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turismo

social

embarque em
um cruzeiro
pela terra
dos vikings

os cliques dos
eventos mais
badalados
da cidade

veículos

e mais

montadoras
apostam
em design,
conforto
e potência

imóveis,
consumo,
direito e
planejamento
urbano

razão e
sensibilidade
a arquiteta Susana Clark Fiuza
celebra o sucesso profissional,
na vida social e no núcleo familiar

SEA-DWELLER
A nova geração de uma lenda entre os relógios de mergulho.
Concebido pela Rolex em 1967 para a conquista das grandes profundidades.
Não marca apenas o tempo. Marca a História.

Shopping Iguatemi (85) 3278.2287

OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER

A estrada é para
todos, mas ela gosta
mais de alguns.
Surpreenda-se com o design esportivo. Surpreenda-se
com a tecnologia. Chegou o Novo Audi A5 Sportback,
com motores 2.0 TFSI de 190 e 252 cavalos,
câmbio S Tronic de 7 velocidades e Audi Drive Select.
Novo Audi A5. Crie seu caminho.

Saiba mais em novoA5.com.br

Teto solar
panorâmico

Virtual Cockpit

Tração quattro®

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.
Itens disponíveis de série ou opcionais de acordo com a versão escolhida

Audi Center Fortaleza

Bem-vindo ao seu futuro

Santos Dumont, 6300 • Cocó

audicenterfortaleza.com.br
Agende um Test Drive: 3266.1700

Windsurf

A capital
da alegria
sempre traz
motivos
para você
sorrir

Nova Beira Mar

Gastronomia

Praça Portugal

Mercado dos Peixes

Stand up

Espigão

Fortaleza está cada vez mais bonita. Com vários espaços revitalizados para
você curtir a cidade. A Beira Mar é um deles. A primeira parte da requalificação
já foi entregue e está novinha para encantar ainda mais quem vem fazer uma
corrida, dar uma voltinha de bike, levar as crianças para dar um passeio ou
visitar o Novo Mercado dos Peixes. Aproveite a nova Beira Mar.

EDITORIAL

Agora é
que são elas!

F

osse preciso definir um
gênero para esta nova
edição da Tapis Rouge,
não há dúvida que ele seria
feminino. As mulheres são
as grandes protagonistas deste número
da revista. Começando por nossa
covergirl, a arquiteta Susana Clark Fiuza.
Comandando há 16 anos o escritório de
arquitetura e ambientação que leva seu
nome, Susana é referência em qualidade
e profissionalismo quando se fala em
projetos de apartamentos e casas de
alto padrão, escritórios comerciais,
consultórios e lojas no Ceará.
Em entrevista exclusiva, ela revela
como consegue equilibrar a puxada
agenda profissional com sua vida
pessoal e familiar.
Por falar em família, a advogada e
editora Isabel Oliveira nos esclarece o que
é mito e o que é verdade nas questões
mais comuns em se tratando do Direito
das Famílias, a especialidade que abraçou
em sua trajetória profissional e onde
atua com brilhantismo.
Uma atuação extraordinária também
é como pode ser definido o desempenho
de Águeda Muniz na Secretaria
Municipal do Urbanismo e Meio

Ambiente. Em sua primeira experiência
em cargos públicos e vinda da área
acadêmica, Águeda enfrenta o desafio
de implementar a revolução urbanística
do Fortaleza 2040, o próximo Plano
Diretor e as consequentes atualizações
do Código de Obras e Posturas e Lei de
Uso e Ocupação do Solo (Luos).
Além de apresentar esta verdadeira
‘Trinca de Damas’, Tapis Rouge leva você,
caro leitor, a um passeio pelos mares
bálticos, indicando os melhores cruzeiros
para desbravar a Escandinávia; apresenta
a reforma estrutural por que passou o
restaurante Cabaña Del Primo, que agora
incorpora em seu espaço físico a empresa
Gran Cru; traz os mais cobiçados modelos
de relógio da marca suíça Omega e ainda
mostra os mais disputados eventos
de nossa sociedade, os principais
lançamentos imobiliários e muito mais.
Tenha uma excelente leitura!

Adriano Nogueira
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NA WELLE MOTORS,
EMOÇÃO E AVENTURA
ESTÃO AO SEU ALCANCE.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA VENDAS CORPORATIVAS.

TODA A LINHA BMW E MINI
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Preço promocional do modelo MINI COOPER 3 portas com pintura sólida, válido apenas para empresas com alto potencial
de compra (N2), conforme análise da BMW Group, mediante envio da documentação solicitada. Preço passível de
modificação sem prévio aviso. Consulte a Welle Motors para as regras de Venda Corporativa e preços dos demais modelos.
Oferta valida até 31/08/2017 ou enquanto durar o estoque mínimo de 01 veículo. Imagens ilustrativas.

A PARTIR DE R$ 98.900.

*

/wellemotors
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turismo

Que tal conhecer
os países da
Escandinávia, a
Terra dos Vikings?

176

30

luxo

Tradição, design e
sofisticação são marcas
dos relógios da Omega

IMÓVEIS

CDT Realty lança
condomínios de
alto padrão com
preços menores

24

capa

Susana Fiuza conta como
conquistou o mercado
da arquitetura cearense

134
JOIAS

Conheça os novos
modelos trabalhados com
esmeraldas e diamantes
da R.Ximenes

130

gastronomia

Cabaña del Primo
incorpora a conceituada
loja de vinhos Grand Cru

tapis rouge 17

Av. Desembargador Moreira, 1041. Jardins Open Mall.
Aberto diariamente de 09 às 22h

@grandcrufortaleza

A melhor loja de vinhos
no melhor restaurante
de carnes de Fortaleza.
Imagine combinar a melhor loja de vinhos com o melhor restaurante de carnes de Fortaleza.
Seja bem-vindo. A Grand Cru agora está em novo endereço, no Cabaña del Primo
do Jardins Open Mall. Loja moderna com mais de 450 rótulos e Wine Bar com os melhores
petiscos. A primeira loja de vinhos da cidade perfeitamente integrada a um grande
restaurante. Grand Cru e Cabaña del Primo, um espaço único para uma experiência inesquecível.
Venha conhecer.

*RECEBEMOS SEU IMÓVEL

Visite empreendimento pronto!
Rua Andrade Furtado, 1179 - Cocó

www.construtorarb.com.br
Informações: 85 98752.3714 / 3242.9492
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Tincontestável
uma das arquitetas mais
conceituadas do mercado
cearense, susana clark
fiuza comenta os principais
momentos de sua trajetória de
sucesso e revela como concilia
vida pessoal e profissional

24 tapis rouge
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A

tuando no mercado
há mais de 16 anos,
Susana Clark Fiuza conta com uma
equipe de arquitetos e desenhistas
qualificados para
atender aos mais
exigentes clientes. A constante busca por
excelência exige atualização frequente em
feiras e mostras internacionais de design.
À frente do escritório Susana Clark Fiuza – Arquitetura & Ambientação, empresa
realizadora de projetos de apartamentos
e casas de alto padrão, escritórios comerciais, consultórios e lojas, em seu leque de
clientes e parceiros conta com as principais
empresas de expressão no setor de construção, arquitetura e design de interiores.
Entre os serviços oferecidos pelo escritório destacam-se o desenvolvimento e
consultoria de projetos arquitetônicos para
stands de vendas, apartamentos decorados e áreas comuns de prédios.
É reconhecida no mercado local como
uma das profissionais mais conceituadas,
resultado de um perfil de trabalho e serviço
diferenciados, onde a característica principal é seu estilo contemporâneo, mesclado
com técnica, arte e decoração de espaços,
criando ambientes elegantes, funcionais,
agradáveis e harmoniosos.
Tapis Rouge - Atualmente você é uma
das principais profissionais da arquitetura de interiores no Ceará. Você imaginava chegar a este patamar quando estudava? Como descobriu que era esta a
sua vocação?
Susana Clark Fiuza - O meu pai é engenheiro civil e tinha uma construtora. Comecei a ter mais contato com a construção na obra de nossa residência, quando
tinha apenas 12 anos. Desde então me
apaixonei por construção, obras, arquitetura e design. Já na faculdade, na Universidade Federal do Ceará, um professor
disse para nós, alunos, imaginarmos como
queríamos estar em dez anos. Ser uma arquiteta com grande atuação no mercado,
principalmente em arquitetura de interiores e design, já era o meu objetivo.
26 tapis rouge

Comecei
a ter mais
contato com a
construção na
obra de nossa
residência
quando
tinha apenas
12 anos

TR - Seu escritório possui uma equipe
grande, com coordenador, arquitetos e
estagiários. Como funciona o dia a dia?
Susana Clark Fiuza -Temos uma sala técnica bem estruturada, e fazemos nosso planejamento com reuniões semanais, onde
estipulamos os prazos e revemos todos os
projetos, acompanhando o que está acontecendo com cada cliente. Chegamos a
desenvolver mais de 50 projetos simultaneamente, e só conseguimos realizar tudo
com organização. Por conta dessa estrutura foram aproximadamente 300 projetos
nesses 16 anos, sendo 200 nos últimos sete anos. Sinto-me realizada em comandá
-lo, e é sempre um desafio executar todos
os projetos e vê-los concluídos com sucesso. Um bom projeto precisa ser prático
e eficiente ao cliente em todas as suas necessidades. Sua beleza deve perdurar.

Tapis Rouge - Como você vê a relação
cliente-arquiteto?
Susana Clark Fiuza - A base de tudo é a
confiança. O cliente precisa contratar um
profissional qualificado, que irá lhe orientar de uma forma completa, até que a obra
esteja totalmente concluída. É importante
que o cliente se identifique com o estilo do
arquiteto, transmitindo suas necessidades
e expectativas. Além da parte técnica, há
uma relação pessoal em que existe um envolvimento com a vida do cliente, e isso é
muito importante por que estamos realizando seu sonhos.
Tapis Rouge - Você tem algum projeto
favorito?
Susana Clark Fiuza - Cada projeto é especial
e vê-lo concluído é uma alegria indescritível.
O mais marcante foi o meu primeiro trabalho
na Casa Cor. Com apenas um ano de formada, projetei a Suíte do Bebê, que teve uma
repercussão profissional enorme. Era importante mostrar meu estilo e minhas ideias para
um grande público. E a melhor parte foi saber
que meu ambiente foi o segundo mais votado pelos visitantes. Participo hoje pela sétima
vez deste importante evento, agora com dois
ambientes. Farei a Varanda da Casa em uma
incrível residência dos anos 1980, e o Espaço Imobiliário da Lopes Imobilis, convite do
grande parceiro Ricardo Bezerra. Estou muito animada com o resultado final.
Tapis Rouge - Você é uma das arquitetas
mais requisitadas da atualidade. É difícil
conciliar as atividades profissionais com a
vida familiar?
Susana Clark Fiuza - Uma coisa que eu não
abro mão é estar com a minha família, ela é
a base da minha alegria! É onde posso recarregar minhas energias e receber muito
amor e carinho. Acredito que não é só a
qualidade do tempo que devemos dar aos
nossos filhos, e sim acompanhar ao máximo o desenvolvimento de cada um. Deus
me abençoou com um grande marido e
três maravilhosos filhos, Sabrina (12), Lucas
(10) e Marcela (5). A importância da família na minha vida vem dos meus pais, que
sempre me ensinaram, incentivaram e me
apoiaram em tudo. Devo tudo a eles!

Cada projeto
é especial e vêlo concluído
é uma alegria
indescritível

A base de tudo
é a confiança. O
cliente precisa
contratar um
profissional
que irá lhe
orientar de
uma forma
completa

Tapis Rouge - Como você administra seu
tempo?
Susana Clark Fiuza - Duas palavras: planejamento e organização! Projetar meu
tempo é uma ferramenta fundamental
para conseguir cumprir todas as minhas
atividades. Tento dividir meu tempo com
o esporte, trabalho, família e estudo da
palavra de Deus. Tenho a prática de elaborar minha agenda com antecedência e
de cumprir meus horários. Para realizar
tudo acordo às 4h40min e começo o dia
com muita animação. Pela manhã faço
exercício físico e gosto de chegar cedo
ao trabalho para aproveitar melhor meu
dia. Prezo em finalizar meu dia ao lado da
minha família.
Tapis Rouge - Como cuida da sua saúde?
Susana Clark Fiuza - Preciso do meu
exercício diário, é importante para o corpo e para a alma! Comecei a correr há
quase dois anos e não parei mais! Gosto
de nadar no mar e isso faz o meu dia brilhar de uma forma diferente. O mar é minha terapia! Para ter resistência para isso
tudo preciso da musculação, que faço
pelo menos três vezes por semana. Procuro ter uma alimentação saudável com
frutas, verduras e carnes magras. Tenho
preferência sempre por produtos naturais, evitando os industrializados. Bebo
bastante líquido durante o dia para me
manter hidratada. Meu ponto fraco é o
doce, que evito durante a semana, mas
não abro mão do chocolate, que como
duas vezes por dia.
Tapis Rouge - O fato de ter morado em
Atibaia (SP), em 2009, contribuiu para
essa percepção? Como foi deixar o escritório para passar um ano sem trabalhar?
Susana Clark Fiuza - Tiramos um ano sabático e fomos para o Seminário Batista
Palavra da Vida (SBPV). Parei totalmente
minhas atividades profissionais para me
dedicar aos estudos e à minha família.
Nesse período estudei inglês, joguei vôlei
e fiz vários cursos do Seminário. Confesso
que no início tive medo, porque tinha vários projetos e o escritório estava crescendo muito. Mas foi um tempo muito espetapis rouge 27
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cial, de crescimento espiritual e familiar.
Acho que essa experiência fez com que
eu enxergasse a vida lembrando mais
dos meus valores. Voltei para o mercado de trabalho de uma forma muito intensa, rapidamente o escritório estava
maior do que era antes, sem esquecer o
que realmente importa.
Tapis Rouge - Qual é a sua relação com
Deus?
Susana Clark Fiuza - Deus é o criador
e sustentador de tudo. E mesmo sendo
tão grande, é tão pessoal e tão amoroso, porque mandou o único filho morrer por mim. Como não amá-lo? Tenho
Jesus Cristo como meu senhor e salvador e espero agradá-lo e servi-lo com a
minha vida.
Tapis Rouge - Quais seus planos para
o futuro?
Susana Clark Fiuza - Estar em constante aprendizado, acompanhar as
mudanças e continuar a trabalhar com
o que amo! Sonho em estudar fora do
País, fazendo algum curso na minha
área. Seria um grande aprendizado
profissional e um tempo especial com a
minha família.
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TENDÊNCIAS
O artesanato brasileiro é
considerado um dos mais ricos
do mundo, e ele faz parte das
tendências de decoração.
Bonecos de barro, peças de
crochê, trabalhos com madeira e
produtos com fibras naturais são
bons exemplos.
O design e a preocupação com o
impacto ambiental estão cada vez
mais juntos. Móveis reformados,
materiais reutilizados, itens
decorativos naturais e fontes
de energias renováveis são os
protagonistas de um design
consciente e estão ganhando
espaço no mercado da decoração.
Levar o verde para dentro de
casa é uma tendência forte.
Pode haver a utilização de vasos
grandes ou jardins verticais,
fazendo pessoas sentirem a
natureza mais próxima.

INOVAÇÕES
As pedras são elementos muito
utilizados em vários tipos de
ambientes. Para atender às
diversas necessidades, o mercado
desenvolveu pedras modificadas
por nanotecnologia, que altera as
propriedades do material, eliminando
a absorção de água, aumentando
assim a sua durabilidade.
O uso de revestimentos, devido
à sua grande variedade, consegue
transformar ambientes. Graças
a isso o mercado inovou criando
cerâmicas que recebem impressão
em HD, que podem imitar qualquer
tipo de pedra ou estampa;
Elemento que há muito deixou de
ser usado só em banheiros, armários
e closets, o espelho pode ser
instalado em diversos locais. E está
sendo desenvolvido um inovador
espelho de polímero, com reflexão
perfeita, além de uma solução
segura contra a quebra e a oxidação.

•

(85) 3241-0233

•

R.XIMENES

R.XIMENESJOIAS

LUXO

Omega e Tânia Joias

Requinte e
exclusividade
uma das marcas de relógios mais
conceituadas do mundo, a omega chega
ao mercado de fortaleza em parceria
com a tânia joias. conheça alguns dos
modelos mais cobiçados da grife suíça
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O

relógio passou
de item básico
a um acessório poderoso:
além da sua
função primária, ele pode
servir como
um ícone de luxo e requinte. Para a maioria das pessoas, a escolha do relógio perfeito será emocional - uma decisão feita
quando o vê em seus próprios pulsos.
Fundada por Louis Brandt em 1848,
a marca de relógios Omega seguiu os
passos dos filhos Louis-Paul e Cesar, que
transformaram a empresa em um fabricante líder de relógios de alta qualidade.
Em 1894, um relógio de bolso foi equipado com o movimento de 19 linhas. Os
fundadores o chamaram de Omega, um
nome que refletia a conquista representada pelo calibre, que era totalmente industrializado e tinha peças substituíveis.
Menos de uma década depois, esse nome foi dado à empresa.

relojoaria

Agora, os relógios da marca suíça chegam a Fortaleza na Tânia Joias, trazendo
ainda mais privilégio aos clientes que procuram design atemporal, clássico e inovação tecnológica. "A Omega vai representar
para a Tânia um passo importante em direção a um mix de marcas de alta relojoaria com exclusividade", ressalta o diretor
de marketing da loja, Alexandre Leitão.
Desde o lançamento da Omega, muitos feitos foram obtidos com uso dos relógios. De missões da Nasa à conquista
da profundidade dos oceanos, passando
pelo timekeeper oficial nos Jogos Olímpicos. Entre os modelos mais almejados pelos clientes da Tânia Joias está o
MoonWatch, que esteve nas missões de
desembarque na lua.

Seamaster PLANET
OCEAN 600M
O sofisticado Omega
Seamaster Planet Ocean
600M homenageia a
herança dos relógios de
mergulho da marca.
Com o seu vidro de
safira resistente a
riscos, apresenta um
mostrador preto com um
submostrador de segundos,
uma janela de data e um
ponteiro cronógrafo central.

Os contadores de 60
minutos e 12 horas
encontram-se no
mesmo mostrador às
3 horas, permitindo
uma leitura intuitiva
do tempo decorrido.
O Seamaster Planet Ocean
600M é estanque até 600
metros / 2.000 pés / 60
bar e possui uma válvula de
escape de hélio.

tapis rouge 31

LUXO

Speedmaster Moonwatch Omega
É um dos relógios mais icônicos
da Omega, tendo participado de
seis missões lunares. O modelo
apresenta duas luas em platina
infinitamente pequenas, contudo
foto-realistas.
Este modelo de 44,25 mm
apresenta um mostrador preto
com padrão de sol escovado,
com índices e ponteiros
revestidos a ródio.

A caixa em aço inoxidável é
complementada por uma luneta
em cerâmica preta com escala
taquimétrica em Liquidmetal® e
apresentada em um bracelete em
aço inoxidável com um fecho de
báscula polido e escovado.
A alimentar o relógio está o
calibre Omega Co-Axial Master
Chronometer 9904, certificado
oficialmente pelo METAS.

Seamaster Planet
Ocean 600 M deep black
Este notável relógio de 45,5 mm alia um modelo
GMT a um relógio de mergulho. É totalmente
preto para representar o oceano a uma
profundidade de 300 m.
A caixa brilhante e escovada foi produzida a partir
de um único bloco de cerâmica, o mesmo material
utilizado para a luneta unidirecional e o mostrador
com algarismos árabes.
Os ponteiros são em ouro branco de 18K e
revestidos a Super-LumiNova branca.

Seamaster Planet
Ocean 600 M
É o primeiro relógio completamente
antimagnético do mundo. Este modelo apresenta
um mostrador preto lacado, ligeiramente
amarelado, com uma janela de data às 3 horas
e um ponteiro de segundos preto e amarelo
que condiz com os algarismos amarelos na
escala dos minutos.
A luneta assenta numa caixa de 41,5 mm em aço
inoxidável e apresenta-se com uma pulseira em
aço inoxidável. Um vidro de safira resistente a
riscos protege este mostrador único.
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direito

Mitos e
verdades
do Direito
das Famílias

A ADVOGADA ISABEL OLIVEIRA, EDITORA-CHEFE
DA REVISTA CAFÉ & JUSTIÇA, DESCONSTRÓI
MITOS POPULARES SOBRE QUESTÕES LIGADAS
AO DIREITO DAS FAMÍLIAS e SUCESSÕES

ada se faz tão bem
quanto aquilo que se
faz com paixão! E é
pensando nisso que
se percebe o encantamento na voz e
o brilho nos olhos
da advogada Isabel
Oliveira, ao falar sobre a advocacia e os
inúmeros casos que resolveu em sua trajetória profissional. Sua paixão pelo Direito
das Famílias e Sucessões começou bem
cedo, quando ainda estava na Faculdade.
Isabel iniciou o exercício da advocacia, logo após concluir o Curso de Direito, acumulando vasta experiência profissional ao
longo dos últimos 15 anos.
Em 2007, juntamente com Abdias Oliveira, seu sócio e companheiro de vida,
fundou a sociedade Oliveira Advocacia S/S,
conceituado escritório cearense com atuação nos mais variados ramos do Direito.
Enquanto Isabel fica à frente das ações sobre Direito das Famílias, Sucessões e empresarial, Abdias conduz as áreas de Direito
Administrativo e Criminal, dentre outras.
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“Não há nada
mais gratificante
do que ajudar
as pessoas a
resolverem
questões
jurídicas com
As quais não
conseguem lidar”

DENIS SANTANA
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direito

Ambos procuram estar sempre próximos dos clientes, ouvindo suas angústias
e anseios para, em seguida traçar, com segurança jurídica e conhecimento de causa,
a estratégia mais adequada para solucionar
seus problemas. “Não há nada mais gratificante do que ajudar as pessoas a resolverem questões jurídicas com as quais não
conseguem lidar”, revela, com orgulho.

Revista Café & Justiça

Após anos de atuação profissional, Isabel percebeu a enorme carência de um veículo de comunicação especializado que
atendesse aos anseios da comunidade jurídica cearense. Decidida a suprir essa lacuna, em 2010 a advogada criou a Revista
Café & Justiça, uma revista sem fins lucrativos, de distribuição gratuita, cujo objetivo
é colaborar para a divulgação do conhecimento jurídico e estimular o debate sobre
os mais variados temas do direito. “Temos
a vasta Ciência do Direito com suas múltiplas e crescentes ramificações e uma gama de profissionais altamente qualificados,
professores, magistrados, advogados, promotores... que precisavam de um meio de
comunicação para expressar seus pensamentos, cambiar ideias e estimular o debate”, afirma a advogada.
A ideia inicial foi lançar um pequeno informativo, com poucas matérias. Entretanto, em virtude do surpreendente sucesso alcançado com o primeiro número, sobretudo
de sua grande aceitação no cenário jurídico,
a Revista Café & Justiça foi ampliada consideravelmente para criar novos espaços de
divulgação do Direito, contendo atualmente,
em cada edição, cerca de 45 artigos e matérias, distribuídas em mais de 120 páginas.
O sucesso da Revista Café & Justiça se
deve à publicação de temas atuais e relevantes, redigidos em linguagem de fácil compreensão, elaborados por respeitados profissionais do direito, que cedem seus artigos para
a comunidade jurídica e para a sociedade
em geral. Segundo a advogada, “a elaboração de uma revista jurídica da dimensão da
Café & Justiça é tarefa complexa, que demanda tempo e dedicação, mas isso nada
representa diante da enorme satisfação de
vê-la materializada, cumprindo seu mister
de contribuir, ainda que singelamente, para
a propagação do conhecimento”.
36 tapis rouge

"a Revista Café
& Justiça foi
ampliada consideravelmente
para criar novos
espaços de
divulgação
do Direito"

Sobre Isabel
Oliveira
Advogada há 15 anos, sócia do
Escritório Oliveira Advocacia
que completou uma década,
especializada em Direito das
Famílias, Direito das Sucessões
e Direito Empresarial. Editora
chefe da Revista Café & Justiça.
Foi presidente da Comissão
de Direito Sucessório da
OAB-CE e Vice-Presidente
do IBDFAM-CE.

Mito ou verdade?
Após uma conversa descontraída sobre sua trajetória no meio
jurídico, Isabel nos cedeu um pouquinho do seu conhecimento e nos
apontou sobre os mitos e verdades do Direito das Família e Sucessões

No caso de abandono do lar, a pessoa
que deixar a casa perde o direito sobre
seu patrimônio e, para que isso não
ocorra, deve permanecer em casa até
o divórcio.
MITO! O fim do casamento traz uma
gama de emoções, permeadas por sentimentos de fracasso, raiva e tristeza,
que, muitas vezes, tornam insuportável
a convivência de um casal sob o mesmo
teto. Em muitos casos, a saída de um
dos cônjuges do lar se mostra a solução
mais apropriada.
Diferentemente do que se imagina, a
saída do lar conjugal não gera qualquer prejuízo para o cônjuge que se
afasta, não afetando em nada seu direito sobre o patrimônio, ou seu direito
de guarda e convivência com os filhos.
Mas é de fundamental importância
que as partes, antes de tomar qualquer decisão, consultem um profissional especializado na área de família,
para conhecer seus direitos, esclarecer
suas dúvidas e adotar as providências
necessárias com vistas a resguardar
seu patrimônio e seu direito de convivência com a prole.
Independentemente de quem deixe
o lar conjugal, se o casal tiver filhos, é
preciso regularizar o direito de guarda e a convivência através de ação
própria, para que mesmo durante o
divórcio estes não sejam privados do
convívio com ambos os pais. Também
é fundamental que a pensão alimentícia seja fixada o quanto antes para assegurar a indispensável mantença dos
filhos. Se não houver consenso quanto a este ponto, os alimentos podem
ser ofertados de livre e espontânea
vontade pelo cônjuge provedor ou re-

queridos pelos alimentandos em ação
especifica para este fim.
É interessante esclarecer que a partir da
separação de fato do casal, os bens não
mais se comunicam, vale dizer, o patrimônio adquirido após essa data não
mais será comum nem partilhado.
Um cuidado que se deve ter é com os
bens do casal que, porventura, se encontrem em nome de apenas um dos
cônjuges. Havendo risco de dilapidação,
é aconselhável pedir o bloqueio destes,
até que ocorra a divisão do patrimônio,
evitando assim injusto e desnecessário
prejuízo para uma das partes.

Para propor a execução de alimentos
(pensão alimentícia) é preciso esperar
uma inadimplência de três meses.
MITO! Diferente do que muitos pensam,
não é necessário aguardar o vencimento de três prestações para executar os
alimentos, o simples atraso de um dia
no pagamento da prestação alimentícia
já autoriza a cobrança do débito.
Se houver inadimplemento da prestação alimentícia, o credor poderá optar
entre a cobrança pelo rito da prisão ou
pelo rito da expropriação de bens.
A forma mais eficaz para garantir o pagamento da pensão alimentícia é, sem
dúvida, a ameaça de prisão. Se optar
pelo rito da prisão, o credor poderá cobrar até as três últimas prestações vencidas e as que se vencerem no curso da
ação. Nesse caso, o devedor será intimado para no prazo de três dias pagar
o débito, provar que o fez ou justificar

a absoluta impossibilidade de o efetuar.
Se não quitar a dívida ou se a justificativa não for aceita, o devedor será preso
pelo período de um a três meses, em regime fechado.
É importante registrar que a prisão não
exime o devedor da obrigação de pagar
a dívida, ou seja, mesmo que o devedor
tenha sido preso, se não pagar os alimentos devidos, a dívida permanece e o
credor poderá prosseguir com a execução através da penhora de bens.
A cobrança das prestações vencidas há
mais de três meses somente é possível
através do rito da expropriação. Por este rito, o credor pode cobrar todas as
parcelas vencidas e não pagas nos últimos 24 meses e as que se vencerem
no curso da ação, sob pena de desconto em folha, penhora e venda de seus
bens. Além da execução, o credor poderá ainda se utilizar do protesto do título,
da averbação da dívida alimentar nos
registros de imóveis e de veículos e da
inclusão do nome em cadastro de inadimplentes, providências que acabam
obrigando o devedor contumaz a quitar
sua obrigação alimentar.

Em caso de divórcio, “mãe é mãe’ e ninguém pode lhe tirar a guarda dos filhos.
MITO! Durante muito tempo prevaleceu o
equivocado entendimento de que a mãe
teria melhores condições de exercer a
guarda dos filhos e a participação do pai,
na maioria das vezes, restringia-se a conviver com os mesmos apenas em finais de
semana alternados. Nas últimas décadas
a legislação brasileira sofreu profundas al-
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direito
terações, que colocaram pais e mães em
condições de igualdade quanto à responsabilidade de criar e educar os filhos.
Desde 2014, a guarda compartilhada
passou a ser a regra, devendo ser aplicada sempre que possível, independentemente de consenso entre as partes.
Somente em situações de marcante
excepcionalidade essa modalidade de
guarda pode ser substituída por outra.
Na guarda compartilhada todas as decisões sobre a criação dos filhos devem
ser tomadas conjuntamente e as responsabilidades pela assistência e mantença dos filhos devem ser divididas entre os genitores, considerando sempre
o melhor interesse da prole.
Aproveito a oportunidade para desfazer um outro mito: a guarda compartilhada não se confunde com a guarda
alternada, vez que esta última consiste
exclusivamente na alternância periódica do exercício unilateral da guarda e do
tempo de convivência física com os filhos, modalidade que se mostrou extremamente prejudicial na grande maioria
dos casos em que foi aplicada.
Uma dica para evitar conflitos é a elaboração de um “Plano de Parentalidade” detalhado, que defina de forma
clara e objetiva o direito de convivência
de todos, fixando a residência-base da
criança ou adolescente; o período em
que cada genitor ficará com os filhos; a
divisão dos finais de semana, férias, feriados, aniversários e datas comemorativas; a responsabilidade pelo traslado
dos filhos para suas atividades, dentre
outros. Havendo consenso e boa vontade, nada impede a flexibilização dessas
regras no dia-a-dia, para adequá-las às
necessidades e possibilidades dos pais.
Vale lembrar que a simples decretação
da guarda compartilhada não autoriza a
exoneração nem a redução dos alimentos devidos aos filhos, que devem continuar a ser prestados na proporção da
capacidade financeira de cada genitor.

O processo de inventário é sempre
muito demorado.
MITO! O inventário nada mais é do que
um procedimento destinado a identificar o patrimônio do falecido, pagar
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eventuais dívidas deste, recolher os tributos devidos e dividir o remanescente
entre os herdeiros. O procedimento é,
em regra, bastante rápido. O que pode
torná-lo demorado é a falta de consenso entre os herdeiros e eventuais irregularidades na propriedade dos bens.
Para se ter uma ideia, se os herdeiros
forem capazes, houver consenso entre
eles e não existir testamento, o inventário pode ser concluído em cerca de
60 dias, por simples escritura pública.
Mesmo no inventário judicial, em que a
demora é normalmente maior, é possível dar celeridade ao processo, bastando que haja bom senso e foco entre as
partes interessadas na solução de eventuais pendências.
Em todo caso, a escolha do advogado é
fundamental, não apenas para agilizar
a tramitação do procedimento, mas sobretudo para orientar e auxiliar no planejamento dos tributos incidentes e na
equitativa distribuição do patrimônio
entre os herdeiros, levando sempre em
consideração seus efeitos a longo prazo.

O patrimônio é meu, divido entre os
meus filhos como eu quiser!
MITO! Quando existem filhos, a lei estabelece normas muito claras quanto à
distribuição dos bens.
A regra geral impõe que o patrimônio
do falecido seja dividido igualmente entre todos os herdeiros. Por essa razão,
os bens doados ou cedidos em vida a
um ou mais filhos, constituem antecipação de herança e seu valor deve ser
compensado para garantir a igualdade
dos quinhões hereditários.
Contudo, a lei prevê que o ascendente
pode dispor livremente de até 50% de
seus bens. Os outros 50% constituem a
legítima e devem, necessária e obrigatoriamente, ser divididos de forma igual
entre todos os herdeiros.
Assim, o ascendente tem o direito de
beneficiar um ou mais descendentes
com uma parcela maior do seu patrimônio, mas para fazê-lo, deve observar
o limite legal de até 50% e registrar expressamente no respectivo documento
de doação, cessão ou testamento, que
o benefício saiu da parte disponível do

seu patrimônio. Caso não faça esse registro expresso, prevalecerá a regra da
igualdade dos quinhões e o bem será tido como adiantamento do que lhe cabe
na herança, devendo o valor correspondente ser devidamente compensado.
Vale reforçar, se o ascendente transferir
bens superiores aos 50% disponíveis, a
parte que exceder esse percentual poderá ser anulada pelos demais herdeiros.

O processo de inventário é muito caro.
DEPENDE! Estando os bens do falecido
regularizados, o procedimento de inventário é relativamente simples e os custos
normais com sua propositura, tramitação e encerramento compreendem os
honorários advocatícios, as custas judiciais, pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e sobre Doações
(ITCMD), e, após a partilha, as eventuais
despesas cartorárias com o registro de
bens imóveis em nome do herdeiro.
Havendo bom senso entre os interessados, os custos podem sofrer significativa redução. O advogado deve fazer
uma análise criteriosa da situação e
traçar uma estratégia com vistas à redução da carga tributária. Em muitos
casos, é possível identificar bens isentos do ITCMD. Além disso, através de
um planejamento bem elaborado, os
herdeiros podem atenuar significativamente os impostos com ganho de capital. É imprescindível que o inventário seja aberto no prazo de 60 dias do
óbito sob pena da incidência de multa
a ser aplicada sobre o valor do ITCMD.
Se o processo for consensual haverá
redução dos honorários. A vigente tabela de honorários da OAB/CE sugere
valores diferenciados para o inventário
litigioso e o amigável.
Em média, o total das despesas com o
procedimento de inventário judicial no
Ceará (despesas processuais e cartorárias, tributos e honorários) representa
cerca de 15% a 20% do valor total do
patrimônio, o que é um percentual bastante razoável se considerarmos que há
países da Europa (Alemanha e Suíça) e
da Ásia (Japão) que cobram, apenas a
título de ITCMD, alíquota 50% sobre o
total dos bens. Na Austrália o percentual é de 59% e, na França, chega a 60%.
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Para os amantes da velocidade, do
conforto e da aventura sobre rodas,
Tapis Rouge selecionou as últimas
novidades de algumas das melhores
montadoras do planeta. Nas próximas
páginas, Audi, BMW, Mini, Citroën, Renault,
Peugeot e Hyundai mostram seus avanços
tecnológicos, aperfeiçoamentos de
design e segurança, numa demonstração
de que é possível sempre ir além. Confira!

No limite da

emoção

tapis rouge 41

veículos

Audi
Q7 Diesel

Agora disponível no Brasil com motor a diesel, o Audi Q7 vem com
motor V6 3.0 turbodiesel de 258 cv e 61,2 kgfm de torque, sempre
com câmbio automático de 8 marchas e tração integral quattro. Apenas 6,5 s são necessários para acelerar o modelo de 0 a 100 km/h, de
acordo com a montadora. O Q7 traz de série o novo ar-condicionado
deluxe com quatro zonas, com os mostradores de temperatura incorporados aos controles rotativos. No centro do painel de instrumentos
fica a tela do sistema multimídia MMI, que se estende eletricamente
toda vez que o sistema é iniciado. O dispositivo tem tela de 8,3 polegadas e é operado por touchpad no console central. Ele inclui um drive
DVD, dois leitores de cartão, uma memória flash, sistema de som Bose
3D com duas entradas USB, uma interface Bluetooth e controle por
voz do smartphone. Mais informações na Audi Center Fortaleza.
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Apenas 6,5 s são
necessários
para acelerar o
modelo de 0 a
100 km/h

A5
A segunda geração do Audi A5 chega
ao Brasil nas versões Attraction, Ambiente, Ambition e Ambition Plus e com duas
variações do motor 2.0 TFSI, com 190 cv e
252 cv, sempre combinados ao câmbio de
dupla embreagem de sete marchas e à tração integral quattro. Nas versões superiores, ele terá recursos como o cockpit virtual, head-up display, faróis de led adaptativos, rodas de 18 polegadas e sistemas de
condução semi-autônoma, como o Traffic
Jam Assist, que permite o carro rodar sozi-

nho em situações de trânsito. A versão topo de linha, Ambition Plus, acrescenta faróis full led, ar-condicionado digital de três
zonas, kit esportivo S-Line (formado por
spoilers dianteiro e traseiro e saias laterais),
teto solar elétrico panorâmico, espelhos
retrovisores rebatíveis e câmera de ré. O
modelo de 4,67 metros de comprimento
perdeu 40 kg em relação ao A5 anterior
e ganhou entre-eixos maior (2,76 metros)
por conta do kit modular longitudinal. Mais
informações na Audi Center Fortaleza.

oferece duas
variações do
motor 2.0 TFSI,
com 190 cv
e 252 cv
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veículos

bmw
SÉRIE 5

O novo BMW Série 5, anunciado para o Brasil em março, passou
por uma renovação total e ganhou tecnologias e luxos do Série 7.
Entre eles estão os faróis adaptativos de LED, assistências de direção
e central multimídia com controle por gestos. As opções de motor
vão desde um 2.0 turbo de 4 cilindros, com 252 cavalos de potência,
até o esportivo V8 turbo de 4.4 litros, com 462 cv, que acelera de 0 a
100 km/h em apenas 4 segundos. A versão 540i M Sport vem equipada ainda com sistema de som Harman Kardon, ar-condicionado
com controle de quatro zonas, Drive Assistant Plus e rodas de liga
leve 19’’, entre outros itens. Mais informações na Welle Motors.
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A versão 540i M Sport vem
equipada ainda com sistema
de som Harman Kardon

220i

O motor é capaz
de entregar 192 cv
com torque de 280
Nm, atingindo
240 km/h

O BMW 220i Active Tourer comprova
que as dimensões compactas, a funcionalidade e a diversidade podem ser perfeitamente combinadas com um design
dinâmico, em um veículo preparado para
as mais diversas situações, esportivas ou
o dia a dia. Tudo isso sem esquecer a potência, com motor capaz de entregar 192
cv com torque de 280 Nm, atingindo 240
km/h e acelerando de 0 a 100 km/h em
apenas 6,6 segundos, segundo a fábrica.

Esta versão traz, entre outros itens, arcondicionado automático digital de duas
zonas, freio de estacionamento com acionamento elétrico, controlador de velocidade de cruzeiro com função de frenagem,
sensor de estacionamento traseiro e Start/
Stop. O sistema multimídia BMW ConnectedDrive traz tela de 6,5 polegadas, operado por comandos no console, incluindo
GPS e serviços de concierge. Mais informações na Welle Motors.
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veículos

G 310 R

A BMW G310 R, o primeiro modelo de baixa cilindrada da empresa no País, é montado em Manaus. O motor é um inédito monocilíndrico de 313 cc, de refrigeração líquida, com duplo comando
de válvulas e injeção eletrônica. De acordo com a marca, atinge
até 34,4 cavalos de potência e 2,85 kgfm de torque. Sua suspensão dianteira é do tipo invertida, comum em modelos de maior
cilindrada, e os freios são a disco em ambos os eixos. Os freios ABS
são de série. A novidade chegou às concessionárias brasileira em
agosto deste ano. Mais informações na Welle Motors.
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O motor é um inédito
monocilíndrico de 313 cc,
de refrigeração líquida

veículos

Mini

S Clubman

A perua vem equipada com motor 2.0 Twinturbo de 192 cv e
transmissão mais moderna: uma caixa de oito velocidades da Aisin,
desenvolvida especificamente para veículos de tração dianteira. O
carro acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 s e tem velocidade máxima de
228 km/h. Por fora, duas portas para o acesso ao banco traseiro e
parachoque com faróis e luzes de neblina em LED. A traseira tem lanternas e parachoque com as luzes de freio acopladas. A lista de equipamentos conta com kit multimídia com tela LCD de 8,8 polegadas,
HD de 20 GB e GPS; ar-condicionado digital dual zone; seis airbags;
head-up display (HUD); freio de estacionamento eletrônico; direção
elétrica com regulagem de altura e profundidade; teto-solar duplo e
controle de cruzeiro, entre outros. Mais informações na Welle Motors.
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conta com kit
multimídia com
tela LCD de 8,8
polegadas, HD
de 20 GB e GPS

veículos

Hyundai
Elantra

O Hyundai Elantra reestilizado, apresentado ao mercado brasileiro no fim do ano passado, está disponível em três configurações de
acabamento, sempre com motor 2.0 flex de 167/157 cv e 20,6/19,2
mkgf (etanol/gasolina), aliado a uma transmissão automática de
seis marchas. De série, a configuração de entrada é equipada com
ar-condicionado, retrovisores externos elétricos com aquecimento, dois airbags, piloto automático, volante multifuncional e Isofix. A
versão topo de linha acrescenta quadro de instrumentos com tela
de 4,2 polegadas, airbag de joelho (somando sete), seletor de modos de direção, espelhos com rebatimento elétrico e teto solar elétrico, entre outros itens. Mais informações na Caoa.
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está disponível em
3 configurações
de acabamento,
sempre com
motor 2.0 flex
de 167/157 cv

veículos

New Tucson
Sucessor de um dos SUVs de maior
sucesso do mercado brasileiro, o New Tucson vem equipado com motor 1.6 TGDI,
com câmbio automático de sete marchas
e tração nas quatro rodas. Equipado com
injeção direta de combustível e turbocompressor, gera 176 cv de potência e 27
kgfm de torque, entre 1.500 e 4.500 rpm.
De acordo com a Hyundai, o New Tucson
é capaz de acelerar de 0 a 100 Km/h em
9,1 segundos e atinge até 201 km/h. E
esse desempenho vem acompanhado de
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boas médias de consumo. Ainda de acordo com as medições oficiais, o New Tucson 1.6 TGDI consegue fazer 10,9 km/l na
cidade. A versão de entrada traz de série
ar-condicionado de duas zonas, direção
elétrica, botão de partida, volante multifuncional com coluna de direção ajustável, chave inteligente (reconhecimento
presencial), controlador automático de
velocidade e tela de TFT de 3,5 polegadas
no painel de instrumentos. Mais informações na Caoa.

o New Tucson é
capaz de acelerar
de 0 a 100 Km/h
em 9,1 segundos
e atinge até
201 km/h

veículos

Citroën
Aircross

O aventureiro urbano da montadora
francesa traz como grande novidade, em
sua linha 2018, o câmbio automático de
seis marchas, que substitui o antigo de
quatro marchas, combinado ao motor 1.6
flex de 122 cv, com torque máximo de 16,4
kgmf. A versão topo de linha, Shine, tem
como equipamentos de série câmera para auxiliar as manobras, ar-condicionado,
travas e retrovisores elétricos, direção elé-
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trica, sistema multimídia com navegador,
controle de cruzeiro, estepe externo com
capa, sensor de estacionamento e de chuva, volante de couro e sistema de áudio de
boa qualidade.
A Pigalle oferece isenção de IPI e ICMS
para clientes PCD (Pessoas com Deficiência) para os modelos C3, Aircross e C4 Lounge. De acordo com a concessionária, as
vendas dispararam com o benefício.

traz como
grande novidade,
o câmbio
automático de
seis marchas

c3
A grande novidade da linha 2018 do C3 é o câmbio automático de seis marchas que já equipa C4 Lounge e C4 Picasso.
Fornecido pela empresa japonesa Aisin, o câmbio é sempre
combinado ao motor 1.6 de 118 cv. Outra novidade são os modos de condução: Drive, Sport e Eco. Além disso, todas as versões passam a contar com tela multimídia de 7 polegadas. Em
sua versão Attraction (de entrada), o C3 traz ar condicionado,
direção elétrica, central multimídia, faróis de neblina e vidros e
travas elétricas. As versões Tendance e Exclusive contam ainda
com o pára-brisa panorâmico Zenith como outro bom diferencial. Mais informações na Pigalle.

Fornecido pela empresa
japonesa Aisin, o câmbio
é sempre combinado ao
motor 1.6 de 118 cv
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veículos

RENAULT
CAPTUR

O Captur, utilitário esportivo da Renault, ganhou recentemente
uma versão 1.6 com câmbio automático. Em matéria de segurança,
todas as versões saem de fábrica com quatro airbags e controle de
estabilidade (ESP). A dianteira traz luzes diurnas de LED, no formato
de “C” ao redor dos faróis de neblina, que alongam a grade inferior.
As rodas de 17’’, disponíveis em dois desenhos, integram o conjunto.
O Captur possui o Media Nav disponível em todas as suas versões.
Com no máximo quatro cliques, o consumidor acessa e configura
qualquer funcionalidade da central multimídia, através da tela touchscreen de 7”, que possui GPS integrado, bluetooth, câmera de ré,
eco-scoring e eco-coaching. Mais informações na Regence.
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todas as
versões saem
de fábrica com
quatro airbags
e controle de
estabilidade (ESP)

veículos

Kwid

o Renault Kwid
passa a ser o não
eletrificado
(híbrido) mais
econômico
do Brasil
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Anunciado pela Renault como um “SUV compacto urbano”, o
Kwid se destaca pela altura em relação ao solo mais elevada do que
os rivais diretos, no caso com 18 cm. Outro ponto positivo vai para o
motor SCe 1.0 com 3 cilindros, que estreou no Sandero e no Logan,
que entrega até 70 cv de potência. Trabalhando em conjunto com o
câmbio manual de cinco marchas, o Renault Kwid passa a ser o carro não eletrificado (híbrido) mais econômico do Brasil, entregando
15,2 km/l na cidade com gasolina e 10,5 km/l com etanol no mesmo
tipo de percurso. Sua versão topo de linha conta com retrovisores
elétricos, faróis de neblina cromados, abertura remota (elétrica) do
porta-malas e a central multimídia com navegador e câmera de ré,
dentre outros itens. Mais informações na Regence.

veículos

Peugeot
208

A versão mais recente do hatch francês utliza motor 3 cilindros
1,2 litro de 90 cv, com desempenho semelhante ao antigo propulsor
de 1,5 litro, mas com economia de combustível de 37%, de acordo
com a montadora. De série, o 208 Allure manual vem com ar-condicionado, direção elétrica (volante multifuncional), airbag duplo,
freios ABS, faróis de neblina, computador de bordo, retrovisores
com repetidores de seta, tela multimídia de sete polegadas sensível
ao toque, rádio, MP3, Bluetooth, USB e porta-luvas refrigerado, entre outros itens. Em agosto deste ano, a Peugeot anunciou que nova
linha sai de fábrica com uma nova caixa de transmissão automática
sequencial de seis velocidades, mais moderna e que substitui a antiga, de quatro marchas. Mais informações na Belfort.

60 tapis rouge

utliza motor
3 cilindros 1,2
litro de 90 cv, 37%
mais econômico

3008

Com porte de SUV, o novo Peugeot
3008 chega ao Brasil em versão única,
chamada Griffe, equipado com o conhecido motor 1.6 THP, com turbo e injeção direta. A configuração roda apenas com gasolina e gera 165 cv de potência, com 24,5
mkgf de torque a 1.400 rpm. O câmbio é
automático de seis marchas, com trocas
sequenciais no volante e tração dianteira.
Tudo isso faz com que o modelo acelere

de 0 a 100 Km/h em 8,9s e atinja velocidade máxima de 206 Km/h, de acordo
com a montadora francesa. Em termos de
equipamentos, vem com painel de instrumentos totalmente digital e configurável,
com uma tela TFT de 12,3 polegadas, central multimídia touchscreen de 8 polegadas, sete airbags, sensor de chuva, piloto
automático e teto solar elétrico, entre outros. Mais informações na Belfort.

O câmbio é
automático de
seis marchas,
com trocas
sequenciais no
volante

tapis rouge 61

sociedade
lançamento

novo Renault
Kwid chega à
Regence Dunas
O superintendente da Regence Dunas, Alexandre
Leão, apresentou o novo modelo compacto
Renault Kwid, em Fortaleza. O veículo já está
entre os favoritos no mercado e conta com
grande fila de espera na capital cearense

Alexandre Leão e Alex Moura

62 tapis rouge

fotos Denis Santana

Thaís, Ítalo e Alice Feitosa

Waldonys e Alexandre Leão

Interior do novo Renault Kwid

Alex Moura, Alexandre Leão e Adriano Nogueira

Lançamento do Renault Kwid na Regence

Lançamento do Renault Kwid na Regence

tapis rouge 63

sociedade

fotos Denis Santana

lançamento

O Renault Captur está disponível na Regence Dunas

Andressa Soares e Flávio Moreira

Waldonys confere os detalhes do novo modelo

64 tapis rouge

Adriana, Kléber e Matheus Fiúza

Wanessa Campos e João Daniel

Fachada da Regence Dunas

João Batista Aguiar e Alexandre Leão

sociedade
land rover

Extrema apresenta
Novo Discovery
Em coquetel especial para clientes e
convidados, a Extrema Jaguar Land
Rover apresentou o Novo Discovery, que
chega ao mercado cearense com design
inteligente e uma nova linha de motores
Ingenium. Confira quem marcou presença
na nova loja, no RioMar Fortaleza

Camila Moreira, Fernanda Peixoto e Lúcio Salazar Neto

70 tapis rouge

Fernanda Peixoto, Lia Linhares e Roberta Nogueira
fotos Denis Santana

Lançamento da Nova Discovery na Extrema

Cristiane e Dalton Guimarães

Fernanda Peixoto, Geovana e Sara Castro

Lúcio e Larissa Salazar

Armando Aguiar e Adriano Fiúza

Lançamento da Nova Discovery na Extrema

tapis rouge 71

sociedade

fotos Denis Santana

land rover

Aristênio Canamary, Vitor e Ricardo Lopes

Túlio Freitas e Adriano Fiúza

Vitor Moreira, Lúcio Salazar Filho e Lúcio Salazar

72 tapis rouge

Mayra Silva, Ana Cristina Melo e Fernanda Peixoto

Leonardo Torres e Ana Lemos

Lílian Porto e Camila Moreira

Gentil Linhares, Aderaldo Silva e Fernando Travessoni_

slogan

A gente tem um
ingrediente nada
secreto para
suas receitas.
Você adora se aventurar na cozinha, mas também não
é assim nenhum chef, certo? Foi pensando em você
que o São Luiz criou o Cozinha Simples, um canal no
YouTube com receitas descomplicadas, gostosas
e saudáveis para o seu dia a dia. Lá você também
encontra dicas de escolha, limpeza e conservação de
alimentos. Legal, né? Pois assista nossos vídeos,
dê o seu joinha e inscreva-se no canal!

Vídeo novo toda semana.

youtube.com.br/mercadinhossaoluiz

urbanismo

O ordenamento
de uma nova
Fortaleza
Titular da Seuma, águeda muniz é uma
das principais cabeças por trás da nova
legislação que promete reorganizar
espaços urbanos, incentivar construções
sustentáveis e gerar emprego e renda

U

ma cidade que
cresce e se transforma a cada dia
precisa estabelecer
novos critérios de
convivência urbana. Assim, “novo”
e “velho” podem
coexistir harmoniosamente e ressiginificar a
relação entre a metrópole e seus habitantes.
É este o desafio que tem movido a secretária municipal do Urbanismo e Meio
Ambiente, Águeda Muniz, desde que assumiu a Seuma, no início de 2013. Doutora
em Urbanismo e com experiência anterior
na área acadêmica e em consultoria, nunca havia exercido cargos públicos e topou
a empreitada, segundo conta, por um
misto da “complexidade do desafio e por

74 tapis rouge

amor à cidade que nasci”.
Desde então, Águeda, workaholic assumida – ela trabalha no mínimo 12 horas por
dia, chegando frequentemente a 18 horas,
além do tempo que dedica a corridas na
praia e a lutar boxe – tem conseguido feitos
memoráveis: parcerias público-privadas;
adoção de praças; desburocratização de
processos; e perseguido a meta de arborizar Fortaleza até o mínimo indicado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), de
12 metros quadrados por habitante, entre
muitas outras iniciativas.
Seu mais novo desafio é implementar a revolução urbanística do Fortaleza
2040, o próximo Plano Diretor e as consequentes atualizações do Código de
Obras e Posturas e Lei de Uso e Ocupação
do Solo (Luos).

Denis Santana

tapis rouge 75

Denis Santana

urbanismo

Tapis Rouge - A nova Luos não corre o
risco de incentivar construções irregulares, já que prevê a “anistia” das irregularidades existentes?
Águeda Muniz - A gente não trata de
anistia, a gente está reconhecendo uma
cidade que existe. Não se regulariza a
edificação, mas sim a atividade, é um
processo à parte. Por exemplo: o Polo
Gastronômico da Varjota já era uma realidade, mas a região não tem parâmetros urbanísticos compatíveis com esta
atividade, embora a cidade identifique a
região como um polo gastronômico. A
mesma coisa com a Edilson Brasil Soares;
com o Montese, só que com as confecções, com os galpões da BR etc. São empreendimentos não regularizados, porém
consolidados. Não é anistia, é tornar legal o que a cidade já reconhece como tal.
TR - A estrutura para coibir irregularidades é suficiente?
Águeda - As nossas equipes de fiscalização foram ampliadas, são agora 535 fiscais que trabalham diuturnamente, exce76 tapis rouge

"agilizar
processos de
licenciamentos
faz com que
a cidade se
desenvolva. E
agilizar não
quer dizer
perca de rigor"

to no Natal e no Ano Novo. É uma média
de um fiscal para 500 habitantes. Acredito que sim, apesar de algumas dificuldades, temos boas condições de fiscalização suficiente e procuramos cada vez
mais estar perto da população e apurar
todas as denúncias de possíveis fraudes.
TR - Então a nova Luos vai incentivar o
surgimento de novos negócios?
Águeda - Com certeza! As novas regras
são mais claras e contemplam uma série
de atividades não previstas anteriormente. Nós vivemos uma nova economia, novas tipologias de negócios surgem todos
os dias e precisamos acompanhar estas
mudanças. Assim, a Luos não só reorganiza as mudanças no espaço urbano, mas
é também uma ferramenta de redução
de desigualdades. Ela servirá para todos,
não segrega as atividades.
TR - A nova legislação é suficiente para
estimular uma nova cultura de convivência urbana, ou há outras ações neste
sentido?

Águeda - Paralelo a isso, temos o Fortaleza 2040, que é um plano estratégico social, econômico, urbanístico e ambiental.
E ainda temos o novo Plano Diretor, que
deverá ser revisado até 2019 e englobará
todas essas novas questões apresentadas no 2040. Com a nova Luos e o novo
código de obras e posturas, que nós chamamos de Código da Cidade, temos toda
uma atualização jurídica do ponto de vista
urbano, é uma legislação pensada a partir
das especifidades de Fortaleza, é o código
mais moderno e o mais amplo do Brasil.
TR - Os processos de licenciamento, que
agora são virtuais, também têm ajudado
no processo de formalização e regularização de negócios existentes?
Águeda - A Luos também fortalece a formalização e o Fortaleza On Line, onde todo o processo é virtual e sem interferência de analista. Essa ferramenta amplia a
formalização dos negócios. Tanto que em
um dos nossos tipos de licença, que é o de
gerenciamento de resíduos, passamos de
400 emissões em dez meses para algo entre cinco a seis mil. Então as pessoas estão
se mostrando, há uma mudança em curso,
está se deixando de acreditar que o poder
público serve só para atrapalhar, burocratizar. São milhares de pessoas que estavam
fora da normalidade e que agora estão se
regularizando. Em um ano e meio, foram
expedidos mais de 17 mil termos de aprovação. O termo passou a ser informativo e
não fiscalizatório, a fiscalização é um processo posterior. E tivemos uma grata surpresa, porque destes 17 mil, apenas 10%
estavam irregulares, destinando os resíduos de forma incorreta. As sanções a serem
cumpridas, como a exclusão no Sistema,
são posteriores. O processo de licenciamento não termina com a emissão do alvará ou da licença. Quando emitido, vai para
o setor de monitoramento, que pega uma
mostra e faz as vistorias necessárias.
TR - Fortaleza é uma das capitais com
menor cobertura vegetal do Brasil, abaixo do recomendado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), que é de 12 m

FATOR VERDE
O Código da Cidade também
abrange uma ação já em
curso: a outorga de selo de
sustentabilidade para novas
construções. Chama-se “Fator
Verde” e divide-se em quatro
categorias – Bronze, Prata, Ouro e
Diamante – atribuídas conforme a
utilização de recursos de eficiência
ambiental. São entregues os selos
Bronze para 12 critérios atendidos,
Prata para 18, Ouro para 22,
Diamante para 32. Além destes,
há outros 13 critérios opcionais,
podendo chegar a 45 itens.
Saiba mais em https://
catalogodeservicos.fortaleza.
ce.gov.br/categoria/urbanismomeio-ambiente/servico/331

"procuramos
envolver as
crianças e os
jovens, porque
constatamos
que novos
hábitos partindo
de crianças
influenciam o
comportamento
da família"

por habitante. Há previsão para chegarmos ao recomendado pela OMS e por
meio de quais iniciativas?
Águeda - Duplicamos em cinco anos, passamos de quatro metros quadrados para
8,5 com a criação de 23 parques. E a nossa meta é chegar a 2020 com 12 metros,
que é o recomendado pela ONU. O nosso
trabalho agora é formar o Conselho Gestor de Parques e Praças e buscar parcerias
para a urbanização destas áreas criadas.
Não só criamos novas áreas verdes públicas, como também incentivamos o plantio
de mudas nas casas, por meio da distribuição de mudas e também do programa "Árvore na Minha Calçada". Apesar de caro,
porque a equipe sai para plantar poucas
mudas, quebra e refaz calçada etc., é muito simbólico, um trabalho de formiguinha
que se enquadra também como educação
ambiental, porque a gente envolve a família que pediu, os vizinhos etc. Também
sempre procuramos envolver as crianças
e os jovens, porque constatamos que novos hábitos partindo de crianças de sete
a 10 anos influenciam o comportamento
da família. O “Uma criança, uma árvore” é
outro exemplo. Para cada nascido, é distribuída uma muda, já feita em parceria com
seis hospitais.
TR - Os críticos da gestão Roberto Cláudio acusam a Seuma de trabalhar a favor
do setor da construção civil. Como você
encara este tipo de crítica?
Águeda - Sou uma gestora ligada à cidade, atendemos bem do catador ao grande construtor. Na verdade, agilizar processos de licenciamentos faz com que a
cidade se desenvolva. E agilizar não quer
dizer perda de rigor técnico. A burocracia, a demora é que gera alguns desvios.
E quando não há demora, mas sim facilidades, o cidadão se sente abraçado pelo
poder público e só a cidade ganha. A cidade só vai funcionar quando a responsabilidade for compartilhada por inteiro
– cidadãos comuns, pequenos e grandes
empresários. O cidadão precisa se sentir
protagonista no fazer-cidade e o papel
do governo é induzir isso.
tapis rouge 77

sociedade
comunicação

lançado
o Anuário
do Ceará 2017/2018
o Anuário do Ceará 2017/2018 foi lançado pelo
grupo de comunicação o povo em festa no Buffet
Viriato. Esta edição traz homenagem ao patrimônio
histórico local, com um capítulo especial dedicado
aos 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, apresenta o
ranking dos políticos mais influentes da Assembleia
Legislativa do Ceará, da Câmara Municipal de
Fortaleza e da bancada cearense em Brasília
78 tapis rouge

fotos bDenis Santana

Lançamento do Anuário Ceará 2017/2018

Anuário do Ceará 2017/2018

Camilo Santana

Adriano Nogueira e Dummar Neto

Dummar Neto, Camilo Santana, Roberto Cláudio e Luciana Dummar

Dummar Neto e Sílvia Dummar

Élcio Batista e Roldem Queiroz
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sociedade
comunicação

André Figueiredo e Ferruccio Feitosa

Ricardo Bezerra e Fernando Novaes

Adriano Nogueira, Roberta Fontelles, Arlen Medina e Lúcio Brasileiro

Victor e Walder Ary

80 tapis rouge

Patriolino e Renata Dias

Alexandre Pinheiro, Fábio Ataliba e Alfredo Franco

Romeu Duarte e Luciano Cavalcante

Boris e Fátima Boris

fotos bDenis Santana

A presidente do O POVO, Luciana Dummar, discursa no evento

Bruno e Virgílio Araripe

Equipe do O POVO responsável pelo Anuário do Ceará

Adriano Nogueira, Luiz Viana, Dummar Neto e Edson Barbosa

Rafaela Rocha e André Montenegro

André Figueiredo e João Milton

Edilberto Pontes, Dummar Neto e Arthur Bruno
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sociedade
comenda

José Dias de Macêdo
recebe Medalha
Ivens Dias Branco
José Macêdo, que intitula uma das mais
consagradas empresas alimentícias do País, a J.
Macêdo, é o primeiro homenageado com a medalha
Ivens Dias Branco. A comenda, entregue a seu
filho Roberto Macêdo no Palácio da Abolição,
reconhece empreendedores que contribuíram e
contribuem com serviços que impulsionaram o
desenvolvimento econômico no Estado

Consuelo Dias Branco, Roberto Macêdo e o governador Camilo Santana

82 tapis rouge

Camilo Santana, Onélia Leite, Consuelo Dias Branco e Roberto Macêdo
fotos Natanael Feitosa

Medalha Ivens Dias Branco

Roberto Cláudio e Izolda Cela

Roberto Macêdo

Ivens Jr. e Morgana Dias Branco

Ferruc

Entrega da Medalha Ivens Dias Branco
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sociedade
comenda

Regina Ximenes, Consuelo Dias Branco e Graça da Escóssia

Eduardo e Lúcio Carneiro

Beto e Ana Studart

Maria Helena Macêdo, Temístocles Macêdo e Ana Maria Macêdo

84 tapis rouge

Lucca, Lícia, Ivens Jr., Morgana e Luciano Dias Branco

Cláudio e Suyane Dias Branco

Marcos Dias Branco, Geraldo Luciano Mattos, Ivens Neto, Ivens Jr e Luciano Dias Branco

fotos Natanael Feitosa

Amarílio e Patrícia Macêdo

Otílio Ferreira, Margarida e Silvia Macêdo

Omar Macêdo e Fernanda Levy

Ania Ribeiro e Vânia Dummar

Carlos Prado e Ricardo Parente

Luciano Cavalcante, Ernesto Sabóia, Ferruccio Feitosa e Antônio Bahlmann

Gabriel Dias Branco e Letícia Teixeira

Ravi e Bruna Magalhães
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sociedade
sótão

Moleskine
Gastrobar apresenta
novo espaço
novo espaço do Moleskine Gastrobar
dedicado ao jazz, o sótão recebeu
seletos convidados para degustar
seu cardápio em primeira mão

Felipe Lima e Deda Gomes

86 tapis rouge

fotos Denis Santana

Gigi e Márcia LIma

George Leitão e Bosco Couto

Ricardo Ary e Marília Melo

Felipe Lima e Adriano Nogueira

Ana Cristina Sampaio e Fernando Albuquerque

Lançamento do Sotão no Moleskine

Cíntia Melo e André Sobreira

Fernando e Janaína Villar
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sociedade

fotos Denis Santana

sótão

Felipe Lima recebe VIPs no lançamento do Sótão

Lucas Ferreira, Brenda Rolim e Flávio Nogueira

Lançamento do Sótão no Moleskine

88 tapis rouge

Aguinaldo, Márcia e Felipe Lima

Felipe Lima e Deda Gomes

Lançamento do Sotão no Moleskine

sociedade
requinte

Tallis Joias
Promove Jantar
Romântico
A Tallis Joias, juntamente com a
grife Bvlgari, realizou disputado
jantar no requintado L’Ô
Restaurante. tapis rouge esteve lá!

92 tapis rouge

fotos Eri Nunes

Elegante peça da Tallis Joias

João França Jr. e Rachel Rocha

Marcelo Sombra, Talynie e Talyzie Mihaliuc e Constantino Dias

Xandy e Isabele Temoteo

Talyzie Mihaliuc, Wanessa e Mario Queirós, Talynie Mihaliuc

Racine e Branca Mourão

Disputado jantar da Tallis Joias no L'Ô Restaurante

tapis rouge 93

sociedade

fotos Eri Nunes

requinte

Mariana Pimenta e Renilson Cruz

Talyzie Mihaliuc, Rachel Machado e Talynie Mihaliuc

Davi e Katerine Bezerra

94 tapis rouge

Pedro e Maria Lúcia Carapeba

Karoline e Vitor Masciler

Wanessa Queirós, Viviane Almada e Talyzie Mihaliuc

Maciel Neto e Ticiana Sampaio

Ricardo Lopes e Daniele Valente

ANCESTRAL, ORGÂNICO, VIVO.
É CARNE & VEGETAL
ZOI / Zoé [ZΩH]

No grego tem seu sentido ligado à vida natural. Em teeas

alencarinas, refere-se à janela da alma, ou, nas palavras do

poeta, a vitrine do coração. ZOI, é o olho, tão importante para
cultura helênica que tem status de talismã contra a inveja.

SERVIÇO:
QUARTA A DOMINGO
12 ÀS 00 HORAS

RESERVAS:
(85) 9 8203.2322
(85) 9 8160.0088

sociedade

fotos Eri Nunes

requinte

Peças exclusivas à venda na Tallis Joias

Rachel e Hugo Machado

Lílian Porto, Isabele Temoteo e Xandy Avião
96 tapis rouge

Xandy, Isabele Temoteo e Talynie Mihaliuc

Augusto e Sofia Trevia

Leandro e Aline Vasquez

O cardápio da elegante noite

Comprometa-se
com

você

TOGETHER
RECIFE
BOA VIAGEM CASA FORTE

FORTALEZA
SHOPPING RIO MAR

ALUNO R2 BETTER TOGETHER

TREINA NAS 3 UNIDADES
Join us

sociedade
parabéns

Giovanna Vieira
festeja seus
cinco anos
filha querida de Gisela Dias Branco e Herbert Vieira,
giovanna comemorou mais um ano de vida ao lado
dos afetos. Com decoração assinada por Paula Athayde,
a mansão da família Dias Branco transformou-se
no mundo encantado da princesa Moana

Giovanna, Giulia, Gisela e Hebert Vieira

98 tapis rouge

fotos Eri Nunes

O bolo da festa

Gabriela da Escóssia, Giovanna Vieira e Jório da Escóssia

Bianca, Ronaldo, Vivian e Katerine Barbosa

Giulia, Gisela e Giovanna Vieira

Bruno e Rebeca Bastos

Heberth Vieira e Rafael Leal

Gorete e Hebert Vieira e Graça da Escóssia

tapis rouge 99

sociedade

fotos Eri Nunes

parabéns

Pietro, Mariana, Rafaelo e Lorenzo Viana

Vitória, Olívia, Rodrigo e Marcela Carvalho

Gisela e Hebert Vieira, Fábio e Carol Almeida

Roberto e Cláudia Pinheiro

Consuelo, Luciano, Liza e Lucca Dias Branco e Leonardo Cantonny

100 tapis rouge

Regina Ximenes e Luciana Rôla

Danilo, Dante e Beatrice Vieira

sociedade

fotos Eri Nunes

parabéns

Jório e Gabriela da Escosia

Graça de Escossia, Liza e Consuelo Dias Branco

Rosa e Marcos Nobrega
102 tapis rouge

Henrique e Vanuzi Carvalho

Carlos Efren e Thais Liebman

Lucca, Luciano, Morgana e Liza Dias Branco e Leonardo Cantonny

Grabriela da Escossia e Ana Caroline Freire

Graça e Jório da Escossia

sociedade
casamento

Mariana Pinto
e Lucas Ximenes
sobem ao altar
os noivos reuniram amigos e familiares no
Zorah Beach Hotel, na praia das Flecheiras. O
cerimonial ficou por conta da Celebre Eventos
e a festa foi animada por The Dillas, São 2,
Thiago Camargo e a dupla Rafa & Pipo Marques

104 tapis rouge

fotos Natanael Feitosa

Edgar, Ana Cristina e Lucas Ximenes, Mariana Pinto, Edgar e Brenna Ximenes

Ferruccio Feitosa e Fred Pinto

Galvão Bueno brinda os noivos

Os noivos Mariana e Lucas

Ivan Bezerra e Ana Carolina

Alexandra e Fred Pinto

Fernando Linhares, Idemar Citó, Júlio Ventura, Gentil Linhares e Carlos Juaçaba

tapis rouge 105

sociedade
casamento

Felipe Holanda, Marina Brasil, Paola Brasil e Juliana Brasil

André Flanga e Amélia Aguiar

Pedro Maciel, Carol Façanha e Marina Alvares

106 tapis rouge

Fred Pinto, Desireé Soares, Alexandra Pinto e Galvão Bueno

Lara Bezerra e Matheus Noguera

André Carneiro e Teresa Barros

Claudiane Juaçaba, Ana Carolina Fontenele e Alessandra Arrais

fotos Natanael Feitosa

Carlos Larocca e Luciana Garruti

Anick Benevides, Crislane Campos e Mayra Dias

Carol e Roberto Picanço

Manuela Linhares e Sávio Batista

Branca e Racine Mourão

Alexandre Diógenes, Aleno Oliveira, Davi Cartaxo e Diego Braz

Fernanda Levy e Omar Macêdo

Isabel Miranda e Pedro Matos

tapis rouge 107

sociedade

fotos Natanael Feitosa

casamento

Rebeca Parente e Carlos Montenegro

Clara Franck e Vinícius Machado

Rony Ximenes, Adriana Ximenes, Branca e Racine Mourão e Monique Mourão

Renan Azevedo e Lara Linhares

108 tapis rouge

Lucas Ximenes e Davi Santos

Erivaldo Arraes, José Pinto Filho e Ênio Cabral

Marcos Túlio e Roni Ximenes

Karmilse Porto e Gustavo Porto

RINOMODELAÇÃO
modelamos seu nariz sem cirurgia
R. TIBÚRCIO CAVALCANTE, 1435
TEL: 3099.0452 99121.2861
CRM/CE 7858 | RQE 3803

sociedade
design

Marcato e
Evidência no
Shopping RioMar
A Marcato Móveis Planejados e a Evidência
Móveis e Decorações promoveram coquetel
na 7ª edição da Mostra 100% Design, realizada
no Shopping RioMar Fortaleza. Durante o
evento os convidados conheceram as últimas
tendências do design em móveis e decoração

André Melo, Omar de Albuquerque, Samuel Max e Portela Aguiar

110 tapis rouge

Mostra 100% Design / Evidência Moveis
fotos Denis Santana

Paula e Fábio Melo, Samuel Max

Emily Teixeira e Letícia Lima

Jorge Lotiff e Sophia Linhares

Gustavo Augusto, Gláucia Arruda, Gabriela Ximenes, Nara Fialho e Bruna Carvalho

Jordânia Bezerra e Rômulo Dario

Tarcísio Moreira, Ivo Souza e Olair Araújo

tapis rouge 111

sociedade
design

Rita Maria, Rodrigo Magalhães e Luana Gomes

Lucia e Jonny Wolff

Paulo Ximenes, Antonieta Moura e Alex de Deus

112 tapis rouge

Portela Aguiar, Felipe Moreira e André Melo

Samuel Max e Ladislau Nogueira

Gisele Oliveira e Cecília Aguiar

Valéria Fernandes, Bárbara Bortoloti e Aline Rolim

fotos Denis Santana

Stelinha Salles e Auri Deusdará

Paulo Ximenes e Sabrina Max

Mostra 100% Design / Evidência Móveis

Camila e Bruno Almeida

Júnior Guerra e Amaury Jr.

Sabrina Max, Josafá Neto, Jéssica Aguiar, Lib Melo e Ana Paula Castro

Josafá Neto e Nara Fialho

João de Sá e André Melo

tapis rouge 113

sociedade
niver

Mariana e Felipe Gurgel
comemoram primeiro
ano de Fernanda
O encantamento trazido pelas Fadas foi o tema
escolhido por Mariana e Felipe Gurgel para
celebrar o primeiro aniversário da herdeira
Fernanda. Paula Athayde assinou o decór, na casa
dos avós paternos, Tereza e Fernando Cirino

114 tapis rouge

A linda decoração da festa
fotos Brian Dutervil

Fernanda, Mariana e Felipe Gurgel

Tereza Rocha e Fernando Câmara

Melina e Daniele Hoanda

Fernando e Fernanda Gurgel

Lívia Queiroz e Fernanda Gurgel

João, Henrique, Carol e Thomaz Gurgel

tapis rouge 115

sociedade
níver

Fátima Albuquerque, Tereza Gurgel, Vera Bizarril, Cláudia Cavalcante e Ana Pinto

Carlos Gurgel e Cláudio Targino

Detalhes das sobremesas

116 tapis rouge

Lívia Queiroz, Felipe, Mariana e Fernanda Gurgel, Fran e Claudia Leite

Stella Rolim e Tereza Gurgel

Yuri e Regina Queiroz

Ticiana Queiroz com os filhos

fotos Brian Dutervil

Vitor e Camila Praça

Cibele Campos e Nizoca Gurgel

Adriana e Gabriel Loureiro

O bolo

O encanto das fadas foi o tema do aniversário

Cristiane, Mariana, Fernanda, Felipe e Simone Gurgel

tapis rouge 117

Para os clientes: mudança. Para os arquitetos: minimalismo.
Para os engenheiros: móveis. Para os decoradores: meu deus!

NOVA MARCA MISURATO
Grande amor aos detalhes. Muita atenção
no atendimento. Certiﬁcação garantida nos
materiais. Rigor no cumprimento de prazo.
E até facilidade na forma de pagamento.
Tudo isso sempre foi a marca da Misurato.
E se depender da gente, continua sendo.

Av. Barão de Studart, 761
Meireles | 85 3307.9999
atendimento@misurato.com.br
misurato.com.br

sociedade
cerimônia

fiec comemora
DIA DA INDÚSTRIA
Em celebração ao Dia da Indústria, a Federação
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) promoveu
grande festa no La Maison Coliseu. Durante
a solenidade, o governador Camilo Santana
foi agraciado pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) com a Medalha da Ordem do Mérito
Industrial. Carlos Prado, José Carlos Gama e
Everardo Telles também foram agraciados

Everardo Telles, Carlos Prado, Beto Studart, Camilo Santana e José Carlos Gama

120 tapis rouge

fotos Brian Dutervil

Carlos Prado, Beto Studart e Fernando Cirino

Alfredo Costa e Cláudio Targino

André Pires, Cid Holanda, Deda e Beto Studart

Fábio Albuquerque e Adriano Nogueira

Eudoro Santana , Antônio Bahlmann e Cândido Quinderé

Camilo e Onélia Santana

Beto Studart, Everardo Telles e Aline Telles

tapis rouge 121

sociedade

fotos Brian Dutervil

cerimônia

Edson Capelo, Enid Câmara e Eliseu Barros

Eduardo e Elisa Figueiredo

Ricardo, Luciana e Carol Bezerra

122 tapis rouge

Beto Studart, José Carlos Gama e Ricardo Cavalcante

Carlos e Rozarita Prado

Elvaldo Bringel e Eliane Brasil

Mauro e Carlos Benevides e Nildo Sobral

sociedade
negócios

praia de
JERICOACOARA
ganha aeroporto
O equipamento, que teve investimento de R$ 90,4
milhões, sendo R$ 80 milhões do Governo do Ceará e
R$ 14,4 milhões da Secretaria da Aviação Civil, recebeu
diversas autoridades na inauguração, entre eles o
governador do Estado, Camilo Santana; o secretário
do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho; o presidente da
CVC, Luiz Eduardo Falcon; além de outros gestores
públicos, como prefeitos, deputados e empresários

Camilo Santana, Maurício Quintella e Arialdo Pinho
124 tapis rouge

Aeroporto de Jericoacoara
fotos Brian Dutervil

Waldonys canta na inauguração do aeroporto de Jeri

Denise e Luciano Cavalcante

Ellen e Ariston Pessoa

Antônio, Ariston e João Pessoa, Joaquim Araújo e Joaquim Araújo Filho

Assis Machado e Ricado Cavalcante

Camilo Santana e Maurício Quintella

tapis rouge 125

sociedade

fotos Brian Dutervil

negócios

Kail Otoch, Patriolino Dias, Ricardo Bezerra e Luciano Cavalcante

Victor Frota e George Lima

Inauguração do aeroporto de Jeri

126 tapis rouge

Beto Studart, Cláudio Targino e Ricardo Cavalcante

Ellen Pessoa e Lana Pinheiro

Régis Medeiros e João Fiúza

Antônio Melo Jr, Ricardo Bezerra e João Fiúza

sociedade

fotos Brian Dutervil

negócios

Maurício Quintella

Leonardo e Rodrigo Carneiro

Fabiana Ribeiro, Vitor Araújo, Ticiana Sampaio e Marciel Neto

Marciel e Adriana Brito
128 tapis rouge

Cláudio Targino e Totonio Laprovítera

Maia Júnior, Aloísio Jr, Aloísio Ximenes Neto, Marcos Dias Branco e Juvêncio Viana

Arialdo Pinho e Maurício Quintella

Eduardo Carneiro e Patrícia Lima

gastronomia

130 tapis rouge

Cabaña del Primo

Em perfeita
harmonia
Cabaña del Primo inicia ampliação
e incorpora a casa de vinhos
Grand Cru. A ideia é fazer do espaço
uma referência em vinhos com
a chegada de uma das maiores
importadoras da bebida no Brasil

A

inda celebrando os
seus 10 anos de atuação, o restaurante
Cabaña del Primo
passa por sua segunda reforma estrutural, com investimentos de R$ 1 milhão.
Com isso, amplia seu espaço físico e incorpora ao grupo a empresa Grand Cru, uma das
maiores importadoras de vinhos do Brasil.
Na reforma, o Cabaña ganha melhorias
em seu ambiente interno. A reformulação
faz parte do novo momento que o restaurante passa e que começou com o novo
cardápio, lançado em maio último. "Queremos oferecer aos nossos clientes uma
experiência única em gastronomia, valorizando as raízes portenhas da casa com
um cardápio contemporâneo, em conjunto
com a carta de vinhos com assinatura da
Grand Cru", conta Deda Gomes,um dos
proprietários do restaurante.
A Grand Cru é uma loja exclusiva de vinhos em Fortaleza que abriga 450 rótulos
especiais, disponíveis aos clientes com preços de prateleira.

tapis rouge 131

A ideia é fazer do local uma referência
em vinhos na cidade, oferecendo equipe de
consultores e sommelier que irão promover
degustações de vinhos, eventos com enólogos de renome no Brasil e jantares harmonizados. O espaço está aberto todos os dias,
das 9h às 22h.

degustação

Além dessa novidade, chega ao local o
Wine Bar, espaço de integração entre o Cabaña del Primo e a Grand Cru. Nele, os clientes podem degustar vinhos nos fins de tarde
e apreciar o cardápio exclusivo com entradas e aperitivos de acompanhamento.
Os frequentadores também têm à sua
disposição a possibilidade de realizar eventos sociais corporativos e privados, como
aniversários e casamentos. O restaurante
oferece Menu Especial harmonizado com
vinhos e guiados por sommelier, com o intuito de apresentar comodidade e um ambiente adequado a encontros especiais.

132 tapis rouge

SERVIÇO
Grand Cru
Av. Desembargador Moreira, 1041
(85) 3244-3691
Cabaña del Primo
Av. Maria Tomásia, 503
(85) 3244-3691

tapis rouge 133

joias

r. ximenes

de primeira
grandeza
Sentir a pureza dos mais raros
materiais sobre a pele. A cada
momento, luzes refletidas…
Diamantes, feitos para vestir
o seu mais valioso amor

134 tapis rouge

jackson santos

peças produzidas em ouro
branco e diamantes na
lapidação brilhante

tapis rouge 135

joias

136 tapis rouge

fotos jackson santos

Joias em ouro branco
com diamantes
lapidados e esmeraldas

tapis rouge 137

sociedade
aniversário

PEDRO FREITAS
celebra 50 ANOS
COM big festa
Para comemorar a chegada de seus 50 anos,
Pedro Freitas promoveu grande festa e recebeu
familiares e amigos no La Maison Buffet. o
cerimoniaL ficou a cargo de Lílian Porto e a
decoração levou a assinatura de Branca Mourão

Amanda, João Paulo, Pedro, Leia e Pedro Freitas

138 tapis rouge

fotos DENIS SANTANA

Nicole Vishnevsk, Marcela e Geovana Adjafre

Aderaldo e Maira Silva

Carol, Pedro, Onivalda e Pedro Freitas

Marcel Dias Branco e Júlia Leal

Carol Freitas, Guilherme Renda, Fernanda Freitas e Paulo Fernandes

Ana Virgínia e Ricardo Martins

Ricardo Martins, Guesdes Neto, Cássio Sales e Edson Ventura Filho

tapis rouge 139

sociedade

fotos DENIS SANTANA

aniversário

Ailza Ventura e Francisco Ventura

Joaquim e Georgiana Guedes

Geovana Siqueira

Laura Facundo, João Paulo e Pedro Freitas

Amanda Freitas

140 tapis rouge

Leia e Pedro Freitas

sociedade

fotos DENIS SANTANA

aniversário

Ana Vládia Sales e Cássio Sales_

Beth Pinto e Madalena Feijão

Lílian Porto e Léia Freitas
142 tapis rouge

Sarah e Ricardo Brandão

Amanda Facundo e Pedro Henrique Falcão

Axel Meira e Daniela Leitão

Ruy e Ana Patrícia Dias

sociedade
marriage

a troca de alianças
de Manoela Gladstone
e Arthur Bezerra
os noivos oficializaram sua união na
Igreja do Pequeno Grande e receberam
os convidados no La Maison. A linda
festa contou com decoração de
Branca Mourão e toda musicalidade
de Paulo José Benevides e Ivo Brown

144 tapis rouge

fotos Denis Santana

Manoela e Inês Gladstone

Ana Luiza Ramalho e Diego Lima

Bretis de Castro, Manoela Gladstone e Arthur Bezerra

André e Gisele Oliveira

Urubatan Romero, Manoela Gladstone e Arthur Bezerra

Giselle Lima e Victor Brito

Anik, Branca e Racine Mourão

tapis rouge 145

sociedade

fotos Denis Santana

marriage

Manoela Gladstone e amigas

Cid e Joyce Marcondes

Alice Resende, João Cláudio Machado e Patrícia França

146 tapis rouge

Vitor Escatori, Manoela Gladstone, Arthur Bezerra e Raiana Cardoso

Camila Lima e Mirele Vasconcelos

Pedro, Inês e Bruno Borges

Bernardo Borges e Bruna Landim

sociedade

fotos Denis Santana

marriage

Maritza e Roberto Bastos

Casamento de Manoela Gladstone e Arthur Bezerra

Ednardo e Jamila Rodrigues
148 tapis rouge

Sarah e Victor Cabral

Rubens e Rafaela Studart

Noivos, padrinhos e familiares

Guilherme Quinderé e Ianne Holanda

Igor e Sarah Borges

Hugh Jackman and
the new TimeWalker
Chronograph
O novo TimeWalker Chronograph é inspirado
no desempenho e no espírito das corridas.
montblanc.com/timewalker
Crafted for New Heights.

Shopping Aldeota · Av. Dom Luís, 500 · (85) 3458.1372
Shopping Iguatemi · Av. Washington Soares, 85 · (85) 3278.2287
Shopping Rio Mar · Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 · (85) 3234.2442

sociedade
15 anos

o debut de
Maria Eduarda
Linhares
filha de Fernando Linhares e LilianA, Maria
Eduarda surgiu linda e sorridente com
uma criação de Cris Pinto, da Maison Cris. O
cerimonial ficou por conta da Celebre Eventos,
quem assinou o belo décor foi Gil Santos e o
buffet escolhido foi o La Maison

Maria Eduarda comemora 15 anos

150 tapis rouge

João Vitor, Liliana, Maria Eduarda, Fernando e Bruno Linhares
fotos NATANAEL FEITOSA

Eliane Borges, Maria Eduarda e Otacílio Borges

Sara e Lia Borges

DJ Thiago Camargo

Mariane e Francisco Marinho

Philipe e Sakie Brooks

Fernando e Liliana Linhares, Claudiane e Carlos Juaçaba

tapis rouge 151

sociedade

fotos NATANAEL FEITOSA

15 anos

Cândido Albuquerque, Fernando Linhares e Sérgio Macêdo

Igor e Kilvia Nogueira

Arthur Sartori, Rodrigo Paiva, Manais e Isaque Dantas

152 tapis rouge

Fábio e Gisele Brasil

Fernando e Liliana Linhares, Letícia e Sérgio Macêdo

Adriana e Marcelo Arraes

Fernando, Gentil e Lia Linhares

sociedade

fotos NATANAEL FEITOSA

15 anos

Aderaldo e Maira Silva

Renan Azevedo e Lara Linhares

Ana Beatriz Macêdo, Mariana Gonçalves e Thiago Guimarães

Gentil Linhares e Raimundo Delfino
154 tapis rouge

Wenia e Cláudio Moreira

Lara, Geraldo, Geraldinho e Liliana Rôla

Julia Pearce e Giovanna Rolim

Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão

All-New Tucson
NO COMPARATIVO DA REVISTA CAR AND DRIVER,

Imagem meramente ilustrativa.

TODOS OS CONCORRENTES DA CATEGORIA.

CONSULTE CONDIÇÕES NO SITE

Motor Turbo
GDI 177 cv.

Teto solar
panorâmico.
Bancos de couro
com ventilação.

HYUNDAI CAOA FORTALEZA
AV. BARÃO DE STUDART, 826
MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60120-000

Mais desempenho.
Transmissão
Dual Clutch
7 velocidades.

Central multimídia.
Conectividade
Android AutoTM
e Apple CarPlayTM.

(85) 3022-7600

Os itens apresentados são referentes ao veículo New Tucson 1.6T GDI 2017/2018, catálogo GBPL. Consulte outras versões nas Concessionárias Hyundai CAOA. Taxa Zero válida para o modelo New Tucson 1.6T GLS
2017/2018, catálogo GBPK, no valor de R$ 140.970,00 à vista, com entrada de 60% (84.582,00) e saldo em 12 parcelas de R$ 4.927,90. Total a prazo: R$ 143.716,80. Taxa de juros para o financiamento de 0% a.m.
e 0% a.a. e 30 dias de carência, a contar da data da compra, para pagamento da 1a parcela. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo
Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições
do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições
da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco. Não cumulativo com outras promoções. Imagens
meramente ilustrativas. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. Mais informações: www.caoa.com.br. Promoção válida até 15/8/2017 ou enquanto durarem os estoques.

www.caoa.com.br

All-New Tucson Turbo GDI. Transmissão Dual Clutch de 7 velocidades.

Hyundai Creta

Pedestre, use sua faixa.

CONSULTE CONDIÇÕES NO SITE

A PARTIR DE

R$ 73.990
HMB CAOA

CAOA. SEMPRE A MELHOR OFERTA.

HMB CAOA FORTALEZA

AV. SANTOS DUMONT, 6701
MANOEL DIAS BRANCO, FORTALEZA - CE, 60192-024

,00
WWW.CAOA.COM.BR

(85) 4042-0900

Imagens meramente ilustrativas. 1. Preço: R$ 73.990,00 à vista, referente ao veículo Creta Attitude 1.6, mecânico, ano/modelo 2017/2017, catálogo S002, cores sólidas (branco e preto). Esse preço não se aplica às demais cores e modelos.
2. Taxa Zero referente ao veículo Creta Pulse 2.0, automático, ano/modelo 2017/2017, catálogo DZZZ, cores sólidas (branco e preto), com preço de R$ 92.490,00 à vista. Esse preço não se aplica às demais cores e modelos. Condição
comercial: entrada de 70% (R$ 64.743,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.670,00. Total a prazo: R$ 94.803,00. Taxa de juros para o financiamento de 0% a.m. e 0% a.a. e 30 dias de carência, a contar da data da compra, para pagamento
da 1a parcela. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente
e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso
comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade
Troca com Troco e válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Preserve a vida. Use o cinto de segurança.
Mais informações: www.caoa.com.br. Promoção válida até 31/7/2017 ou enquanto durarem os estoques.

sociedade
birthday

Eliziane Colares
celebra, no porto
das dunas, a
chegada aos 50 anos
com um lindo pôr do sol seguido de lua cheia,
a praia do Porto das Dunas foi palco para
celebrar os 50 anos de Eliziane colares

Ágata Ferrari, Evandro Filho, Evandro, Eliziane e Guilherme Colares e Jessica Cavalcante

158 tapis rouge

fotos ERI NUNES

André Verçosa, Rogério Torres, Deusmar Queirós, Evandro Colares e Kaká Queiroz

Gislayne e Douglas Santos e Eliziane Colares

Diana e William Verçosa

Ingrid Bayma e Jéssica Cavalcante

Ruy e Carol do Ceará, Louise e Eberth Santos

Lívia e Márcia Marinho

Juliana e Jocélio Parente

tapis rouge 159

sociedade

fotos ERI NUNES

birthday

Carla Verçosa e Ágata Ferrari

Izabele Fiúza, Eliziane Colares e Cláudia Vasconcelos

Régis e Rhiana Dias

160 tapis rouge

Eduardo e Ingrid Bayma

Eliziane Colares e Lidia Oliveira

Evandro Colares, Ruy do Ceará, Eberth Santos e Patriolino Dias

Kaká Queiroz e Roberto Pamplona

Evandro e Guilherme Colares
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sociedade

fotos ERI NUNES

birthday

Evandro Colares, Daniela e Eduardo Gaspar e Eliziane Colares

Letícia Vasconcelos e Samuel Menezes

Paloma Verçosa e Carlos Almeida

Marcelo Cavalcante, Ruy do Ceará, Deusmar Queirós, Régis Dias, Luciano Cavalcante
162 tapis rouge

Clóvis e Anelise Holanda, Eliziane Colares e Mirela e Juan Rapett

Pedro e Ana Cristina Catrib

Lívia Fontenele, Eliziane Colares e Camila Mathias

sociedade
união

CAMILA NOGUEIRA E
RÔMULO CARVALHO
CELEBRAM enlace
os noivos receberam as bênçãos por seu
matrimônio no Santuário Nossa Senhora
do Líbano e reuniram familiares e amigos
para comemorar o novo momento na
vida do casal no Pipo Restaurante

164 tapis rouge

Karla Nogueira, Rômulo Leite, Camila Nogueira e Pedro Henrique Caminha
fotos Brian Dutervil

O bolo

João Soares e Iracema Vale

Sandra Monteiro, Fábio Leite Jr. e Camila Nobre

Cibele e Estênio Suleimar

Lucas e Lívia Nogueira

Vanda Coelho, Rômulo Leite e Camila Nogueira

tapis rouge 165

sociedade

fotos Brian Dutervil

união

Pedro Neto e Ana Elise Caminha

Isabelle Macêdo Alves

Silvana, Bia, Patrícia e Carol Nogueira

166 tapis rouge

Anjélica Aquino, Carol Gomes, Isadora Leitão e Neyle Vidal

Bruno Nogueira e Lígia Mucao

Paula e Pedro Caminha

Manoela, Marly, Camila e Karla Nogueira

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO

@PouchainRamos
/PouchainRamos
85-3231-3219
www.pouchainramos.com

sociedade

fotos Brian Dutervil

união

Ramon e Lara Carvalho

Os novios

Sara e Caio Girão
168 tapis rouge

Andreia e Marcelo Feitosa Campelo

Neyle Vidal

Lina Pessoa, Juliana Caminha, Maria Barrozo e Flora Cavalcante

Karla Nogueira e Antonio Carlos Franci

Ivo Dias e Natalia Nogueira

O ALTO PADRÃO CHEGOU NO
E, O MELHOR: RIGORO
PRONTO
PARA
MORAR

Foto real da piscina

Foto real da fachada

Perspectiva artística do salão de jogos

Perspectiva artística da quadra de squash

O EUSÉBIO.
OSAMENTE NO PRAZO.

Condomínio de Casas Duplex

Terreno com

Área de lazer com mais de

Alto Padrão 30.000 m² 5.000 m²
Construção e Incorporação:

Informações:

(85) 3260.4006

w w w.co nstr utoradube .c om.br

turismo

172 tapis rouge

ESCANDINÁVIA

CRUZEIROS
NO MAR
BÁLTICO
os países nórdicos impressionam
pelas paisagens, fenômenos
naturais e bela arquitetura.
cruzeiros são ótimas opções
para desbravá-los

T

erra dos vikings, das
igrejas de madeira conhecidas como
stavekirke , dos museus e da alta gastronomia, a Escandinávia é formada por
alguns dos países
mais desenvolvidos do mundo: Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia.
Conhecido mundialmente por suas baixas
temperaturas, o destino é o preferido entre aqueles que apreciam o clima quando
o termômetro está abaixo de zero grau.
Os países encantam por sua belezas naturais, as planícies verdes, o fenômeno da aurora boreal e as construções
seculares. A beleza é incontestável, o desejo de desbravá-la é imenso. Então, hora
de preparar o roteiro de viagem. Conheça
os países nórdicos e comece a planejar sua
próxima viagem para Europa.

A escandinávia
é formada por
Dinamarca,
Noruega, Suécia,
Finlândia e
Islândia

tapis rouge 173

turismo

Dinamarca: desbravar a capital,
Copenhagen, pode ser uma grande
aventura, desde as sinuosas ruas da cidade
velha, que poem ser percorridas de bicicleta.
No local, os cafés e palácios reais contrastam
com imponentes edifícios modernos.

Noruega: a capital, Oslo, é uma das cidades
mais vibrantes de toda a Escandinávia, com
uma animada vida noturna a base de clubes
e pubs. Os fiordes são reconhecidos como
Patrimônio da Humanidade por sua incrível
beleza e também por sua grande extensão.
Um verdadeiro espetáculo da natureza.

Suécia: o lago Mälaren, boutiques
de designers locais de grande fama
internacional e frutos do mar de
primeira qualidade marcam a ida
para o este país nórdico.

Finlândia: visitar a capital, Helsinque, no
verão, é uma ótima pedida. Com maior
número de horas de sol por dia durante
a estação, é possível desfrutar dos seus
muitos mercados e terraços. A bicicleta é
o melhor meio de transporte para passear
e visitar alguns dos monumentos, como
a Fortaleza Soumenlinna, a Catedral
Uspenski e a Igreja Temppeliaukio.

Islândia: a terra de trolls e de elfos, de
cantores e de contadores de histórias,
de noites e de dias sem fim, de
auroras boreais e de céus dramáticos,
de montanhas coloridas e de praias
monocromáticas, de fogo e de gelo.
174 tapis rouge

para conhecer
as capitais da
Escandinávia
o busque um
cruzeiro

Com dicas em mãos, hora de escolher como embarcar nesta aventura. Nada melhor que viajar em um confortável
hotel ambulante que te leve a destinos
maravilhosos com uma vista incrível, não
é verdade?! Portanto, a nossa dica é realizar um cruzeiro pelos países nórdicos.
O cruzeiro parte de basicamente todas
as capitas da Escandinávia.
A Tapis Rouge conversou com Gisele Almeida, jornalista e autora do blog
Viajar pela Europa , que faz cruzeiros
desde 2012, ano em que se mudou para
Estocolmo, capital da Suécia. De acordo
com Gisele, existem diferentes empresas
que fazem cruzeiros pelo Mar Báltico, os
mais comuns realizam apenas passeios
de 24 ou 48 horas, onde as pessoas passam esse período do passeio no barco,
ou podem passear por alguma cidade no
tempo em que o navio estiver ancorado.
Entre elas estão a Tallink e a Viking.

O barco tem várias atividades, desde
shows, baladas eletrônicas, brincadeiras para crianças, restaurantes, piscina,
SPAs e lojas. Se a intenção for conhecer
as capitais da Escandinávia o ideal é buscar uma companhia internacional que
realiza cruzeiros que podem ter duração
de 7 a 15 dias, passando por diferentes
cidades, como Copenhague, Estocolmo,
Helsinque, Riga e São Petersburgo.

DICAS A BORDO, por gisele almeida
Se preferir o silêncio durante o sono, não faça estes
cruzeiros no final de semana. Isso porque grupos de
jovens entre 18 e 20 anos fazem a festa nas disco
clubs do navio madrugada adentro e podem interromper
seu sono na cabine ao continuarem suas algazarras
nos corredores.
As opções de gastronomia são inúmeras, com ótimos
restaurantes a la carte ou buffet. Você pode reservar as
refeições para o buffet com antecedência, na hora do
check-in, e ganhar descontos. Mas se estiver em dúvida
do que escolher pode deixar para comprar a refeições
durante a viagem. A média de preço do café da manhã é
10 euros, e do jantar é entre 20 e 30 euros.
Como os destinos da Tallink e Viking são frios, os navios
priorizam áreas fechadas com grandes janelas com
vista para o mar, como cafés, bares e áreas públicas
com sofás e bancos. Ainda assim, existem algumas
áreas externas, para quem tiver coragem e aguentar o
vento gelado (mesmo no verão). Dá para desfrutar de
uma paisagem linda.
Mesmo que você não seja o tipo de pessoa que tenha
tendência a ficar com estômago embrulhado durante
viagens, leve um remédio para enjoo.

Sempre deixe para fazer as compras nas lojas tax free
na volta. No caso dos cruzeiros de Estocolmo para Riga
(Letônia) e Tallin (Estônia), a viagem dura dois dias. Além
de você ter mais espaço na cabine e não precisar ficar
carregando sacolas de compras durante o passeio, é
possível encontrar alguns produtos da loja tax free ainda
mais baratos nas cidades de destino, que têm um custo
de vida menor se comparado às capitais nórdicas
Estocolmo e Helsinque.
Por mais que os destinos sejam frios, separe roupas
leves para permanecer no navio, pois as áreas são todas
climatizadas. E o estilo da maioria das pessoas é um
arrumadinho informal.
As cabines com camas de solteiro apresentam mobília
modular para melhor atender as pessoas. Todas as
cabines oferecem lençóis, toalhas e sabonete líquido.
A programação artística do navio durante a noite
é bastante pontual. Programe-se e não perca! Os
horários dos eventos do cruzeiro são disponibilizados
durante o check-in.
Ao escolher a cabine leve em consideração o medo de estar
em alto mar ou alguma dificuldade para dormir com barulho.
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Brian Dutervil

construção civil

Os irmãos Douglas e Tiago
Albuquerque, e o engenheiro
Thiago Nejm (centro) estão à
frente da CDT Realty

CDT Realty

A revolução
do custo/
benefício
CDT Realty é o braço da CDT
Incorporações que vai construir
condomínios fechados de alto padrão
com preços até 35% menores que o da
concorrência; primeiro lançamento
será um por andar no Meireles
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C

om a expertise de
40 anos do Grupo
Douglas – CDT Incorporações, Construtora Douglas e
mais três empresas – a CDT Realty
já nasce fazendo
barulho no mercado. Tendo à frente os irmãos Douglas e Tiago Albuquerque, e o
engenheiro Thiago Nejm, o novo braço da
CDT vai cuidar de condomínios fechados,
separando a incorporação da construção.
Assim, os associados podem participar de todo o processo construtivo e
economizar no custo final do imóvel.
“Serão condomínios de alto padrão lançados já fechados e com preços extremamente competitivos. Oferecemos um
novo tipo de construção em associação,
com orçamento garantido e custo entre
25% e 35% menor se comparado com
outros empreendimentos incorporados
do mesmo padrão, na mesma localização”, adianta Tiago, diretor-financeiro
da CDT Realty. O empresário conta que a
nova empresa surgiu “de análises feitas a
partir do nosso planejamento estratégico
que apontavam para uma demanda reprimida por condomínios classe A, mais
adequados à realidade econômica”.
Os sócios explicam que seus empreendimentos terão um custo fixo garantido em contrato. Eventuais reajustes
do projeto serão de responsabilidade da
construtora, demonstrando toda a credibilidade e experiência da empresa.
“O grande diferencial da CDT Realty
é a solidez que o Grupo Douglas proporciona e seus 40 anos de experiência em
construção de condomínios. Nenhuma
outra construtora se compromete a cumprir rigorosamente o prazo e custo com o
cotista, e nós garantimos isso com o que
chamamos de Orçamento Fechado. É um
compromisso contratual para que ele não
tenha surpresas do futuro”, complementa
o diretor-comercial, Douglas.

os associados
podem participar
de todo o
processo
construtivo e
economizar no
custo final

Os futuros cotistas de empreendimentos com a marca CDT Realty terão
também outra garantia: os primeiros lançamentos serão em terrenos adquiridos
pelo grupo ao longo dos últimos anos.
Thiago Nejm, responsável pela Diretoria
Técnica, explica que a aposta ousada em
tempos de incerteza na economia devese “ao investimento em land bank (aquisição de áreas para construção) feito durante a crise e também ao trabalho executado para entregar dois grandes empreendimentos rigorosamente no prazo”.
Douglas também ressalta que a
“transparência vai estar presente em todas as etapas da construção”, tanto que
os futuros proprietários contarão com
um ambiente virtual para acompanhar o
andamento das obras, custos, planilhas,
cronogramas e vários outros pontos, por
meio de um app para smartphones. “A
transparência será durante as obras e depois da entrega, porque os condôminos
poderão acompanhar pelo aplicativo todas as informações do condomínio, consultar atas, votar em assembleias e várias
outras facilidades”.
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Lançamentos

Os dois primeiros empreendimentos
CDT Realty serão no Meireles, em terrenos adquiridos anteriormente pelo grupo. Mas, futuramente, outros podem
ser desenvolvidos por demandas apresentadas por grupos ou associações,
explica Douglas.
A promessa dos empresários é que os
edifícios serão ícones arquitetônicos e de
bem estar. Os primeiros seguirão a tradição da CDT de ter nomes terminados em
“us” (os últimos foram Mirus,Hortus, Ícarus e Luminus), sendo o primeiro com 296
m², a ser lançado ainda este ano, e o outro
terá 360 m² e deve ser lançado até 2019.
Muitas das inovações destes prédios
serão conhecidas no Azúreus, último
lançamento da CDT Incorporações, na
privilegiadíssima esquina das ruas Vicente Leite e Silva Jatahy. A mais avançada,
chamada E-park, aponta para a tendência mundial dos carros elétricos. Cada
unidade - com 266 m² ou 277 m² – terá
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A promessa dos
empresários é
que os edifícios
serão ícones
arquitetônicos
e de bem estar

uma das cinco vagas de garagem com
tomada para carros elétricos e a medição
de consumo será individual.
Isto faz parte do que Nejm resume
como “ideia de construir para amanhã”,
e inclui também a adoção de tecnologias
para otimização de recursos, diminuição
do impacto ambiental e eficiência energética; áreas de lazer modernas e até um
aplicativo opcional para monitoramento
de áreas comuns, o Pai per view.
“Os pais vão poder acompanhar em
tempo real o que os filhos fazem no condomínio. Dentro dos limites de privacidade, eles podem receber notificações sobre
quando os filhos acessaram um equipamento de lazer, por quanto tempo e com
quem”, exemplifica Tiago. Douglas reforça que trata-se de mais uma “opção para
os pais terem a segurança do que ocorre
com sua família. Antes já existia para dentro do apartamento, agora vamos estender para algumas áreas do condomínio,
que é a extensão de casa”.

nome estelar

fotos Brian Dutervil

O primeiro prédio da grife
CDT Realty ganhará o nome
da estrela mais brilhante que
vemos da Terra a olho nu: Sirius.
Localizado na rua Barão de
Aracati, a poucos metros do
Aterro da Praia de Iracema, terá
17 unidades de 296 m² de área
privativa, elevador panorâmico
com vista para o mar e projeto
arquitetônico assinado por
Oswaldo de Sousa.
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esporte

Golf Ville
promove
torneio
em parceria com a construtora colmeia,
O Golf Ville promoveu Torneio de
Golfe que contou com a participação
de vários condôminos e adeptos do
esporte. tapis rouge esteve lá
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Torneio do Golf Ville
fotos Brian Dutervil

Primeiro Campeonato Interno do Golf Ville

Alex Menezes e Djalma Morais

Flávio e Lucas Pedreiro

Dimitri, Alberto Oliveira e Romel Barbosa

Área de lazer do Golf Ville
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Romel Barbosa

Torneio interno do Golfville

Dimitri, Alberto Oliveira e Romel Barbosa

Késsia Costa e Alex Menezes

Airton Façanha e Romel Barbosa
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Késsia Costa em ação

Rose Damasceno e Assis Freitas

Pablo Gomes, Rosalina Maia e Luís Ribeiro
fotos Brian Dutervil

Assis Freitas, Rose Damasceno e Davi Carneiro

Djalma Morais

Romel Barbosa

Torneio Golf Ville

Torneio Golf Ville

Flávio Pedreiro e Airton Façanha
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Construtora Dubê
realiza entrega do
Condomínio Marbela
O empreendimento de casas alto padrão,
localizado no Eusébio, conta com terreno de 30
mil m², varanda gourmet, parque aquático, sala
de jogos, brinquedoteca, parque infantil, quadra
de tênis e pet place, entre outros. confira os
melhores cliques do evento!
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Condomínio Marbela
fotos Eri Nunes

Rafael Ximenes e José Rufino

Demitri e Carol Batista

David Oliveira, Alberto Amaral e Hana Namen

Alan Rodrigues e Helda Pereira Lima

Gleyse Farias, Amilton e Lucas Medeiros

Rafael Ximenes, Luiza Lacerda, Estafânia Maia e Jeferson Cândido
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imóveis

Misael Samir, Priscila e Séfora Saron e Maria Eduarda Gonçalves

Mariana Mangela e Rafael Ximenes

Condomínio Marbela
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Efren e Natércia Gondim

Gustavo Almeida, Isi e Ildenice Guimarães e Tássio Eleutério

Luciana, Thaís e Emílio Góes

Ana Maria Santos, Monique Antunes, José Marinho, Maria Ferreira e Aline Teixeira

Rafaella Parente e Bruno Siebra

Márcio e Lucas Veríssimo e Rafael Ximenes
fotos Eri Nunes

Roberta Leniz e Ítalo Verissimo

Mírian Lopes, Marcela Galeno e Manuela Freitas

Rafael Ximenes e Bruno Siebra

Condomínio Marbela

Nélio Lima e Daniela Ferreira

Rafael e Deysiane Doin
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ATENDEMOS
EM TODO O NORDESTE.
Móveis para ambientes externos,
internos e objetos de decoração
para residências. Consulte vendas
corporativas para decorados,
áreas comuns e áreas externas.
Fortaleza
Virgílio Távora 85 3023-0001
Bezerra de Menezes 85 3223-3998

DE NOSSA
ALDEIA
PARA A
ALDEIA
GLOBAL
OS ANTIGOS GREGOS AFIRMAVAM QUE
NÃO ERAM ATENIENSES, ERAM CIDADÃOS
DO MUNDO. É ISSO QUE SOMOS,
MAIS QUE CEARENSES,
SOMOS UM JORNAL DO MUNDO.
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Maison Tânia Jóias | Rua Fonseca lobo, 1178 | Aldeota | (85) 3244.0065
Shopping RioMar | Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 , 2º - piso | papicu | (85) 3458.1819

