pontos focais 
emanados da arandela
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bientes, que priorizou a integração dos es-
paços e a sensação de amplitude das áreas 
sociais, tornando-os amplos e modernos. 
Assim, chegou-se à atual configuração: sa-
la com quatro ambientes, lavabo, hall, co-
zinha/serviço e duas suítes com varanda.

Para alcançar o estilo cosmopolita, mo-
derno, mas com uma pegada clássica, Ti-
ciana e Adriana Leitão apostaram na ilumi-
nação elaborada em parceria com a Paro-
ma e na predominância da cor cinza, com 
sobreposições de tons neutros e detalhes 
em preto nas lacas, linhos, veludos e palha. 
Os toques de arrojo aparecem com o ver-
melho terroso de alguns itens e nos metais 
em dourado e cobre.

Na iluminação, destacam-se peças co-
mo a arandela com cristais biselados da 
Cobertt Lighting (exclusividade Paroma); 
o lustre em cobre e conceito industrial da 
linha Build, na sala de jantar; o trilho com 
spots direcionáveis no bar e a iluminação 
indireta no quarto, com contorno da cama 

e pontos focais emanados da arandela e 
do pendente da linha industrial.

Já no hall é possível perceber o refina-
mento da decoração, de inspiração noir, 
é revestido com papel de parede preto e 
detalhe dourado acentuado pela arande-
la exótica. Outro ambiente que também 
ficou com características marcantes foi o 
lavabo, com papel de parede geométrico 
off white e dourado e aparador pink. 

Devido à vocação dos donos para re-
ceber amigos, a sala foi um dos espaços 
que mais recebeu intervenções, sendo 
subdividida em home theater, sala de lei-
tura, sala de jantar e um descolado bar. O 
acesso para a cozinha é feito por divisó-
rias de painéis de espelho, que garantem a 
sensação de amplitude. 

O espaço para leitura possui nichos ge-
nerosos, em laca nude e madeira, para ex-
posição de livros, coleções e itens de via-
gem, além de um apoio para degustação 
de cafés diante de um belíssimo quadro 
do artista Aldemir Martins e de um exclu-
sivo tapete indiano Tabriz Mahi. 

O bar traz móveis em preto, chumbo, 
berinjela e amarelo, agregando uma te-
mática lúdica ao ambiente. A sala de TV, 
que une todos os espaços, possui tapetes 
e mobiliário que a deixam nas cores cru, 
madeira, palha e preto.
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localizado no charmoSo 
bairro dE fátima, o SobErano 
condominium claSSic é um 

EmprEEndimEnto dE alto 
padrão para quEm dESEja uma 
vida tranquila Em um local 

acolhEdor. com apartamEntoS  
dE 163m² a 336m², dE 3 ou 4 SuítES,  

é Equipado com o quE há  
dE mElhor Em divErSão

mota machado

paRa uma 
vida leve
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h
á quase 50 anos 
no mercado de 
construção civil, 
a Mota Machado 
reconhece que 
o processo de 
aquisição de um 
imóvel envolve 

a análise de diversos fatores, como locali-
zação, segurança, infraestrutura e opções 
de lazer - algumas das condições determi-
nantes para os futuros proprietários. 

Um dos empreendimentos da constru-
tora que reúne todas essas condições fica 
localizado no bucólico bairro de Fátima. 
Com suas árvores e praças, a região nos 
convida a uma vida mais leve e simples. Das 
conversas com os vizinhos aos passeios do-
minicais para a missa e a feira, tudo lembra 
uma Fortaleza mais tranquila, e nos apre-
senta o verdadeiro espírito acolhedor da 
nossa cidade. A vida social do bairro é per-
meada, ainda, por ótimas opções gastro-
nômicas, desde suas tradicionais padarias 
aos novos restaurantes e lanchonetes que 
se espalham por toda a extensão da famosa 
Avenida 13 de Maio e ruas adjacentes.
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A proximidade de hospitais, farmácias, 
clínicas, escolas, universidade, faculda-
des e centros de formação também faz 
do bairro uma das localizações mais bem 
estruturadas da cidade. Todos esses be-
nefícios fazem com que a vizinhança abri-
gue os moradores mais fieis ao lugar onde 
residem, com famílias estabelecidas por 
gerações e uma demanda constante por 
novas moradias com conforto, moderni-
dade, completas e bem projetadas. 

Essas características locais foram deter-
minantes para a Mota Machado investir na 
região e construir diversos empreendimen-
tos, entre modelos comercial e residencial. 
Um ótimo exemplo é o Soberano Condomi-
nium Classic, empreendimento de alto ní-
vel, com ambientes projetados, modernos 
sistemas automatizados e localização privi-
legiada, na Rua Mário Mamede, 943. O edi-
fício traz um novo padrão de excelência pa-
ra o mercado residencial da região. O amplo 
condomínio é completamente equipado, 
com piscina, prainha, salão de festas, kids 
club, sauna, salão de jogos, playground, de-
ck gourmet com churrasqueira, home cine-
ma, fitness e solarium.

Os apartamentos seguem um padrão 
de excelência da construtora, com tama-
nhos que variam entre 163, 261 e 336m²; 
possuem três a quatro suítes, hall social 
privativo, salas panorâmicas, dependên-
cias completas e três a cinco vagas na ga-
ragem. Os clientes podem escolher entre 
configurações diferentes das unidades de 
acordo com a metragem, que incluem di-
ferenciais como suíte master com closet e 
sacada, terraço gourmet e terraço privati-
vo com ducha. 

Equipado com 
piScina, prainha, 

Salão dE fEStaS, 
kidS club, Sauna, 

Salão dE jogoS, 
playground, 

homE cinEma, 
fitnESS E Solarium
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onde o seu 
sonho viRa 
Realidade

o living rESort, EmprEEndimEnto da 
colmEia, traz um concEito inovador 

dE rESort urbano para quEm dESEja 
vivEr cErcado dE naturEza E diSpor dE 
inúmEraS opçõES dE lazEr. localizado 

no bairro dunaS, EStá a poucoS 
mEtroS doS maiS divErSoS SErviçoS

colmEia

174   tapis Rouge

IMÓVEIS



Foto real do  
Edifício Mykonos
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d
eixar os filhos cor-
rerem à vontade 
e com seguran-
ça, curtir todo dia 
a brisa que vem 
do  mar,  cami-
nhar sem pres-
sa  cercado  de  

natureza, dispor de inúmeras opções de 
lazer pra ocupar o tempo de toda a família  
e ter acesso fácil aos mais variados serviços, 
Tudo isso em um só lugar! Parece sonho, 
mas é possível pra quem escolhe o Living 
Resort, um empreendimento desenvolvido 
com o conceito inovador de resort urbano.

Condomínio de alto padrão em For-
taleza, está localizado no bairro Dunas, 
a poucos metros da Av. Santos Dumont. 
Idealizado e construído pela Construto-
ra Colmeia, uma das maiores da cidade, 
com mais de 35 anos de experiência e 
centenas de empreendimentos entre-
gues, o Living Resort ultrapassa os limites 

conStruído 
num tErrEno 
dE quaSE 17 mil 
m², com bElEza E 
infraEStrutura 
digna dE 
um rESort 
intErnacional, o 
EmprEEndimEnto 
conta com 
quatro torrES 
com opçõES dE 
apartamEntoS

Foto real 
do Edifício 
Santorini

Perspectiva 
artística do 
parque aquático
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da moradia e se aproxima de um sonho. 
Pensado pra ser o novo destino do 

seu dia a dia, no Living Resort toda a fa-
mília poderá desfrutar de segurança, co-
modidade, conforto e modernidade.

Construído num terreno de quase 17  
mil m², com beleza e infraestrutura dig-
na de um resort internacional, o empre-
endimento conta com quatro torres com  
opções de apartamentos de 116 até 
163m² privativos, três ou quatro suítes, 
varanda gourmet integrada à cozinha e 
três vagas por unidade. 

Além disso, quando se fala de diver-
são, o Living Resort é a opção perfeita 
pra quem busca o melhor. Com paisa-
gismo exuberante, o empreendimento 
oferece mais de 70 itens de lazer e con-
vívio como praças, quadras, sauna, spa, 
piscina com raia de 50 metros com bar 
de apoio e churrasqueira gourmet, play-
ground, salão de festas e muito mais, tu-
do entregue equipado e decorado.

o EmprEEndimEnto 
ofErEcE maiS dE 
70 itEnS dE lazEr 
E convívio como 
praçaS, quadraS, 
Sauna, Spa, piScina, 
churraSquEira, 
playground, 
Salão dE fEStaS  
E muito maiS

Perspectiva artística 
do playground  
“Em busca do  
tesouro perdido”
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a conStrutora rizzato corrEia, do EmprESário  
marcEllo rizzato, cElEbrou com SEuS cliEntES a  

EntrEga do ricco bEzErra dE mEnEzES condominium  

cElEbração  
imobiliária

1

rizzato corrEia
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1 entrega do ricco Bezerra de menezes condominium  2 eduardo, rosane e Luiz correia  3 ricardo, gisele, marcelo e camila rizzato 
4 Felipe teixeira, marcelo e marcela rizzato  5 maria tereza Dias e Junior magalhães  6 marco antônio e marcília Diniz 

7 ian de carvalho, Francisco alves e ana maria de carvalho  8 apresentação musical animou o evento

3
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43

2

5

rizzato corrEia

1 adriano nogueira, marcelo rizzato e ricardo Bezerra  2 cleine e marcílio coelho, marcelo e camila coelho  3 marcelo rizzato e Jocielton aquino 
4 marcelo rizzato e ricardo Bezerra  5 maquete  6 adriano nogueira, adriano Furtado, marcelo rizzato, Felipe teixeira e ricardo Bezerra

fo
to

s 
De

ni
s 

sa
nt

an
a

180   tapis Rouge

sociedade



em
icê



a diaS dE SouSa conStruçõES promovEu Em 
grandE EStilo a cErimônia dE EntrEga do SEu 

maiS novo EmprEEndimEnto rESidEncial, o parc 
victoria. localizado no guararapES, poSSui  
6.500 m², duaS torrES, com 192 apartamEntoS,  

E uma árEa dE lazEr com várioS itEnS

novo 
EmprEEndimEnto

diaS dE SouSa
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1 graça e Patriolino Dias  2 e 3 cerimônia de entrega do Parc victoria  4 aurivan Lima, Larissa arruda, ricardo Lima e Fernando castro  5 Diógenes nogueira,  
rosa nogueira, Lina oliveira e Davi nogueira  6 Fernando medeiros e Daniela costa  7 Pedro Henrique oliveira e Dávila aguiar  8 Patriolino Dias e renata

3

8

2

7

1

6
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6

4

2

5

1

3

diaS dE SouSa

1 taís antonioli e Wellington carvalho  2 Patriolino Dias anfitrionou o evento  3 Jean carlo, eduardo Pimentel, vagner Paiva, maufi andrade e Dirceu Lopes  
4 Fernando Diniz, gabriela Fonseca e Demerval Diniz  5 equipe Lopes immobilis  6 tiago colares e ticiana rabelo
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NOVO JAGUAR XF.
A ALTA PERFORMANCE 
CONECTADA A VOCÊ 
TE ESPERA NA EXTREMA.

NOVO XF. O SEDÃ EXECUTIVO 
EM OUTRO NÍVEL

Extrema Jaguar
Av. Desembargador Moreira, 3034
Aldeota - Fone: (85) 3465.3000
www.extremajlr.com.br

Com uma estrutura mais leve e rígida, completamente renovada, o novo 
XF estabelece novos padrões de estética e dinâmica de condução em sua 
categoria. Elegante e tradicional, combina design, requinte, tecnologia e 
eficiência com linhas marcantes que resultam na melhor aerodinâmica. Seja 
com o motor 2.0 Turbo de 240 cv ou com o potente 3.0 V6 Supercharged 
de 380 cv, o novo XF surpreende como nenhum outro.

Condições válidas para o modelo Jaguar XF 2.0, versão Prestige, 0 km, ano 2016, preço à vista no valor de R$ 264.700,00, ou através do plano de financiamento Access, com entrada a partir de 20%, mais 23 
parcelas mensais fixas e uma parcela final, o 24º mês, de 50% do valor do veículo. IOF e TC inclusos no CET. Financiamento na modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor), através da Financeira Alfa S.A. - CFI. 
Sujeito a análise e aprovação de crédito. Condições válidas de 01/04/2016 a 30/04/2106 ou enquanto durar o estoque de 10 (dez) unidades do referido modelo. Os serviços Financeiros Jaguar Land Rover são 
operacionalizados pela Financeira Alfa S.A. - CFI. Jaguar Serviços Financeiros é uma marca registrada da Jaguar Land Rover Ltda. licenciada para a Financeira Alfa S.A. - CFI e suas empresas associadas. Garantia 
de recompra pela concessionária responsável pela venda por, no mínimo, 50% do valor da nota fiscal do veículo, desde que atendidas as exigências contratualmente previstas. Promoção válida para veículos em sua 
configuração original, com limite de 30.000 km rodados, revisões realizadas nas concessionárias Jaguar Land Rover. Consulte demais veículos elegíveis ao programa na rede de concessionárias. Condição promocional 
de seguro auto, vigência de 1 (um) ano, válida para o modelo Jaguar XF 2.0, versão Prestige, 0 km, ano 2016. Valor do prêmio anual de seguro auto a partir de R$ 6.700,00, considerando a versão em referência, no 
valor de R$ 264.700,00. Classe de bônus 5 a 10, idade do principal condutor a partir de 30 anos. Cobertura Casco 100% da tabela Fipe; RCF - Danos Materiais de R$ 200 mil; RCF - Danos Corporais de R$ 200 mil; 
Assistência 24 Horas - Plano Plus - carro reserva de 15(quinze) dias com 800 km de guincho; Assistência Vidros - Plano Plus. Sujeito às condições gerais e especiais da Alfa Seguradora S.A. Este material possui apenas 
uma breve descrição do seguro alto e das assistências. As condições, as características e as restrições aplicáveis encontram-se detalhadas nas respectivas cláusulas contratuais. Os serviços de Assistência 24 Horas 
são prestados pela Europ Assistence - CNPJ 01.020.029/0001-06. Os serviços de Assistência Vidros são prestados pela Autoglass - CNPJ 07.038.535/0001-09. Processo Susep 15414.100446/2004-81. Alfa Seguradora 
S.A. - CNPJ 02.713.523/0001-88. SAC: 0800-344-2532 (Financeira Alfa especialmente para cilentes Jaguar) - Ouvidoria: 0800-722-0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br. Exclusivo para deficientes auditivos: SAC: 
0800-770-5244. Ouvidoria: 0800-770-5140. Para mais informações, consulte a Rede de Concessionárias Jaguar.

anuncio revista novo jaguar xf.indd   1 15/04/16   17:54



o campo dE golfE do golfvillE atrai novoS 
adEptoS do ESportE. com o objEtivo dE 

inovar no concEito dE SEgunda morada, a 
conStrutora colmEia E a favo invEStimEntoS 

dEdicaram-SE à conSolidação do 
EmprEEndimEnto. o projEto arquitEtônico 

foi aSSinado pElo EScritório naSSEr hiSSa,  
E o paiSagíStico por bEnEdito abbud

golfvillE tEm 
tardE agitada 

hobby
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1 rogério rezende, gabriel Barbosa, tiago cardoso, romel Barbosa e Luiz verÍssimo  2 Luiz veríssimo   
3 e 4 romel Barbosa e rogério rezende praticam golge
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5

hobby

1 e 2 romel Barbosa e rogério rezende recebem dicas  3 rogério rezende e gabriel Barbosa  4 romel Barbosa e rogério rezende   
5 romel Barbosa e tiago cardoso  6 golf ville  7 tiago cardoso
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o EmprESário luciano cavalcantE filho rEcEbEu 
convidadoS E imprEnSa para um almoço ESpEcial, 

rEalizado na SEdE da cidadE cauypE. o EmprEEndimEnto 
é o primEiro com concEito dE cidadE planEjada no 

cEará, E tEm aSSinatura dE jaimE lErnEr, um doS maiorES 
urbaniStaS do braSil. confira noS cliquES da tapiS rougE 

quEm marcou prESEnça nEStE agradávEl Encontro!

fEijoada na
cidadE cauypE

1

conStrução civil
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1 Leonardo cavalcante, Luciano cavalcante, Luiz alberto e Luciano cavalcante neto  2 almir amorim, Érika amorim e Feitosinha 
3 apresentação da cidade cauype  4 airton Fernandes e Hugo Botelho  5 alexandre sales e marco medeiros 

6 cecília Portela e Leonardo cavalcante  7 ricardo nogueira, Felipe nogueira e Dudu Farias  8 Flávia Lopes, Luciano cavalcante neto e rooweth miksche
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2

5

conStrução civil

1 Leonardo cavalcante, cecília Portela, Luciano cavalcante e eduardo odécio  2 Pedro alves, almir amorim e rafael azevedo  
3 eduardo odécio e cecília Portela  4 gil e ricardo Pinheiro  5 Luiz alberto  6 Luciano cavalcante neto, cecília Portela e Leonardo cavalcante 
7 márcio nogueira, airton Fernandes, Daniel montenegro, rômulo santos e Patrick costa
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7 alexandre sales e marcus medeiros  8 Francisco capella e george Borelle  9 Luciano cavalcante  10 marcos oliveira e mauro costa   
11 Luciano cavalcante  12 Jasson Fonteles e Daniel Duarte  13 Leonardo cavalcante, Luciano cavalcante Filho e Luciano cavalcante neto

8

11109

12 13

7
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PROATIVIDADE INIGUALÁVEL!
A lopes Immobilis traz na sua história o gene da 
criatividade, da proatividade e da iniciativa. Nós 

acreditamos que grandes ideias postas em prática 
são o grande diferencial em momentos de  instabi-

lidade e alta competitividade.

É por isso que somos um “ ponto fora da curva na-
cional”! Portanto se você é cliente, sabe que em 

algum momento estará em um evento nosso. E se 
você é corretor, sabe que associar-se à

Lopes Immobilis pode ser sua única e melhor opção.

E TEM MUITO MAIS POR VIR! AGUARDEM! www.lopes.com.br | Contato: 3198.6666
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Shopping RioMar 85 3458 1819 | Maison 85 3244 0065
www.taniajoias.com.br
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CALIBRE DE CARTIER DIVER CARBONO
M O V I M E N T O  M A N U F A T U R A  1 9 0 4  M C

ESTANQUE ATÉ 300 METROS, O RELÓGIO CALIBRE DE CARTIER DIVER CARBONO É UM AUTÊNTICO RELÓGIO DE 

MERGULHO. DOTADO DO MOVIMENTO 1904 MC, O MODELO ASSOCIA A EXIGÊNCIA DA NORMA ISO 6425:1996 

À ESTÉTICA AFIRMATIVA DO RELÓGIO CALIBRE DE CARTIER. FUNDADA EM 1847, A MAISON CARTIER CRIA RELÓGIOS 

EXCEPCIONAIS QUE ALIAM AUDÁCIA DE FORMA E SAVOIR-FAIRE RELOJOEIRO. 
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