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n
o nosso primeiro 
encontro em 2017, 
Tapis Rouge traz 
histórias de sucesso, 
onde a união entre 

talento e competência resultou não  
só no reconhecimento público, mas  
também na consagração do mercado. 
Este é o caso da trajetória da empresária 
Talyzie Mihaliuc, cap da Tallis Joias, da 
Prata Mania e da Doratto. No comando 
de nove lojas, Talyzie tem motivos de 
sobra para comemorar. Além de celebrar 
os quase 25 anos do grupo, acaba de 
obter a representação exclusiva da  
grife suíça Rolex no Ceará.

Quem também está cercada por 
razões para estourar o champanhe 
é a designer Carolina Figueiredo. 
Sua marca de joias artesanais 
Carola Design, que busca inspiração 
nos cenários urbanos e estimula 
o consumo consciente, coleciona 
elogios e se tornou objeto de desejo de 
fashionistas descoladas.

A advogada Manoela Queiroz 
Bacelar acaba de lançar o livro 
Tombamento - Afetos construídos, que 
traz a história de Fortaleza por meio 

talEnto E 
compEtência

adriano Nogueira

do seu patrimônio cultural. Escrito 
sob a perspectiva do Direito, o livro 
tem abordagem acadêmica, mas 
a qualidade do texto de Manoela 
e o apuro técnico com que foi 
redigido, acaba por atrair a leitura de 
arquitetos, memorialistas e amantes 
de livros artísticos.

E, é claro, que você vai encontrar 
muito mais nesta edição da Tapis 
Rouge. Os grandes lançamentos 
imobiliários, as últimas novidades 
em automóveis de luxo, os melhores 
e mais disputados eventos sociais, 
dicas de turismo, a coluna do médico 
nutrólogo Frederico Carioca... Enfim, 
conteúdo de primeira qualidade para 
lhe deixar bem informado sobre o 
que mais interessa.

Tenha uma boa leitura!
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no comando dE uma das principais 
rEdEs dE joalhEria do Estado, a 

EmprEsária talyziE mihaliuc comEmora 
fEitos rEcEntEs, como a ExclusividadE 

da marca suíça rolEx, E anuncia  
os próximos passos da EmprEsa

rara
joia

c
om senso de oportunidade, 
determinação e muito tra-
balho, a empresária Talyzie 
Mihaliuc partiu de uma peque-
na ótica para um dos princi-
pais grupos de joalherias do 
Ceará. Atualmente, são três 
lojas especializadas em joias, 

relógios, óculos e artigos de couro premium, com a 
bandeira Tallis Joias (shoppings Aldeota, Iguatemi e 
RioMar Fortaleza); e mais seis, voltadas para a ven-
da de artigos em prata e semijoias, com as bandei-
ras Prata Mania e Doratto (Jardins Open Mall, Igua-
temi, RioMar e Aldeota).

Em 2018, a Tallis vai completar 25 anos de atua-
ção no mercado. Motivos pra comemorar não faltam: 
em 2016, a boutique conseguiu a representação ex-
clusiva da grife suíça Rolex no Ceará, que vai se unir a 
outras, tais como Montblanc e Bvlgari.

Falando nesta marca, ainda em 2017, uma das lojas 
Tallis vai receber uma espaço Bvlgari, onde o público 
de Fortaleza vai encontrar, além de objetos de desejo 
já comercializados pela Tallis, tais como Bvulgari Ser-

penti, joias da tradicional grife italiana. Este espaço se-
rá semelhante ao que a loja já possui comercializando 
Montblanc, no formato shop-and-shop.

As novidades não param por aí. Em breve, a Tallis 
abrirá um ateliê em Fortaleza para fazer joias sob en-
comenda e também ampliar a oferta de peças com 
design exclusivo. Tudo isto em tempos de crise, que 
para Talyzie, “é o que baliza tudo, é na crise que se vê 
quem realmente está vencendo pelo seu trabalho”.

Para manter os negócios a todo vapor e conseguir 
crescer mesmo em tempos difíceis, a empresária tem 
uma rotina pesada. Chega cedo ao escritório, onde 
cuida dos setores Financeiro e de Compras do grupo, 
e no fim da tarde vai para uma das lojas, todos os dias.

Talyzie ainda encontra tempo para se dedicar aos 
três filhos – Natasha, de 24 anos; Nycole, de 17, e Ni-
colas, de seis – malhar e se aprofundar no seu hobby 
favorito: estudar e beber vinhos. “Todas as minhas 
viagens a lazer têm sido pautadas pelo vinho”, reve-
la. Quando questionada sobre o segredo para tanto 
vigor, ela responde na hora. “O amor pelo trabalho e 
pelas pessoas e o acompanhamento de perto do dia 
a dia das lojas, das vendas e de todos os processos”.
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Tapis Rouge - Quando surgiu seu interes-
se por joias?
Talyzie Mihaliuc - Desde sempre. Cresci 
nesse meio por meus pais trabalharem no 
ramo. Eu tenho uma relação tão íntima com 
joias que até hoje eu me sinto incompleta se 
não estiver usando uma. Não tenho grandes 
vaidades com roupas, sapatos ou maquia-
gem, mas sim com joia.

Tapis Rouge - Você estudou para trabalhar 
com joias, ou foi o mercado que ensinou?
Talyzie - Foi um pouco dos dois. Começou 
pela minha identificação pessoal, mas com 
o surgimento da Tallis, eu quis me aperfei-
çoar, o mercado demanda. O meu primeiro 
curso foi quando eu tinha 20 anos, no Ins-
tituto Brasileiro de Gemas e Metais Precio-
sos (IBGM). A partir daí nós fazemos cursos 
todos os anos, além das capacitações que 
as grifes oferecem. Investimos também no 
capital humano e temos uma equipe cons-
tantemente qualificada pelas marcas, nos-
sos profissionais conhecem gemas, metais, 
máquinas de relógios, enfim, tudo o que é 
necessário pra entender deste mercado, 
bebendo direto da fonte.

Tapis Rouge - Você trabalha no comércio 
desde os 18 anos. Nunca pensou em se-
guir outra carreira?
Talyzie - Nunca. Quando eu era criança, 
meus pais tinham a Ótica Santa Luzia, no 
Centro da cidade, e eu adorava ir pra lá nas 
férias, organizava as vitrines, ajudava nas 
vendas e já queria "melhorar" a loja. Nunca 
pensei em outra profissão na vida!

Tapis Rouge- Como se deu a transfor-
mação de uma ótica no Centro para uma 
rede de lojas de produtos de alto luxo?
Talyzie - Tudo foi acontecendo aos poucos, 
com muito trabalho, dedicação e principal-
mente muita vontade de crescer. A Ótica 
Santa Luzia nos ensinou muito, mas precisá-
vamos do nosso próprio DNA, daí mudamos 
para Tallis, que é a união das irmãs - Talyzie e 
Talynie. A partir daí foi um processo natural. 
Crescemos pelo nosso trabalho, que come-
çou a ser visto pelas marcas que foram se 
interessando pela filosofia da Tallis, e assim 
uma marca foi puxando a outra.

Tapis Rouge - Vocês têm uma caracterís-
tica muito peculiar, que é trabalhar jun-
tas há décadas em um negócio familiar, 
tocado exclusivamente por mulheres. 
Existe conflito?

nós vEmos os 
consumidorEs 
como amigos-

cliEntEs, o 
nosso trabalho 
é todo voltado 
para o rElacio- 

namEnto

uma joia não 
é só um objEto 
dE valor ou um 
invEstimEnto. é 
algo quE marca 

um momEnto 
dE vida, uma 
conquista, E 

fica na história 
para sEmprE

capa

Talyzie - Até hoje trabalhamos juntas. Eu fico 
mais com a Tallis, a Talynie com a Pratamania 
e a Doratto e a nossa mãe nos ajuda em tudo. 
Não tem o menor conflito, porque cada uma é 
a temperança da outra, cada uma, com o seu 
jeito, sua forma de pensar, equilibra a outra e 
essa parceria tem dado muito certo. Eu sou 
muito afoita, corajosa até demais, elas são 
mais comedidas, por exemplo. Tenho muito 
orgulho de dizer que a nossa empresa é fami-
liar e tocada por mulheres.

Tapis Rouge - Como você explica o suces-
so da Tallis?
Talyzie - Acredito que o sucesso de uma mar-
ca vem por diversos motivos. Atribuo primei-
ramente à Deus, que é minha base e da minha 
família. Tenho muita fé e sempre peço por sa-
bedoria e força para trabalhar. E agradeço a 
Ele por tudo o que conquistei. Também acredi-
to na importância de trabalhar com amor. Eu 
amo o que faço e amo gente. O cotidiano do 
escritório não permite, mas por mim eu pas-
saria o dia na loja atendendo, porque nós ve-
mos os consumidores como amigos-clientes, 
o nosso trabalho é todo voltado para o relacio-
namento. Outro segredo do sucesso é investir 
nos nossos colaboradores. Estamos sempre 
nos cercando de pessoas com visão, que acre-
ditem na filosofia da Tallis e que vistam a cami-
sa da marca. Somos uma grande família! E, por 
fim, é preciso investir no produto. O varejo é 
bastante dinâmico e precisamos estar sempre 
antenados nas últimas tendências mundiais. 
Eu compro o que há de melhor no mundo e o 
meu prazer é ver a felicidade que aquela com-
pra proporciona. Porque uma joia, um relógio 
ou um instrumento de escrita não é só um ob-
jeto de valor ou um investimento. É algo que 
marca um momento de vida, uma conquista, 
e fica na história de uma pessoa, de um casal, 
de uma família para sempre. 

Tapis Rouge - Foi muito difícil trazer a Ro-
lex para a Tallis?
Talyzie - Tive que defender uma espécie de 
tese para a direção da empresa, fui à Suíça 
para isso. Muita gente me chamava de lou-
ca por querer a Rolex em tempos de crise, 
mas eu insisti, mostrei que Fortaleza tinha 
mercado e tem dado certo. Acho que isso é 
resultado da nossa credibilidade, da idonei-
dade da nossa loja. A gente é observado o 
tempo inteiro pelas grifes, elas querem saber 
se estamos ou não à altura da marca. E acho 
que termos duas referências mundiais, co-
mo Montblanc e Bvlgari, sem falar em Rado 
e Longines, é reflexo disso.
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Tapis Rouge - Além da exclusividade Rolex, 
a Tallis vai trazer outra novidade este ano?
Talyzie - Muitas! Vamos ter até o fim do ano 
um espaço Bvlgari, com a linha de joias da 
grife. Hoje temos relógios e óculos, vamos 
passar a vender toda a gama. Só falta definir 
se será no Iguatemi ou no RioMar. A outra 
novidade é a nossa oficina própria, que já 
estamos montando. A ideia é aumentar as 
peças com design exclusivo. Muitas vezes 
os fornecedores não acompanham as ten-
dências com a velocidade que a gente, lo-
ja, e principalmente os clientes, gostariam. 
Além disso, vamos ter a capacidade de fazer 
peças exclusivas em um tempo menor.

Tapis Rouge- Você alcançou todos os 
seus objetivos no ramo joalheiro, ou tem 
planos de investir em outra área?
Talyzie - Não tenho planos de investir em 
outras áreas, mas sim de crescer dentro do 
nosso ramo. Devido ao nosso mix e à nossa 
história, estamos sempre recebendo convi-
tes para instalarmos a Tallis Joias em outros 
estados. Nós temos interesse e pensamos 
em novos mercados, mas queremos en-
contrar novos modelos de gestão para essa 
expansão, pois não queremos perder nossa 
essência, que é esse modelo familiar de estar 
sempre próximo dos nossos clientes-amigos, 
desenvolvendo um atendimento personali-
zado com a nossa equipe.

tEnho muito 
orgulho dE 
dizEr quE a 

nossa EmprEsa 
é familiar E 
tocada por 
mulhErEs
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o livro tombamEnto - afEtos construídos,  
da advogada manoEla quEiroz bacElar, lista  

imóvEis tombados dE fortalEza  
E suas rElaçõEs com a mEmória da cidadE

patRImônIos 
que contam 

hIstóRIa

f
alar de cultura é falar de memória e afeto. Hoje, 
a advogada Manoela Queiroz Bacelar descreve 
isso muito bem nas linhas de seu recém-lança-
do livro, Tombamento - Afetos construídos, que 
conta a história de Fortaleza por meio do seu pa-
trimônio cultural.

Sob a perspectiva do Direito, o livro segue o 
âmbito da pesquisa jurídica e acadêmica, com 

uma linguagem mais técnica. O fascinante é que, em determinados 
trechos, essa estrutura se desmonta e o leitor se depara com digres-
sões, escritas pela advogada, que vão alinhavando a leitura. Assim, 
o resultado não poderia ser outro: a publicação acaba atraindo ar-
quitetos, memorialistas e até mesmo os amantes de livros artísticos.

Para Manoela, o livro enquanto objeto ficou interessante e 
cada leitor traz, dentro de si, aquilo que vê. “Despertar o inte-
resse das pessoas pelo patrimônio é um dos objetivos desse 
livro”, afirma a advogada.

A publicação registra o número de imóveis tombados em Forta-
leza. Ao todo, são 64 bens nos diversos âmbitos da administração 
pública, número que triplicou nos últimos anos.

como tudo começou
A pesquisa de Manoela Queiroz Bacelar não é recente. O pri-

meiro contato com o tema foi em 2002, quando cursava uma dis-
ciplina no Mestrado em Direito na Universidade Federal do Ceará 
(UFC). O primeiro texto, ainda embrionário, fazia parte de uma pe-
quena monografia e se transformou na pesquisa de dissertação, 
apresentada no final do curso. Nessa época, a advogada se apai-
xonou pelo tema, mas ele ficou adormecido por muitos anos. Em Manoela Queiroz Bacelar e seu recém-lançado livro

fo
to

s 
de

ni
s 
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neos, como integrá-los à cidade, como mantê-los vivos, como 
sensibilizar as gerações atuais para esses valores?”, questiona.

Para contextualizar, Manoela cita a Casa José de Alencar co-
mo um patrimônio que atualmente vive um bom momento na ci-
dade. “É um espaço tombado, bem cuidado, inserido na vida das 
pessoas de forma adequada”, afirma. Ela aponta, ainda, o Palácio 
da Luz como outro exemplo de imóvel tombado que sobrevive ao 
longo das décadas e adquire usos distintos.

cultuRa destRuída
Os capítulos também mostram afetos destruídos. Nas pági-

nas do livro, Manoela retrata três casos de imóveis tombados que 
não foram preservados: Casa de Rodolfo Teófilo, Chácara Flora 
e Centro Artístico Cearense. “São episódios criminosos que não 
podem se repetir com outros bens de cultura porque o dano é 
irreparável”, lamenta a advogada. 

sobRe o lIvRo
A publicação é divida em cinco capítulos e aborda o que é 

tombamento, sua natureza jurídica, a questão do particular e o 
direito à indenização, o tombamento em Fortaleza e uma con-
clusão que tem objetivo de ressignificar cada imóvel para que ele 
realmente seja protegido e integrado à vida das pessoas.

"quEria uma 
publicação 

bonita, com 
ElEmEntos 

Extrajurídicos 
E quE pudEssE 

rEgistrar 
imagEns dEssE 

patrimônio Em 
fortalEza hojE"

2015, o trabalho foi resgatado e tomou a forma atual. “Comecei a 
atualizá-lo com novas informações e com meu amadurecimento 
durante esses anos. Queria uma publicação bonita, com elemen-
tos extrajurídicos e que pudesse registrar imagens desse patrimô-
nio em Fortaleza hoje”, explica Manoela.

Para que as expectativas sobre o trabalho fossem alcançadas, fo-
ram convidados a participar profissionais escolhidos a dedo. O projeto 
gráfico foi feito por Eduardo Freire, utilizando os desenhos do arqui-
teto e desenhista Campelo Costa e fotografias de Celso Oliveira. O 
prefácio foi escrito pelo advogado e poeta Virgílio Maia, e a publicação 
também conta com uma carta do mestre Liberal de Castro.

a Relação dos ImóveIs com o afeto
O livro faz muito mais do que simplesmente contar uma his-

tória. Envolve o afeto, as memórias e a cultura de um povo. Para 
Manoela, o que mais marca é o desafio de descobrir os pos-
síveis usos desse patrimônio. “Cada bem tem uma vocação e 
essa vocação deve ser respeitada”, afirma.

Nas entrelinhas do livro, a advogada levanta vários questio-
namentos sobre esse patrimônio, seu uso contemporâneo e co-
mo as atuais gerações podem se sensibilizar com esses valores. 
“Quais as funções desses prédios e logradouros da cidade, como 
podemos ressignificá-los com linguagem e usos contemporâ-
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A Prefeitura de Fortaleza já recuperou e construiu mais de 
200 praças e áreas verdes em comunidades que não tinham 
nenhuma opção de lazer. Além de usar recursos próprios, a 
Prefeitura está criando parcerias com cidadãos, empresas 
e associações através do Programa de Adoção de Praças e 
Áreas Verdes. O Programa Praça Amiga da Criança já instalou 
64 parques infantis e está instalando muito mais. Além disso, 
estão sendo construídos polos de lazer como o da Avenida 
Sargento Hermínio, totalmente reformulado, com novo 
paisagismo, calçadões, acessibilidade, iluminação especial, 
academia ao ar livre, pista de skate, anfiteatro, quadras 
poliesportivas, campo sintético, bicicross, pista de cooper e até 
um cachorródromo. Um espaço urbano completo e todinho 
seu. Faça como a Prefeitura: cuide bem dele e ajude a deixar a 
nossa cidade cada vez mais bonita.POLO DE LAZER SARGENTO HERMÍNIO

É O MAIOR INVESTIMENTO
EM PRAÇAS PÚBLICAS
E ÁREAS VERDES QUE
FORTALEZA JÁ VIU.

MAIS ESPAÇO PARA
O LAZER, O ESPORTE,
A FAMÍLIA E OS AMIGOS.
MAIS ESPAÇO PARA
VOCÊ VIVER FELIZ.
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da nova lInha de motoRes tsI da 
volskwagen à sofIstIcação e confoRto 

das máquInas pRojetadas pela maRca 
alemã bmw, esta edIção da tapIs Rouge 

mostRa que há de novo e de maIs desejado 
na IndústRIa automotIva. confIRa!

tecnologIa, 

potêncIa
desIgn e
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A terceira geração do BMW X5 supera 
os seus próprios padrões de referência, 
oferecendo um luxo extraordinário mes-
mo para as mais elevadas exigências. 
Sua versão xDrive30d, com motorização 
3.0 a diesel, é capaz de gerar 258 cv e 
torque de 560 Nm, acelerando de 0 a 
100 km/h em 6,8 segundos, de acordo 
com dados da montadora. A transmissão 
é automática de oito marchas com Step-
tronic do BMW EfficientDynamics, que 

aumenta a performance nos veículos uti-
lizando o botão experiência de direção. 
Em termos de tecnologia, conta com seis 
airbags, câmera com visão 360º para 
estacionamento, suspensão adaptativa, 
tecnologia LED para faróis, sistema de 
navegação Professional e de entreteni-
mento traseiro, botão de partida, GPS, 
direção assistida, bacos dianteiros com 
aquecimento, entre inúmeros outros. 
Mais informações na Welle Motors.

x5 xdrivE 30d
bmw
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328i

Produzido desde 2014 no Brasil, o BMW 328i, que integra 
a Série 3, vem equipado com motor 2.0 turbo flex de qua-
tro cilindros e 245 cv, contra os 184 cv de seu irmão mais 
“simples”, o BMW 320i. Em comparação a ele, o modelo in-
clui ainda sistema multimídia com navegador e HD de 20 Gb 
para armazenamento de músicas e arquivos, além de rodas 
de 18 polegadas. Por fim, a topo de linha 328i M Sport (R$ 
248 950) fecha o pacote com rodas de 19 polegadas, paco-
te visual M e faróis full-led adaptativos. Ambos os modelos 
contam ainda com ar-condicionado digital automático, ale-
tas para trocas de marcha atrás do volante multifuncional, 
faróis com acendimento automático, faróis e lanternas com 
leds, seletor de modos de condução, sensor de chuva, entre 
outros equipamentos. Mais informações na Welle Motors.

o bmW 328 vEm  
com motor 2.0 
turbo flEx dE 
quatro cilindros 
E 245 cv
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Com produção nacional, a BMW F 700 GS traz um motor de 2 ci-
lindros e 798 cc, gerando 75 cavalos. O torque máximo de 7,85 kgfm 
está disponível a 5.300 rpm. As rodas são de liga-leve e de 19 polega-
das, na dianteira, e 17 polegadas, na traseira. Estão entre os itens de 
série freios com ABS, ajustes de manetes, mola traseira e de retorno 
do amortecedor, amortecimento variável auxiliar, balança de alumínio 
dupla, lanterna traseira em LED, sensor de cavalete lateral e tomada 
12V. Com um pacote adicional, é possível incluir manoplas aquecidas 
e protetores de mãos, controle de pressão dos pneus, computador de 
bordo, controle de tração (ASC), luzes indicadoras de direção em LED e 
cavalete central. Mais informações na Welle Motors.

o torquE máximo 
dE 7,85 kgfm  
Está disponívEl  
a 5.300 rpm

f 700 gs
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mInI
O Mini Cooper S Clubman vem equipado com motor 2.0 

Twinturbo de 192 cavalos e transmissão com caixa de oito ve-
locidades da Aisin, desenvolvida especificamente para veículos 
de tração dianteira. O carro acelera de 0 a 100 km/h em 7,1s e 
tem velocidade máxima de 228 km/h. A lista de equipamentos 
conta com kit multimídia com tela LCD de 8,8 polegadas, HD 
de 20 GB e GPS; ar-condicionado digital dual zone; seis airba-
gs; head-up display (HUD); freio de estacionamento eletrônico; 
direção elétrica com regulagem de altura e profundidade; te-
to-solar duplo e controle de cruzeiro, entre outros. Mais infor-
mações na Welle Motors.

o carro acElEra dE 0  
a 100 km/h Em 7,1s E tEm 
vElocidadE máxima  
dE 228 km/h

coopEr s clubman
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volkswagen
amarok 2017

Além de uma discreta atualiza-
ção visual externa, a Nova Amarok 
ganhou um interior com mudan-
ças significativas e melhorias nas 
listas de equipamentos. O facelift 
é composto de novos faróis (que 
podem ter leds diurnos ou ser full 
led), grade com aletas verticais 
visíveis e para-choque com toma-
das de ar maiores. As rodas, que 
também são novas, podem variar 
de 16 a 20. Em sua versão Extre-
me, conta com quadro de instru-

mentos com tela colorida 3D de 
3,5”, capas dos pedais de aço ino-
xidável e bancos de couro nappa. 
As versões SE, Trendline, Highline 
e Highline Extreme (estas sempre 
com carroceria de cabine dupla) 
usam o 2.0 diesel biturbo de 180 
cv e torque de 40,8 mkgf com 
câmbio manual (versão SE) e 42,8 
mkgf ou transmissão automática 
de oito velocidades (item de série 
nas demais versões). Mais infor-
mações na Ceará Motor.

Em sua vErsão 
ExtrEmE, conta 
com quadro dE 
instrumEntos 
com tEla 3d  
dE 3,5”
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A Wolkswagen vem apostando alto na sua nova linha de motores 
TSI, que segue a tendência do downsizing: tamanho reduzido e au-
mento de potência. Sua versão de entrada, de 105 cv, tem o melhor 
desempenho da categoria, indo de 0 a 100 Km/h em 9,1 segundos, 
com velocidade máxima de 184 Km/h. Ele equipa o up!, carro mais 
econômico do Brasil. A linha de motores está disponível ainda nas ver-
sões 125 cv (Golf); 150 cv (Jetta, Golf Variant e Tiguan); 200 cv (Ti-
guan); 211 cv (Jetta, CC e Fusca); e 220 cv (Novo Passat e Golf GTI). 
Sua versão mais potente, projetada para os amantes da velocidade, 
acelera de 0 a 100 Km/h em 6,7s e atinge velocidade máxima de 246 
Km/h, de acordo com a montadora. 

a vErsão dE 
Entrada da 
linha tsi, dE 
105 cv, vai dE 0 a 
100 km/h Em 9,1 
sEgundos

potência, Economia 
E adrEnalina
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auto

a nEWsEdan aprEsEntou a Exposição dE 
artE mosaico pop, quE rElê os 10 modElos 

clássicos da história da mErcEdEs-bEnz. o 
EvEnto também contou com lançamEntos da 

montadora, como o amg 2017, E um happy hour

mErcEdEs pop  
by isaac furtado  

na nEWsEdan
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Bruno e ricardo raz isaac Furtado e cheyla Furtado Wellington elias e duda Brígido

ricardo andres, isaac Furtado e luiz teixeira jamil Farah, Hebert velho e tulius Freitas

luiz texeira e antônio albertoexposição mosaico pop na newsedan
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auto

Kalil Braga, Felipe amaral e jorge Figlioulo

Wellington elias e duda BrígidoGregório vasconcelos e carla Fernandessilvania, Francklin, caio e otto medeiros

lucas avelino,andré esteves e marcelo Feitosa

josimar de carvalho amilton inácio e Georgiana jereissati
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além da loja da hEráclito graça, o 
grupo adtsa também assumiu a unidadE 
da Washington soarEs E promEtE muitas 

novidadEs para os cliEntEs da marca

cItRöen tem 
novo comando  

em foRtaleza

Ú
nica representante 
da Citröen em For-
taleza, a Pigalle, es-
tá sob nova direção. 
Aliás, toda a admi-
nistração das duas 
lojas – nas avenidas 
Washington Soares e 

Heráclito Graça – é nova. Há cerca de um 
ano, a marca passou a ser representada 
aqui pelo grupo ADTSA, que tem DNA per-
nambucano. E para esta nova fase, a dire-
ção do conglomerado convocou um exe-
cutivo com larga experiência no mercado 
cearense, João França Júnior.

Ele foi responsável pela reestruturação 
das operações da BMW no Ceará, quando 
o ADTSA comprou a atual Welle Motors, e 
agora está na Pigalle para fazer o mesmo 
trabalho, focado na otimização de proces-
sos na oficina e no pós-venda.

Formado em Administração de Empre-
sas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e 

pós-graduado em Marketing pela Mcintosh 
University, na Austrália, João tem a aptidão 
para a venda de carros no DNA, já que a sua 
família é dona de concessionária, onde traba-
lhou até 2009. Depois, resolveu seguir voo-
solo. Trabalhou em uma grande operadora de 
turismo e passou por Goiânia (GO), Sorocaba 
(SP) e Maceió (AL), até voltar a trabalhar com 
carros em 2013, em Recife (PE), onde assu-
miu as vendas de usados do ADTSA.

Com toda essa experiência e conhe-
cimento do mercado cearense, foi convi-
dado para reestruturar a Welle em 2014 e 
agora assume este novo desafio. Sua meta 
é ousada: pretende dobrar a quantidade 
de veículos Citroën vendidos em Fortaleza 
e tornar a revenda uma referência para a 
marca no Nordeste.

Sem papas na língua, João França Jú-
nior fala sobre seus planos à frente da 
Pigalle, sobre crise no setor automotivo 
e sobre a necessidade de “ser vendedor, 
não um tirador de pedidos”.

veículos
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Tapis Rouge - O que a Pigalle e a Citröen 
têm a oferecer para convencer um clien-
te a comprar um carro da marca?
João França Jr. - A Citroën tem um ex-
celente produto. Todos os modelos têm 
um excelente nível de acabamento, tec-
nologia embarcada e um design refinado. 
E, a partir de agora, a marca vai ter, além 
disso, o aperfeiçoamento do pós-venda e 
da manutenção dos veículos. Aos poucos 
vamos mudar a cara da loja, a maneira de 
se relacionar com os clientes, tanto os po-
tenciais compradores quanto quem já tem 
um carro nosso. Já estamos pensando em 
várias coisas, eventos nas lojas, passeios, 
enfim, ações que vão ser implementadas 
nos próximos meses para fixar o nome Pi-
galle na cabeça das pessoas.

Tapis Rouge - O objetivo é dar um incre-
mento de quantos por cento nas vendas?
João França Jr. - Até abril eu quero consoli-
dar a média de 28 carros novos na rua, pelo 
menos. Atualmente, a média está entre 12 e 
15. Para se ter uma ideia do quanto a marca 
pode crescer, a Citröen tem 1,14% do mer-
cado de novos no Brasil e apenas 0,4% em 
Fortaleza. Eu só quero o que é meu de direi-
to, ou seja, chegar ao menos nesse 1,14%.

Tapis Rouge - Esta meta não é muito ou-
sada e tem pouco tempo para ser exe-
cutada, ainda mais em um cenário de 
retração econômica?
João França Jr. - O desafio me move. Claro 
que eu quero qualidade de vida, trabalhar 
menos. Mas eu estou adorando chegar aqui 
antes das 7 horas, conversar com os clien-
tes, conhecer o funcionamento e as pecu-
liaridades de cada modelo. Além disso, a 
crise ensinou os concessionários a trabalhar 
como concessionários, não mais como “ti-
radores de pedido”, como era antes.

Tapis Rouge - O que você quer dizer com 
“tiradores de pedidos”?
João França Jr. - Em todas as lojas, de 

todas as marcas, não se gastava saliva 
para convencer um cliente que queria, 
por exemplo, um C3 vermelho automá-
tico, que não tinha na loja, tendo um 
branco no salão. Pedia-se direto para a 
fábrica. Ninguém mostrava os benefí-
cios do que tinha no showroom. A crise 
veio devolver o papel de vendedor para 
as lojas, porque quem vendeu carro foi a 
redução de IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados), não foram os conces-
sionários. Hoje, quem está sobrevivendo 
e quem está tendo lucro é porque sabe 
trabalhar com carro. Mais de 600 con-
cessionárias no Brasil faliram nos últi-
mos anos, porque quem vendia, na ver-
dade, era o governo.

Tapis Rouge - Então, para você, os pa-
tamares de vendas de veículos novos 
até 2015, quando o IPI voltou ao normal, 
não correspondiam à realidade que o 
mercado deveria ter?
João França Jr. - Minha vida no mercado 
automotivo é desde que eu nasci. Minha fa-
mília tem concessionária, trabalhei lá. Então 
sim, o que estava sendo vendido era irreal. 
A realidade do mercado é um pouco melhor 
do que está agora. Se hoje uma loja grande 
vende 70 carros por mês, o normal é de 90 
a 105, não mais de 200, como antes. Muita 
gente achou que 200 era o normal e inflou 
custos, por isso teve que fechar as portas.

Tapis Rouge - E como você pretende 
conseguir isso em tão pouco tempo?
João França Jr. - A marca é única em For-
taleza e a Citröen é a porta de entrada pa-
ra o mercado premium, os carros reluzem 
aos olhos. São muito competitivos, as sus-
pensões são inigualáveis, desde os modelos 
mais “básicos”. Além disso, a revisão custa 
R$ 1 por dia, a taxa é de 0,99% e temos três 
anos de garantia. E também reforçando o 
pós-venda, fazendo com que o cliente saia 
da oficina satisfeito. Isso repercute direta-
mente nas vendas de novos.

sE hojE uma loja 
grandE vEndE 70 
carros por mês, 
o normal é dE 90 
a 105, não mais dE 
200, como antEs. 

muita gEntE 
achou quE 200 
Era o normal E 
inflou custos, 

por isso tEvE quE 
fEchar as portas

veículos

48   tapIs Rouge



saIba maIs
A Citröen é uma das primeiras 
indústrias de automóveis, 
fundada em Paris, em 1919. 
Sempre inovadora, foi a primeira 
a adotar a carroceria toda 
em metal, quando os demais 
fabricantes utilizavam também 
madeira; tração dianteira; freios 
a disco, entre outros. Os seus 
modelos mais emblemáticos 
são o 2CV (de 1948 a 1990), o 
futurista DS (de 1955 a 1975, 
atualmente, a divisão de alto 
luxo da marca recebe esta 
denominação), e o DX (de 1975 a 
1989 e substituto do DS).

O grupo pernambucano possui 
representações da Citröen, 
Renault, Peugeot, BMW, BMW 
Motorrad, Mini, Vokswagen e 
Chevrolet em Recife, Jaboatão 
e Caruaru (PE), Maceió (AL), 
Fortaleza e Sobral (CE). Aqui, 
além das duas Pigalle, tem  
as lojas Silcar (Chevrolet) e 
Welle Motors (BMW, BMW 
Motorrad e Mini).

seRvIço
Pigalle

Avenida Washington Soares, 2300 
– Luciano Cavalcante

Avenida Heráclito Graça, 1370 - 
Aldeota

www.citroenpigalle.com.br
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Com primor nos detalhes, o Cabaña del Primo oferece estrutura completa para eventos 

corporativos e sociais. Menu personalizado, sistema de som e luz, telão e projetor, tornando 

o ambiente totalmente privativo. Faça sua reserva e desfrute dessa experiência marcante. 

 Ambiente inspirador. 
Para fechar bons negócios 
       e abrir o seu apetite.
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a advogada E Escritora manoEla quEiroz bacElar 
rEcEbEu amigos, imprEnsa E convidados para a 
noitE dE autógrafos do livro tombamEnto - 

afEtos construídos. a tapis rougE EstEvE  
no lançamEnto, rEgistrando os mElhorEs 

cliquEs do EvEnto. confira!

manoEla quEiroz 
bacElar lança livro

patrimônio

sociedade
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Fábio campos, lúcio alcântara e jocélio leal renata jereissati, manoela Bacelar e Bitoca Fiúza

silvio Frota, Bia perlingeiro, paula Frota e max perlingeiro

manoela Bacelar e edson Queiroz neto manoela Bacelar e adriano nogueiramanoela Bacelar e edson ventura

manoela, ricardo, sarah e maria Bacelar

fo
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patrimônio

max perlingeiro e pádua lopes Fernando e marfisa Ximenes

marília Queiroz, Benjamim e carla oliveira

lúcio alcântara e Fernando FérrerBruna Waleska e paula Frota

ricardo e manoela Bacelar, salmito Filho, pio rodrigues neto

sellene e max câmara

Beatriz philomeno e constança távora
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manoela Bacelar e patrícia macêdo

carolina e neuma Figueiredo Benjamim oliveira e cláudio rocha renata jeireissati e teresa Ximenes

lisieux Brasileiro, marília Queiroz e márcia távora

lançamento do livro de manoela Queiroz Bacelar

Walter costa lima, carla marques, rodrigo jereissati e Bianca cippola
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s 
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amanda távora E lEonardo vidal fizEram 
sEus votos E cElEbraram sEu casamEnto na 

mansão rizatto, cErcados pEla família, amigos 
E convidados ilustrEs. ao som do mar da 

praia da taíba E sob o pôr do sol, os noivos 
cElEbraram sEu amor Em grandE Estilo

o grandE dia dE 
amanda távora E 
lEonardo vidal

cElEbração
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Guirlanda ponte, leonardo vidal, amanda távora e paulo ponte leonardo vidal, luana proença e leandro vidal

amanda távora e milla Bezerra

paulo sérgio e tânia Quezado maira e antônio diasurbano e ana luiza costa lima

Humberto e norma Bezerra, leonardo vidal, amanda, márcio e márcia távora
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cElEbração

verônica e leonardo vidal, amanda távora e luiz vidalcamille, marcelo e marcele cidrão

Walkimar e sarah santosvictor e sabrina limamilla e mônica Bezerra

paulo Quezado, Binho Bezerra, josé Bezerra e Fred magalhães milena e marcelo Quinderé, amanda távora, leonardo vidal e e lia Quinderé
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maira silva manoela e ricardo Bacelar

camile cidrão, maira silva, taís pinto, suiane dias Branco e márcia travessoni

Geovana e ian montezuma alessandra e erivaldo arraes

denise Bezerra e Gil santos

lílian porto e Zélia magalhaes

Gabriela Bastos, noemia maia e priscila Barbosa

milena e marcelo Quinderé, amanda távora, leonardo vidal e e lia Quinderé
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cElEbração

Hilca e max Bezerratássia almeidadráusio e isabela Barros leal

Gabriela teixeiraadriano e thais pintomárcia távora

amanda e márcio távoraluiz Felipe e priscila silva

fo
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tânia E alExandrE lEitão rEcEpcionaram 
convidados no colosso para o lançamEnto 

do cartiEr drivE. a tapis rougE EstEvE lá  
E traz os mElhorEs cliquEs do EvEnto

coquEtEl 
cartiEr no 

colosso

joias

Bruna Waleska e paulinha sampaio
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maxime tarneaud, tania leitão, tessa Ferraz e luciano antunes luciano antunes, Fernando cabral e Bruna Waleska

luciano antunes, tessa Ferraz, tania leitão e maxime tarneaud

synara leal e daniela leitão adriano nogueira e maxime tarneaudracine e Branca mourão

coquetel cartier Zoi by colosso
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joias

márcio, márcia e amanda távora, leonardo vidal

taci Bittencourtmontiele e Humberto arrudaanastácio e cristine marinho

talita carneiro, marise castelo Branco, Karine coimbra e thaís carneiro

maxime tarneaud márcio e márcia távora, dito machado
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raquel e Hugor machado

venetia maia, e ana elisa voulassikis

daniela leitão, axel e lourdes meira

aldonso e inga palácio

tânia leitão e cláudia Quental

monaliza, luciana e luiz Gentil

paula e juliano viana

Felipe rocha e paulinha sampaio

joias
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to
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s 
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casamEnto

após sEtE anos dE namoro, o casal  
andréa E andré cElEbrou sEu amor  

com a oficialização do matrimônio.  
a cErimônia não podEria tEr sido  

mais bonita, Emoldurada por um lindo 
cEnário no pôr do sol do iatE clubE

o "sim" dE  
andréa nottingham 

E andré olivEira
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salmito Filho, max câmara, Élcio Batista e adriano nogueira

andréa e ricardo nibon

onélia e camilo santana, andréa nottingham e andré oliveira, maria célia e cid Gomesandréa nottingham e andré oliveira

mara nibon, ricardo nibon, andréa nottinghan, andré oliveira, isa soares e manuel aguiar

Élcio Batista, max e sellene câmara, jamile e salmito Filho
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casamEnto

mano alencar, chiquinho araújo, salmito Filho e cid Gomes

luciana souza e Waleska rolimdaniela e luiz Barradébora nibon e onélia santana

ricardo nibon, Felipe e sérgio nottingham, licinho correia, pádua lopes e pc norões

edson silva, pádua lopes, licinho correia e pc norões Felipe, sérgio e dóris nottingham, ricardo nibon
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manuele Barra e júlia Holanda

artur e célia magalhães

marcos e isabel Gomide

pádua e jô lopes, simone e pc norões

Bismarck e Gláucia maia

pc norões, Ferrucio Feitosa, amarílio cavalcante e licinho correia

débora nibon e sellene câmara

Gustavo serpa e mano alencar
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ambiEntE criado por robErto 
pamplona com móvEis siErra na casa 
do barão dE camocim foi inspirado 

no movimEnto litErário romantismo

conexão entRe 
o clássIco e o 

contempoRâneo

u
m dos ambientes mais 
elogiados da última edi-
ção da Casa Cor Ceará, 
a Biblioteca do Barão e 
da Baronesa, é fruto de 
mais uma parceria entre 
o conceituado arquiteto 
cearense Roberto Pam-

plona Júnior e a fábrica de móveis Sierra.
O espaço, uma aconchegante sala para lei-

tura que também tinha como função conec-
tar a história da mansão com as atualidades 
em decoração, mas sem destoar da constru-
ção antiga, foi concebido tendo como base o 
movimento literário Romantismo.

“A ideia foi captar o espírito da época pa-
ra criar essa ponte com o passado. Por isso, 
apesar de o Positivismo e o Realismo já exis-
tirem em 1880 nas artes, foquei na visão de 
mundo romântica, centrada no indivíduo”, 
explica Pamplona.

Por se tratar de um imóvel tombado pelo 
Patrimônio Histórico Municipal, cujo piso em 
madeira paginada, adornos nas paredes e teto, 
e portas e janelas foram restaurados, o arqui-
teto diz ter feito uma “opção intencional por 
móveis com looks clássicos, para reconectá
-los à sua própria história, mixando com outros 
mais modernos para revitalizar o espaço”.
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De acordo com ele, “a biblioteca tem 
uma atmosfera leve e suave, é um mer-
gulho na tradição, mas trazendo o sopro 
otimista do novo, proporcionando ao visi-
tante uma experiência de sentir o ar nos-
tálgico de uma edificação de época. Por 
isso o mix de estilos, com predominância 
do ‘Neo-palaciano’”.

Para tanto, o autor do projeto utilizou 
a linha Empório da Sierra Móveis e algu-
mas peças da Abraccio Móveis - linha con-
temporânea do Grupo Sierra. “A escolha 
da Sierra e da Abraccio foi quase natural, 
pois a biblioteca pedia um charmoso mix 
de estilos, com destaque para o clássico. 
A Sierra sempre se diferenciou pela beleza 
e qualidade de seus móveis clássicos, que 
foram complementados com perfeição pe-
la linha Abraccio e também pela Garden, 
que trabalha com peças outdoors”.

Outro fator apontado por Pamplona foi 

“a facilidade de encontrar numa só loja tu-
do o que o ambiente precisava: sofá, pol-
tronas, adornos, lustres, luminárias, qua-
dros e objetos especiais”. “O projeto que 
eu sonhava tinha o DNA da Sierra, porque 
toda a diversidade de produtos que ela 
oferece atende a qualquer projeto”.

Esta não é a primeira vez que Pamplo-
na utiliza móveis Sierra em ambientes para 
a mostra: o Living Francês, todo em prata e 
branco, da edição 2009; a Cozinha da Fa-
mília, de 2011, e a Varanda do Bem Estar 
de 2012 foram concebidos integralmente 
com móveis Sierra e Garden.

A parceria entre Pamplona e o Grupo 
Sierra vai além de fatores profissionais. 
“Eu tenho uma identificação pessoal com 
a marca, tanto pelo mèlange de estilos, 
quanto por um certo encantamento pelo 
estilo clássico que a Sierra desenvolve tão 
bem e com muita qualidade”, resume.
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peças sierra 
utilizadas na 
“biblioteca do barão 
e da baronesa”

Sofá “louvre” 
Todo em capitonê, sendo uma 
releitura de formas mais retas.

Poltrona “Palheta” 
Revestida com pele de ovelha 
negra (Abraccio).

Mesa circular “lazio Gold” 
Com tampo de vidro e base de 
argolas vazadas em latão dourado 
(Abraccio).

Mesa de apoio “Niki”  
Em cobre.

Poltronas “Madison”  
Com estilo clássico e capitonês.

estantes clássicas em madeira 
patinada, com prateleiras de vidro.

adornos e objetos de 
decoração: lunetas, vasos de 
vidro transparente, gravuras de 
mapas urbanos antigos, espelhos 
estilizados com inscrições e lustre.
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ExpErimEntos tEcnológicos, simulador 
dE rEalidadE virtual, hovErboard, 

Ensaios dE pré-carnaval E um passEio pElo 
Egito antigo Estão EntrE as atraçõEs da 

alta tEmporada no riomar fortalEza

n
estas férias de 
início de ano, o 
RioMar Forta-
leza está com 
muitas atrações 
para toda a fa-
mília. O ano já 
começou em 

clima de Mega Saldão, com promoções em 
todas as lojas. Durante as férias, os turistas 
contam com o Tourist Service, um ônibus 
que faz translado nos principais hotéis da 
orla da cidade. Conheça algumas das ações 
preparadas pelo shopping especialmente 
para tornar o período mais divertido.   

lemonade 
expeRIence 
até 9 de fevereiro

no RIomaR 
foRtaleza

Desde o dia 9 de janeiro, o projeto 
Lemonade Experience está no RioMar 
Fortaleza. O evento, que é inédito na 
Capital, traz  inovações tecnológicas 
que podem ser experimentadas pelo 
público, que vivencia novas sensações 
e tem a oportunidade de conhecer 
muitas novidades.  O  Lemonade 
Experience reúne em um mesmo 
evento diversão e informação com 
muita interatividade, com drones 
terrestres, óculos de realidade 
virtual, Cubelets e Moss Robotics, 
Memory Games e Osmo Tangram. A 
atração fica no shopping até o dia 9 
de fevereiro, na Praça de Eventos, no 
piso L1, de segunda a sábado das 10h 
às 22h e nos domingos e feriados das 
14h às 21h. A entrada é R$ 15.
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museu egípcIo 
ItIneRante 
até 30 de janeiro

O RioMar Fortaleza recebe o Museu 
Egípcio Itinerante, localizado no 
Piso L1, próximo à Kalunga, que traz 
a cultura e a tradição de um país 
marcado por sua história, o Egito. Com 
curadoria do artista plástico egípcio 
e pesquisador de egiptologia Essam 
Elbattal, o Museu apresenta uma visão 
ampla da Terra dos Faraós em um 
acervo com cerca de 200 esculturas. 
Direcionado a todas as idades, o 
acervo conta a história de mais de 
três milênios de civilização em sua 
rica união de réplicas fiéis dos museus 
do Cairo, Alexandria, Luxor, Louvre, 
Londres, Berlim e Vaticano. O Museu 
tem também múmias, sarcófagos, 
estátuas de deuses, faraós, rainhas 
e pinturas sobre papiros, nas quais 
são representados aspectos relativos 
à cultura, política, economia, arte e 
religião da antiga civilização egípcia, 
além de objetos de importantes faraós 
como Tutancâmon e Ramsés II. A 
visitação é guiada por monitores e 
acontece das 10h às 22h de segunda a 
sábado, e das 12h às 20h aos domingos 
e feriados. Os ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (estudante).

pRé-caRnaval com 
bloco baqueta
até 17 de fevereiro

O mês de janeiro é marcado pelo Pré-
Carnaval na capital. O RioMar Fortaleza 
entra no clima da folia e recebe, a partir 
do dia 27 de janeiro, o ensaio da bateria 
de um dos tradicionais blocos cearenses 
de Carnaval, o Baqueta. A folia acontece 
toda sexta-feira até o Carnaval e fica 
concentrada no estacionamento da Lagoa 
do Apicum do RioMar, a partir das 20h.  
A entrada é gratuita. Datas Ensaio 
Baqueta: 27/1, 3/2, 10/2 e 17/2.

tRampolIm paRk
até 28 de fevereiro

A atração fica no RioMar Fortaleza 
durante todo o mês de janeiro e 
fevereiro, no Piso L1, em frente à Praça 
de Eventos 1. Toda a família pode se 
divertir no Trampolim Park, brinquedo 
que já é sucesso em vários países, como 
Estados Unidos, Canadá e Austrália. O 
espaço conta com mais de 180 metros 
quadrados, possui áreas livres com 
camas elásticas instaladas no chão e 
nas paredes, além de uma piscina de 
espuma. O funcionamento é de segunda 
a sexta, das 14h às 22h; sábado das 10h 
às 22h; e no domingo e feriados das 11h 
às 21h. O valor do ingresso é R$ 20 por 
15 minutos para crianças e adultos, cada 
minuto adicional sai por R$ 1.

sImuladoR de 
montanha Russa
O RioMar Fortaleza está com uma 
divertida atração para toda a família, 
o Simulador Rilix Coaster. Utilizando 
tecnologia de realidade virtual, o 
equipamento transporta o público para 
um cenário em 360°, em que a pessoa 
tem a sensação de estar em uma 
montanha russa real. O brinquedo fica 
no piso L1, próximo ao G.Barbosa, com 
entrada no valor de R$10 por pessoa. 
Horário de Funcionamento de segunda 
a sexta, das 10h às 22h; domingos e 
feriados das 14h às 21h.

hoveRplay
Hoverboard é um tipo de skate 
elétrico que virou uma febre 
nacional. Com design inovador e 
futurista, o brinquedo é movido 
à bateria e controlado com 
movimentos do próprio corpo, 
por meio de um sistema de 
tração inteligente, que possibilita 
a mudança de direção em todos 
os sentidos, 360º. A atração fica 
localizada no Piso L2, próximo 
à Riachuelo, e funciona de 
segunda a sábado, das 10h às 
22h e aos domingos e feriados 
das 12h às 21h. Para participar 
da brincadeira, o ingresso custa 
R$ 20 (por 20 minutos) e R$ 30 
(por 30 minutos).
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o lindo pôr do sol da lagoa do colosso 
foi o cEnário Escolhido pElos noivos 

marianna parahyba E fElipE rangEl para 
cElEbrar com amigos E familiarEs  

a bEla cErimônia dE casamEnto

WEdding dE 
marianna E fElipE 

EnlacE

sociedade



marianna, amigas e o buquê ricardo e ana Brasil, mila e Guilherme Beco

andré e cynthia rangel emoldurando os noivos

marianna e Felipe ricardo Brasil e mariana palácio

Haroldo Brasil, adriana machado, os noivos, Haroldo Brasil e marta louise

camila e Hugo macêdo
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EnlacE

tom trajano e candice com os filhos

davi parahyba e joana marinho joão paulo e marília Barreto

renata parahyba e parahyba netoemílio moura e carol silva

cibele Figueiredo, natasha melgaço, myrelle e marcela coura, marcela torquato

George Freitas e ana sávia tavares

rafael parahyba e Gabriela liro
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mariana mangela, regiana macêdo e carolina Frota

Felipe passos e raíssa lobomarcella couraHaroldo Brasil e marta louise

julia e Beatriz rôla e lílian rangel

a noiva vai ao altar

Karen e arthur matos, suyane e daniel araújo

EnlacE coktelitas
2go.
drinks com a qualidade

coktel itas,  engarrafados

e prontos para vocÊ

levar para onde quiser.

PASSION
MACARUJá,  mel e  h ib ísco

MANGO DREAM
MANGA, L IMão E COCO

SPETáCULO
laranja,  l imão e alecrim

konichiwa
gengibre e  l imão

drinks a base de vodka.

mais informações
e encomendas:  3272.0056

@COKTELITAS2GO
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2go.
drinks com a qualidade

coktel itas,  engarrafados

e prontos para vocÊ

levar para onde quiser.

PASSION
MACARUJá,  mel e  h ib ísco

MANGO DREAM
MANGA, L IMão E COCO

SPETáCULO
laranja,  l imão e alecrim

konichiwa
gengibre e  l imão

drinks a base de vodka.

mais informações
e encomendas:  3272.0056

@COKTELITAS2GO

coktelitas
2go.
drinks com a qualidade

coktel itas,  engarrafados

e prontos para vocÊ

levar para onde quiser.

PASSION
MACARUJá,  mel e  h ib ísco

MANGO DREAM
MANGA, L IMão E COCO

SPETáCULO
laranja,  l imão e alecrim

konichiwa
gengibre e  l imão

drinks a base de vodka.

mais informações
e encomendas:  3272.0056

@COKTELITAS2GO
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coktelitas
2go.
drinks com a qualidade

coktel itas,  engarrafados

e prontos para vocÊ

levar para onde quiser.

PASSION
MACARUJá,  mel e  h ib ísco

MANGO DREAM
MANGA, L IMão E COCO

SPETáCULO
laranja,  l imão e alecrim

konichiwa
gengibre e  l imão

drinks a base de vodka.

mais informações
e encomendas:  3272.0056

@COKTELITAS2GO
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MANGO DREAM
MANGA, L IMão E COCO

SPETáCULO
laranja,  l imão e alecrim

konichiwa
gengibre e  l imão

drinks a base de vodka.
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e encomendas:  3272.0056
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bruna WalEska ganhou fEsta surprEsa, 
articulada por rodrigo frota, para 

cElEbrar sEus 30 anos. a tapis rougE marcou 
prEsEnça no pEtit comitê, rEgistrando os 

mElhorEs cliquEs da bEla E sEus amigos

surprEsa para 
bruna WalEska

anivErsário
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roberto e neide portojorge Fiúza e lília Quinderé

Haroldo moraes e sandra dias, com rodrigo Frota e Bruna Walesca com as filhas

rigoberto e Bianca tavares

aline pinho e Bruna Waleska

a noite foi animada pela banda Balanço social

Haroldo moraes, melina dias, sandra dias, Bruna Waleska, rodrigo, silvio e paula Frota
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anivErsário

vitor Frota, daniela eloy, igor césar e talita pontes ingrid Gurgel

camila coelho e dante Klimovicz

mardônio e Bia Barros

mônica machado, tatiana mendes e manuela melo marcelo Gondim, caroline lemos, taís Fialho e laelho jr.

carmen rangel, silvio Frota, adriano nogueira, Gustavo cruz e rodrigo nogueira
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B'day de Bruna Waleska

igor césar e talita pontes

evento foi marcado pela presença de gente bonita

Haroldo moraes e laís almeida

amigos prestigiam festa surpresa de Bruna Waleska

melina dias
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a fEsta dE casamEnto dE fábio nEvEs 
morEira E marília mElo dE moura foi 

EmocionantE. os noivos Estavam radiantEs 
ao lado dE familiarEs E amigos, quE foram 

rEcEpcionados com muito rEquintE, no  
la brasilEriE, para fEstEjar a união do casal

as bodas dE fábio 
morEira E marília 

dE moura

WEdding

88   tapIs Rouge

sociedade



ana carvalho, rodrigo carvalho e Franklin moura Fátima neves, janine müller e paulo celigue

vera melo, Fábio melo, marília elizabeth e Hegino melo

Bruno e roberta neves davi melo e layla rodriguesBruna melo e luz Gaspar

Fátima neves, Fábio moreira, marília elizabeth e roberto moreira
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WEdding

pablo vargas,joão vargas e maria augênia

davi pexoto, Fábio coelho, camila neves, tarcia carneiro, thiago olinda, ronan soares e daniel cabo

Karina saraiva e Welker sousajúnior melo e roberto moreiraFrancisco e regina santiago

Zilma andrade, Fátima neves, livramento e edson costa

nátalia Fontenele, simone morais, Fernando mota, lucila morais, Fernando mota e paulo cesar norões
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carola dEsign, da cEarEnsE 
carolina figuEirEdo, inova 

com pEças inspiradas no 
cotidiano E na obsErvação 

dE dEtalhEs da naturEza  
E das cidadEs

estIlo 
uRbano
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u
ma nova marca de 
joias artesanais, 
com design con-
temporâneo inspi-
rado nos cenários 
urbanos e que es-
timula o consu-
mo consciente, a 

Carola, tem virado objeto de desejo das 
fashionistas mais descoladas.

Criada pela cearense Carolina Figuei-
redo – o nome da marca é um apelido de 
infância – no final de 2015, a Carola nas-
ceu a partir de um hobby. Ela saiu de For-
taleza no começo daquele ano para traba-

lhar com marketing em um grande grupo 
editorial e, nas horas vagas, fazia um curso 
de joalheria. Menos de 10 meses depois, o 
que era para ser um divertimento tomou 
proporções inesperadas: Carolina largou 
a carreira promissora para lançar sua pró-
pria linha de joias, comercializadas pela In-
ternet e em feiras de design.

“No meu tempo livre, me aventurei na 
cerâmica, costura, técnicas em grafite, 
aquarela e lápis de cor, mas tudo bem bá-
sico, não dava pra me dedicar muito en-
quanto trabalhava e estudava. Mas não 
consegui parar o curso de joalheria de 
bancada desde que comecei”, conta.

a proposta é tEr pEças modErnas, 
inspiradas no quE sE usa nas 
ruas, na arquitEtura, na mÚsica 
E nas artEs plásticas
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“a idEia é, a 
cada colEção, 

tErmos uma 
artE ligada 
a Ela. sEja a 
pintura, a 

fotografia ou 
o artEsanato 
tradicional"

desIgn
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A primeira exibição das suas peças, 
confeccionadas em Prata 950 (peças em 
ouro são feitas sob encomenda), foi na 
feirinha Cor da Cultura, na Casa Cor Ce-
ará. A partir daí, Carolina resolveu fazer 
do seu hobby um meio de vida e pediu 
demissão para dedicar-se exclusiva-
mente às joias.

Sua proposta é ter peças modernas, 
inspiradas no que se usa nas ruas, na ar-
quitetura, na música e nas artes plásti-
cas. Tanto que selou parceria com o ar-
tista plástico Nódoa, também cearense, 
com joias inspiradas na sua primeira co-
leção. “A ideia é a cada coleção, termos 
uma arte ligada a ela. Seja a pintura, a 
fotografia ou o artesanato tradicional, 
queremos somar artes, somar sonhos. E 
o Nódoa faz parte da nossa primeira co-
leção, do nosso primeiro sonho”, relata, 
adiantando que a próxima coleção terá 
como parceira uma arquiteta amiga.

Outra característica importante da 
Carola é a sustentabilidade. De acordo 
com a designer, tudo é feito no seu ate-
lier, desde o desenho da joia até as fotos 
e mídias online. As sobras de metal são 
reaproveitadas e todos os fornecedores 
são pequenos empresários do Brasil, 
“apoiando, valorizando e ajudando ne-
gócios locais a crescer”.

Além disso, para Carolina, o impor-
tante é ter peças que sejam atemporais, 
que não limitem seu uso a apenas uma 

coleção, valorizando o consumo cons-
ciente. “As joias Carola são simples e ao 
mesmo tempo sofisticadas. Você tanto 
usa um brinco da Carola no dia a dia, co-
mo em um evento especial. Todo o pro-
cesso é feito a mão, pelo ateliê, e tem 
design autoral. Valorizamos cada etapa 
e com isso é um processo mais cuidado-
so e demorado, somos uma marca slow 
fashion", define.

Mesmo tendo sido lançada em meio à 
crise, Carolina não se intimida com as di-
ficuldades do mercado. “Apostar em joias 
nunca é arriscado, pois são peças que du-
ram por toda a vida. Com a crise, as pessoas 
passaram a gastar melhor, comprando pro-
dutos de mais qualidade e durabilidade”. 

seRvIço
carola

contato.caroladesign@gmail.com 
facebook.com/carola.design 
instagram: @carola.design

“as joias carola 
são simplEs E ao 
mEsmo tEmpo 
sofisticadas. 
você tanto usa 
um brinco da 
carola no dia a 
dia, como Em um 
EvEnto EspEcial"
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Por Frederico Perboyre carioca, 
nutrólogo, formado pela  

Universidade Federal do Ceará

a obesIdade e o 
RIsco de cânceR

distÚrbio mEtabólico mais comum 
no ocidEntE, a obEsidadE contribui 
para o dEsEnvolvimEnto dE tumorEs 

cancErígEnos. para Evitá-los, a adoção 
dE hábitos saudávEis é fundamEntal 
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obesidade é o dis-
túrbio metabólico 
mais comum do 
Ocidente e o se-
gundo maior fator 
de risco evitável 
para o câncer, per-
dendo apenas para 

o tabagismo, e a mortalidade da doença é 
maior entre essa população. As alterações 
metabólicas que provém dela contribuem 
para um ambiente favorável ao desenvol-
vimento de tumores. Estimativas globais 
recentes mostram que 1,46 bilhão de adul-
tos estão acima do peso (Índice de Massa 
Corporal, IMC > 25 kg/ m2) e 502 milhões 
de adultos são obesos (IMC > 30 kg/m2).

O excesso de peso em homens e 
mulheres resulta no aumento de 1,52 e 
1,62, respectivamente, no risco relativo 
de morte por câncer. Cerca de 10% dos 
casos de morte por câncer em fuman-
tes e de 14% a 20% dos casos de morte 
por câncer em não-fumantes poderiam 
ser evitados caso preveníssemos a obe-
sidade. Entre os obesos não-fumantes o 
risco de morte por câncer pode chegar 
a 38% nos homens e 33% nas mulheres 
e, comparando à população não obesa, 
as pessoas do sexo masculino com obe-
sidade grave têm uma chance 52% maior 
de morrer por câncer, sendo o risco mais 
acentuado nas mulheres (62% maior).

A frequência de câncer relacionado ao 
sobrepeso e obesidade depende do órgão 
acometido pelo tumor. Destacam-se as 
neoplasias de cólon e reto, mama, endo-
métrio, esôfago, vesícula biliar, pâncreas, 
rins, próstata, colo uterino e ovários.

"o ExcEsso 
dE pEso Em 
homEns E 
mulhErEs 

rEsulta no 
aumEnto 

dE 1,52 E 1,62, 
rEspEcti-

vamEntE, no 
risco rElativo 

dE mortE  
por câncEr"

Os mecanismos responsáveis pela 
associação entre obesidade e câncer in-
cluem a distribuição da gordura corporal 
e alterações nos padrões hormonais, en-
volvendo o eixo Insulina-IGF, estrógenos 
e progesterona e adipocitoquinas pro-
duzidas no tecido adiposo visceral. Este 
conjunto de fatores promove a resistên-
cia insulínica e aumento na produção de 
insulina pelo pâncreas para compensar o 
metabolismo da glicose. Esta última con-
dição favorece o crescimento tumoral a 
partir de seus efeitos mitogênicos, antia-
poptóticos e angiogênicos, atuando dire-
tamente sobre seus receptores nas célu-
las ou, indiretamente, por mudanças no 
metabolismo dos hormônios endógenos.

Ressaltamos que o processo inflama-
tório presente na obesidade é um dos 
principais mecanismos envolvidos no de-
senvolvimento dos cânceres associados 
à obesidade. A adoção de hábitos saudá-
veis, incluindo a modificação de hábitos 
alimentares e a prática de exercícios físi-
cos, é imprescindível.
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principal dEstino 
turístico da 
indonésia, a ilha 
ofErEcE um ambiEntE 
paradisíaco E 
badalado, além dE 
paisagEns incrívEis

os Encantos 
dE bali
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t
rânsito caótico, sabores exóticos, paisagens 
de encher os olhos e uma experiência incrí-
vel. Assim é viajar para Bali, a ilha na Indoné-
sia dona do título de principal destino turísti-
co do país. A atmosfera por lá é quente, viva e 
paradisíaca. Além disso, o local respira o Hin-
duísmo e Budismo, com aproximadamente 
10 mil templos espalhados em seu território.

Viajar para Bali é encantar-se. Não faltam bons motivos para 
ir para lá. Desde seu artesanato aos museus, passando por pa-
lácios e spas, além das paisagens únicas formadas pelas planta-
ções de arroz. Com tudo isso à disposição do turista por valores 
razoáveis para quem sabe pechinchar, não é à toa que é cha-
mada de “Ilha dos Deuses”. Com certeza, Bali é um destino que 
deve ser incluso no roteiro de qualquer viajante.
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dIcas e 
cuRIosIdades 
O melhor meio de se locomover 
em Bali é a moto. Por lá é 
possível alugar uma ou um carro 
e ainda há a opção de eles virem 
com motorista junto. Transporte 
público é praticamente 
inexistente na ilha.

Bali é mais que praia, você pode 
aproveitar muito a cultura e 
gastronomia do local.

assim como em muitos lugares 
do sudeste asiático, pechinchar 
faz parte na hora de comprar. 
Isso vale para souvenirs, 
massagem na praia e até mesmo 
para passeios turísticos.

Os balineses são muito 
receptivos e estão sempre  
com um sorriso no rosto, 
dispostos a ajudar!

águas quentes  
e aReIas badaladas

Cenário do filme Comer, Rezar e 
Amar, estrelado por Julia Roberts, a 
praia Padang Padang é uma das mais co-
nhecidas - e bonitas - da região sul. Com 
águas calmas, transparentes e mornas, 
é aconchegante e ideal para assistir ao 
pôr do sol com amigos, acompanhado 
de uma cerveja.

A praia é pequena e em períodos de 
alta estação pode ser difícil arranjar um 
espaço para estender a toalha na areia, 
mas o divertimento com stand up pad-
dle ou mergulho é garantido! Para quem 
prefere ficar na areia, é possível alugar 
guarda-sol e visitar os restaurantes e 
barraquinhas da orla. O acesso é por 
uma escada de concreto e tem uma taxa 
simbólica para conservação do local na 
entrada, mas as paisagens valem a visita!

Ainda na região sul, uma ótima dica é 
a praia de Uluwatu. Quando a maré está 
cheia, as atividades do local se resumem 
a apreciar a bela vista do topo do restau-
rante da praia. Quando a maré está baixa, 
porém, o mar continua agitado e se abre 
em uma piscina natural para a alegria 
dos banhistas. Passar por esta praia ren-

de outra experiência fantástica, o Templo 
Uluwatu, que fica no topo de uma falésia. 
A vista por lá é espetacular e inesquecível, 
principalmente no pôr do sol. Não deixe 
de conferir e lembre-se: é preciso estar de 
sarong - espécie de canga utilizada nos 
templos religiosos - para acessá-lo.

Para quem quer desfrutar de mo-
mentos românticos, a praia de Jimbaran 
tem o ambiente perfeito. Na viagem a 
dois, um ótimo programa é passar por 
lá, saborear uma peixada suculenta e 
caminhar ao longo da praia sob a luz do 
luar indonésio. O difícil será escolher em 
qual restaurante comer e qual prato, já 
que todos oferecem grandes experiên-
cias gastronômicas.

Seminyak é uma praia que também 
deve ser incluída no seu roteiro de via-
gem, principalmente se você adora uma 
badalação. Por lá, é possível encontrar 
muitas lojas de roupas e acessórios, 
ótimos restaurantes, hotéis luxuosos e 
os famosos beach clubs. No fim da tar-
de muitos turistas passam por lá para 
apreciar drinques ao som de DJs. Outro 
destaque desta praia são os bares pé na 
areia, ideais para apreciar uma cerveja e 
se divertir nos luais. 
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As belezas de Bali não se restrigem às praias. 
As manifestações culturais da região são muito 
fortes, assim como a religião. Os templos 
oferecem uma experiência incrível e os 
principais são Uluwatu, Tanah Lot e Ulun Danau 
Bratan. Para visitar os templos é preciso cobrir 
as partes não-sagradas do corpo, cintura e 
pernas. Sendo assim, em respeito aos deuses, 
o visitante precisa usar o sarong, roupa típica 
balinesa que se assemelha a uma saia.

Uluwatu
Este é um dos templos mais 
antigos de Bali e também é 
conhecido como Templo de 
Pedra, pois está localizado em um 
cenário espetacular: o topo de um 
penhasco acidentado. Sua posição 
foi estrategicamente pensada para 
proteger a ilha dos maus espíritos 
do sudeste. De lá, é possível 
apreciar um dos mais incríveis 
pôres do sol de Bali.

Tanah lot
Tanah Lot significa 
Terra no Mar. O 
templo é cercado 
por água e só é 
possível chegar lá 
caminhando quando 
a maré está baixa. 
A particularidade 
do local é que, em 
meio às suas rochas, 
há uma fonte que 
jorra água doce 
abundantemente, 
acima do nível do 
mar. Os devotos do 
Hinduísmo usam essa 
água para um ritual de 
purificação. A visita 
também vale pelo 
local alto em frente 
ao templo, que dispõe 
de restaurantes, 
lanchonetes e uma 
vista panorâmica 
maravilhosa.

Ulun Danau Bratan
Conhecido como o Templo do 
Lago e situado a 1.200 metros 
de altura, o templo está cercado 
por montanhas e geralmente 
é envolto em uma neblina, 
conferindo a ele um ar de 
mistério. Para chegar lá, a viagem 
merece atenção especial. A 
paisagem é de encher os olhos 
com seus lagos, campos de arroz 
e povoados peculiares. 

os templos sagRados
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gabriElla baquit E filipE albuquErquE 
rEuniram familiarEs E amigos, no la maison 
buffEt, para cElEbrar sua união. a fEsta foi 

para lá dE animada E rEuniu familiarEs  
E muitos amigos dos noivos

gabriElla baquit E  
filipE albuquErquE 
oficializam união

marriagE
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vanessa custódia, juliana Gouveia, Gabriella Baquit e isla Garcia casamento de Gabriella Baquit e Filipe albuquerque

Gabriella Baquit e antonio elisio

Karla Ferraz e Fabiana de paula luciane e marcone vilassaisabela e Fuvio ribeiro

Fatima aguiar, antonio elisio, Gabriella Baquit, Filipe albuquerque, piedade lobo e  nonato lobo
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marriagE

juliana e jorge alencar

Érica, ariane e anne Baquitmanuela,mariela, cláucia e daniela pompeu

a linda mesa do bolo

Bruno Brandão e sara ramalho os noivos, familiares e amigos
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Karla Ferraz e Fabiana de paula mila e Guilherme Becco

camila Baquit, ieda Baquit e luiz Hererias

Fernando e márcia travessoni

Beth sampaio, Fátima Baquit e micheline pinheiro

paula e andré rolim

luciano araújo e lúcia leiva cláudio nelson e raquel Xavier
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grandEs profissionais dE arquitEtura, 
dEsign dE intErior E paisagismo participaram 

da 18ª Edição da casa cor cEará, com 35 
ambiEntEs intErnos E ExtErnos, cElEbrando 

os 290 anos dE fortalEza, além dos 30 anos dE 
criação da casa cor. a tapis rougE rEgistrou 

os mElhorEs cliquEs dos Espaços, durantE a 
avant-prEmièrE para convidados. confira!

por dEntro da  
casa cor cEará

arquitEtura

prefeito roberto cláudio, neuma Figueiredo, onélia leite santana e magela lima

110   tapIs Rouge

sociedade



casa cor pedro mendes, lúcia costa, edir rolim e neuma Figueiredo

casa cor

Bruna e célia magalhães onélia leite santana e ivo Gomeserica e epitácio oliveira

prefeito roberto cláudio
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arquitEtura

raquel e erick vasconcelos

casa cor

rafael magalhães e natasha BrígidoFernanda e Geni levyÉrica e samuel dias

Águeda muniz, ana muniz e jober pinto

neuma Figueiredo, romeu duarte, eliane novais, crause costa, lise novais e lina eleutério
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rafael magalhães e natasha Brígido

jamile lima pedro Bringel e eliane Brasil

casa cor

márcia e Fernando travessonipatrícia macêdo e onélia santana

Genice Brandão, jaqueline maia e Zilda pessoa

inês sobreira e ricardo Braga

natália Queiroz e cristiano Bezerra
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o tErminal marítimo dE fortalEza foi 
EspEcialmEntE dEcorado para rEcEbEr 

familiarEs E amigos dE priscilla saboia E fElipE 
romcy. Em um bElíssimo cEnário, iluminado 

pElo pôr do sol, os noivos cElEbraram a 
união com muita alEgria, bElEza E rEquintE

casamEnto dE 
priscilla saboia 
E fElipE romcy

EnlacE
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morgana dias Branco, nekita romcy e thaís pintosalmito Filho, tim Gomes, mano alencar e Hélio parente

ana lourdes almeida e patrícia saboyaroberto saboia e tatiana parentelia nobre e marcos romcy

priscila e ernesto saboiaos noivos com os pais
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EnlacE

cecília celigmann e agustín Herrero ticiana e andré parente

cláudio e Giana studart

patrícia santiago e alcimor rocha

Wilson vicentino e Helena romcy a noiva e as madrinhas

os noivos e seus padrinhos
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@PouchainRamos
/PouchainRamos
85-3231-3219
www.pouchainramos.com

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



EnlacE

carlos Henrique e cadeh juaçaba e roberta Furtado

célio e liana tomazvictor Frota e Byron Frota celina romcy e mônica studart

alexia Fontes, alessandra arrais e lurdinha

samira, sérgio e alódia Guimarães Gustavo serpa 
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dEsign, arquitEtura, cultura. são tEmas quE o 
pÚblico Encontrará na dasart living, rEvista 
assinada pEla dasart incorporaçõEs. a publicação 
traz como dEstaquE o Estilo dE vida Em fortalEza. 
confira quEm pintou na fEsta quE marcou o 
lançamEnto da publicação E do EmprEEndimEnto 
jazz carolina sucupira, no black hall

lançamEnto da 
rEvista dasart living

Estilo

Familia Frota
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diogo milanesi

Bruna Waleska e aline pinho

levi castelo Branco ivo mesquita, paula e sílvio Frota e lúcia Wolff

lílian porto e adriana QueirozGil santos

vitor Frota e daniele eloy
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Estilo

márcia e Fernando travessonirafaela e George vieiramanuela linhares e sávio Batista

alexandre e letícia leitãoBruna Waleska e rodrigo FrotaFernando Ferrer e adriana miranda

paula Frota, Bruna Waleska, renata jereissati e daniele eloy neide pinheiro, josé jorge vieira e rosângela de Francesco
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adriana Frota e cecília costaana cristina camelo e lúcia pracianomanoela e ricardo Bacelar

madalena Feijão, edson viana e Beth pinto

Bruno really, magno nogueira, adriano alves e ladislau nogueira

Bruna Waleska
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joão fiÚza E família rEcEbEram convidados EspEciais 
para a EntrEga do mais novo EmprEEndimEnto da 
diagonal, o vg sun. a fEsta foi chEia dE EmoçõEs, com 
dirEito a um supEr shoW da cantora prEta gil Em um 
sunsEt pra lá dE badalado. o vg sun fica localizado 
na praia do cumbuco E conta com apartamEntos dE 
39m² a 99m², além dE 13 bangalôs dE 70m² a 139m² cada

vg sun  
ExpEriEncE

EvEnto

jorge rebelo e joão Fiuza
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marcela e rodrigo carvalhodeco montenegro e dani Gondim

Beatriz e ronaldo otoch, sérgio Fiúza

denise e ricardo rolim

renata alves, adriano nogueira, josé carlos pontes e joão Fiúza

ricardo e luciana Bezerra, daniel e veruska arrudanatália carvalho, joão e juliana Fiúza
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EvEnto

júnior studart, ronaldo torres, emilio ary e Batista FonteneleKarol Yamasaki, célia magalhães e rebeca leal Bastos

patriolino dias e carlos Fiúza dráuzio e isabela Barros leal

Geraldo e liliana rôla, philip e sakie Brooks

Bruno e ticiana oliveira

dj pedro Garcia
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preta Gil agitou a festa da diagonal

Festa

suzana Fiúza e rejane Belchior

pedro Gurjão, joão paulo e márcio canamary

Gabriela carvalho e andré Fiuza

domingos neto e lívia Feitosa

luciana e juliana Fiúza, ediane câmara, sâmia Gondim e joana Fiúza
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a mEndonça aguiar promovEu para 
sEus cliEntEs coquEtEl dE EntrEga 
do avallon rEsidEncE, o mais novo 
EmprEEndimEnto da construtora

coquEtEl dE 
EntrEga do 

avallon rEsidEncE

imóvEis

diretoria da construtora mendonça aguiar
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ivane serafin, cíntia mendonça e Zélia alencar vitor Holanda, ana lívia lima, cláudia e emirton teófilo

piscina do avallon

sarah aguiar e mariana pio edith Gomes e ronaldo aguiar Filhoronaldo aguiar e ricardo Bezerra

avallon residence
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imóvEis

Érico Bitencourt e roberta tenório

Bruno pio e sarah aguiarpatrícia e eliseu albuquerque

andré e lineu carvalho

vips marcam presença no lançamento do avallon ernesto coimbra, clementino veras e ricardo silva

carlos eugênio e solange Bessa

maria tereza aguiar e ronaldo aguiar
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TOGETHER
Join us
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com

SHOPPING RIO MAR
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imóvEis

espaço kids do avallon residence

leopoldo cabral e aparecido carlos silvamatheus domingues e thiago Façanhacamila alencar e morgana pontes

Bruno pio, Bruno souza, camila alencar e Bruno lopes

Kits promocionais do coquetel de lançamento do avallon liz lopes, leopoldo cabral, débora coutinho e sebastião morais
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a construtora colmEia cElEbrou com sEus cliEntEs E 
convidados a EntrEga do living rEsort, condomínio 

dE alto padrão, localizado no bairro dunas, 
com sEgurança complEta, paisagismo ExubErantE, 

infraEstrutura E lazEr dignos dE um rEsort 
intErnacional. confira os cliquEs do EvEnto!

colmEia rEaliza 
EntrEga do  

living rEsort

lançamEnto
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maria letícia, lorena, Fabiano e davi Gondim ticiano rêgo, ricardo Bezerra, ana virgínia martins, denise e marcelo silveira

Hadjanne almeida

jonathan magalhães e adriano nogueiralorena e Guilherme macêdomarcone e vanessa Gurgel

otacílio valente
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lançamEnto

dimitry cysne, caroline silveira e taís carvalho daniel arruda, jonathan magalhães, ronaldo Barbosa, dimitry cysne e otacílio valente

aderbal costa araújo e sandra regina araújodenise e marcelo silveiraana cristina pinto e paulo roqueirol

vivian otoch, ronaldo Barbosa, adriano nogueira, Breno câmara, ricardo Bezerra e marcelo silveira living resort
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melissa e paulo magalhães vivian otoch e ronaldo Barbosa

ana virgínia martins, otacílio valente, ronaldo Barbosa e vivian otoch

elisandro e patrícia martins andré aguiar e ticiano rêgo

carla e marcos andré Borges

otacílio valente e jonathan magalhães

Kurt e monica Kahla, jonathan magalhães
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TRÊS ESTADOS, 

SETE EMPREENDIMENTOS 

CONSTRUÍDOS E ENTREGUES 

E UMA ÚNICA MARCA: 

A DA CREDIBILIDADE. A RETROSPECTIVA MOTA MACHADO 2016 SÓ TEM NOTÍCIA BOA:

www.motamachado.com.br

Soberano Condominium Classic
Fortaleza - CE

Saint Square Condomínio
Fortaleza - CE

Dom Condomínio Parque
Fortaleza - CE

Reserva do Horto Condominium Park
Teresina - PI

Mirante Theresina
Teresina - PI

Unique Home Service
São Luís - MA

Naturam Reserva Rangedor
São Luís - MA

• Marca mais lembrada Top of Mind Datafolha/O Povo.

• Marca preferida Vox Populi/Diário do Nordeste.

• Marca bi-campeã em vendas no Prêmio Imóveis/Diário do Nordeste.

• Mais de 300 imóveis vendidos em Fortaleza, São Luís
e Teresina, de janeiro a dezembro de 2016.

A RETROSPECTIVA MOTA MACHADO 2016 SÓ TEM NOTÍCIA BOA:

1O LUGAR

1O LUGAR
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TRÊS ESTADOS, 

SETE EMPREENDIMENTOS 

CONSTRUÍDOS E ENTREGUES 

E UMA ÚNICA MARCA: 

A DA CREDIBILIDADE. A RETROSPECTIVA MOTA MACHADO 2016 SÓ TEM NOTÍCIA BOA:

www.motamachado.com.br

Soberano Condominium Classic
Fortaleza - CE

Saint Square Condomínio
Fortaleza - CE

Dom Condomínio Parque
Fortaleza - CE

Reserva do Horto Condominium Park
Teresina - PI

Mirante Theresina
Teresina - PI

Unique Home Service
São Luís - MA

Naturam Reserva Rangedor
São Luís - MA
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construtoras dE dEstaquE no mErcado 
cEarEnsE foram homEnagEadas pElo diário do 

nordEstE na noitE do prêmio imóvEis 2016. EntrE 
as prEmiadas, mota machado, moura dubEux, 
novaEs EngEnharia E a c. rolim EngEnharia, 

com três prEmiaçõEs. jorgE Wilson porto frEirE 
agraciado como pErsonalidadE do ano

prêmio  
imóvEis 2016

troféu

edson Queiroz neto e jorge Freire

142   tapIs Rouge

sociedade



adriano nogueira e Fábio albuquerqueevandro colares e rafael rodriguesemanuel e Felipe capistrano

adriano nogueira, pádua lopes, edson Queiroz neto e rafael rodrigues carlos Fiúza, Kalil otoch, joão carlos lima e ricardo Bezerra

pedro saboia, marcos novaes, emanuel e Felipe capistranopádua lopes, pio rodrigues neto e stella

fo
to

s 
de

ni
s 

sa
nt

an
a
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troféu

marcos novaes, paulo Fraga, ricardo Bezerra e Felipe capistrano

edson Queiroz netopollyana Brandão e pedro saboia luís esteves

lívia medeiros com a diretoria da novaes engenharia

Fabiano porto, pio rodrigues neto e stela e edson Queiroz neto rafael rodrigues, paulo Fraga, emanuel e Felipe capistrano

144   tapIs Rouge

sociedade



cristina chaul e edilson Barbosa Kalil otoch, luciana vilas Boas e andré montenegro

rafael rodrigues, pádua lopes, pio rodrigues neto e edson Queiroz neto

pedro saboia, ricardo Bezerra, daniela cintra, adriano nogueira e Kalil otoch

joão carlos lima, pio rodrigues neto e andré montenegro

pedro saboia e daniela cintra

pio rodrigues neto

fo
to

s 
de

ni
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troféu

Fabio albuquerque e carlos Fiúza

pio rodrigues neto e stellaricardo Bezerra e luciana vilas Boas

emanuel, conceição, Felipe capistrano e adriana aguiar

Bosco carbogim e jorge Freire

Fabiano, Guilherme e mara araújo porto

Felipe e emanuel capistrano

rafael rodrigues e Felipe capistrano

fo
to

s 
de
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s 

sa
nt

an
a
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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 Iguatemi (85) 3278.2287

M-228238-0006_Tallis Jóias_Revista Tapis Rouge_230x300_Edição 6_Fevereiro 03/02/2017

Símbolo internacional de desempenho e sucesso, reformulado com um design
moderno e um mecanismo mecânico de última geração.

Não marca apenas o tempo. Marca a História.

DAY-DATE 40

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40


