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A capital    
  da alegria 
sempre traz  
    motivos   
 para você  
  sorrir

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.

Nova Beira Mar Espigão

Praça Portugal
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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 

AgorA é  
quE são ElAs!

adriano Nogueira

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!
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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.

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

/wellemotors

NA WELLE MOTORS,
EMOÇÃO E AVENTURA
ESTÃO AO SEU ALCANCE.

TODA A LINHA BMW E MINI  A PARTIR DE R$ 98.900.*

CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA VENDAS CORPORATIVAS.
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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.

A melhor loja de vinhos
no melhor restaurante
de carnes de Fortaleza.

@grandcrufortalezaAberto diariamente de 09 às 22h
Av. Desembargador Moreira, 1041. Jardins Open Mall.
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a
tuando no mercado 
há mais de 16 anos, 
Susana Clark Fiu-
za conta com uma 
equipe de arquite-
tos 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 Fiu-
za – Arquitetura & Ambientação, empresa 
realizadora de projetos de apartamentos 
e casas de alto padrão, escritórios comer-
ciais, consultórios e lojas, em seu leque de 
clientes e parceiros conta com as principais 
empresas de expressão no setor de cons-
trução, arquitetura e design de interiores.

 Entre os serviços oferecidos pelo es-
critório destacam-se o desenvolvimento e 
consultoria de proje tos arquitetônicos para 
stands de vendas, apartamentos decora-
dos e áreas comuns de prédios. 

É reconhecida no mercado local como 
uma das profissionais mais concei tuadas, 
resultado de um perfil de trabalho e serviço 
diferenciados, onde a característica princi-
pal 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 arquite-
tura de interiores no Ceará. Você imagi-
nava chegar a este patamar quando es-
tudava? Como descobriu que era esta a 
sua vocação?
Susana Clark Fiuza - O meu pai é enge-
nheiro civil e tinha uma construtora. Co-
mecei a ter mais contato com a constru-
ção na obra de nossa residência, quando 
tinha apenas 12 anos. Desde então me 
apaixonei por construção, obras, arqui-
tetura e design. Já na faculdade, na Uni-
versidade Federal do Ceará, um professor 
disse para nós, alunos, imaginarmos como 
queríamos estar em dez anos. Ser uma ar-
quiteta com grande atuação no mercado, 
principalmente em arquitetura de interio-
res e design, já era o meu objetivo.

TR - Seu escritório possui uma equipe 
grande, com coordenador, arquitetos e 
estagiários. Como funciona o dia a dia?
Susana Clark Fiuza -Temos uma sala técni-
ca bem estruturada, e fazemos nosso pla-
nejamento com reuniões semanais, onde 
estipulamos os prazos e revemos todos os 
projetos, acompanhando o que está acon-
tecendo com cada cliente. Chegamos a 
desenvolver mais de 50 projetos simulta-
neamente, e só conseguimos realizar tudo 
com organização. Por conta dessa estrutu-
ra foram aproximadamente 300 projetos 
nesses 16 anos, sendo 200 nos últimos se-
te anos. Sinto-me realizada em comandá
-lo, e é sempre um desafio executar todos 
os projetos e vê-los concluídos com su-
cesso. Um bom projeto precisa ser prático 
e eficiente ao cliente em todas as suas ne-
cessidades. Sua beleza deve perdurar.
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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 orien-
tar 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 en-
volvimento com a vida do cliente, e isso é 
muito importante por que estamos reali-
zando 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 forma-
da, projetei a Suíte do Bebê, que teve uma 
repercussão profissional enorme. Era impor-
tante mostrar meu estilo e minhas ideias para 
um grande público. E a melhor parte foi saber 
que meu ambiente foi o segundo mais vota-
do 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 Espa-
ço Imobiliário da Lopes Imobilis, convite do 
grande parceiro Ricardo Bezerra. Estou mui-
to 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 re-
carregar 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 máxi-
mo 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 famí-
lia na minha vida vem dos meus pais, que 
sempre me ensinaram, incentivaram e me 
apoiaram em tudo. Devo tudo a eles!

Tapis Rouge - Como você administra seu 
tempo?
Susana Clark Fiuza - Duas palavras: pla-
nejamento 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 ela-
borar 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 cor-
po 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 bri-
lhar de uma forma diferente. O mar é mi-
nha terapia! Para ter resistência para isso 
tudo preciso da musculação, que faço 
pelo menos três vezes por semana. Pro-
curo ter uma alimentação saudável com 
frutas, verduras e carnes magras. Tenho 
preferência sempre por produtos natu-
rais, 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 escri-
tório para passar um ano sem trabalhar?
Susana Clark Fiuza - Tiramos um ano sa-
bático 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 vá-
rios projetos e o escritório estava crescen-
do muito. Mas foi um tempo muito espe-

cAdA projEto 
é EspEciAl E vê-
lo 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
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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 merca-
do de trabalho de uma forma muito in-
tensa, 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 amoro-
so, porque mandou o único filho mor-
rer por mim. Como não amá-lo? Tenho 
Jesus Cristo como meu senhor e salva-
dor e espero agradá-lo e servi-lo com a 
minha vida.

Tapis Rouge - Quais seus planos para 
o futuro?
Susana Clark Fiuza - Estar em cons-
tante 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.

capa

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.
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 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 

RequInte e 
exclusIvIdade

omega e tânIa joIas

luxo
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o 
relógio passou 
de item básico 
a um acessó-
rio poderoso: 
além da sua 
função primá-
ria, ele pode 
servir  como 

um ícone de luxo e requinte. Para a maio-
ria das pessoas, a escolha do relógio per-
feito 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 fabri-
cante líder de relógios de alta qualidade. 
Em 1894, um relógio de bolso foi equi-
pado com o movimento de 19 linhas. Os 
fundadores o chamaram de Omega, um 
nome que refletia a conquista represen-
tada pelo calibre, que era totalmente in-
dustrializado e tinha peças substituíveis. 
Menos de uma década depois, esse no-
me foi dado à empresa.

RelojoaRIa
Agora, os relógios da marca suíça che-

gam a Fortaleza na Tânia Joias, trazendo 
ainda mais privilégio aos clientes que pro-
curam design atemporal, clássico e inova-
ção tecnológica. "A Omega vai representar 
para a Tânia um passo importante em di-
reção a um mix de marcas de alta relojo-
aria com exclusividade", ressalta o diretor 
de marketing da loja, Alexandre Leitão. 

Desde o lançamento da Omega, mui-
tos feitos foram obtidos com uso dos re-
lógios. De missões da Nasa à conquista 
da profundidade dos oceanos, passando 
pelo timekeeper oficial nos Jogos Olím-
picos. Entre os modelos mais almeja-
dos pelos clientes da Tânia Joias está o 
MoonWatch, que esteve nas missões de 
desembarque na lua.

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.

seamasteR planet 
ocean 600m
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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.

speedmasteR moonwatch omega

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. 

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.

seamasteR planet 
ocean 600 m deep black

seamasteR planet 
ocean 600 m

luxo
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A AdvogAdA isAbEl olivEirA, EditorA-chEfE 
dA rEvistA cAfé & justiçA, dEsconstrói 

mitos populArEs sobrE quEstÕEs ligAdAs  
Ao dirEito dAs fAmíliAs E sucEssÕEs

do dIReIto  
das famílIas

“não há nAdA 
mAis grAtificAntE 
do quE AjudAr 
As pEssoAs A 
rEsolvErEm 
quEstÕEs 
jurídicAs com 
As quAis não 
consEguEm lidAr”

ada se faz tão bem 
quanto aquilo que se 
faz com paixão! E é 
pensando nisso que 
se percebe o encan-
tamento na voz e 
o brilho nos olhos 
da advogada Isabel 

Oliveira, ao falar sobre a advocacia e os 
inúmeros casos que resolveu em sua tra-
jetória profissional. Sua paixão pelo Direito 
das Famílias e Sucessões começou bem 
cedo, quando ainda estava na Faculdade. 
Isabel iniciou o exercício da advocacia, lo-
go após concluir o Curso de Direito, acu-
mulando vasta experiência profissional ao 
longo dos últimos 15 anos. 

Em 2007, juntamente com Abdias Oli-
veira, seu sócio e companheiro de vida, 
fundou a sociedade Oliveira Advocacia S/S, 
conceituado escritório cearense com atu-
ação nos mais variados ramos do Direito. 
Enquanto Isabel fica à frente das ações so-
bre Direito das Famílias, Sucessões e em-
presarial, Abdias conduz as áreas de Direito 
Administrativo e Criminal, dentre outras.

mItos e 
veRdades
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Ambos procuram estar sempre próxi-
mos dos clientes, ouvindo suas angústias 
e anseios para, em seguida traçar, com se-
gurança jurídica e conhecimento de causa, 
a estratégia mais adequada para solucionar 
seus problemas. “Não há nada mais grati-
ficante do que ajudar as pessoas a resol-
verem questões jurídicas com as quais não 
conseguem lidar”, revela, com orgulho.

RevIsta café & justIÇa 
Após anos de atuação profissional, Isa-

bel percebeu a enorme carência de um ve-
ículo de comunicação especializado que 
atendesse aos anseios da comunidade ju-
rídica cearense. Decidida a suprir essa la-
cuna, em 2010 a advogada criou a Revista 
Café & Justiça, uma revista sem fins lucra-
tivos, de distribuição gratuita, cujo objetivo 
é colaborar para a divulgação do conheci-
mento jurídico e estimular o debate sobre 
os mais variados temas do direito. “Temos 
a vasta Ciência do Direito com suas múlti-
plas e crescentes ramificações e uma ga-
ma de profissionais altamente qualificados, 
professores, magistrados, advogados, pro-
motores... que precisavam de um meio de 
comunicação para expressar seus pensa-
mentos, cambiar ideias e estimular o deba-
te”, afirma a advogada.   

A ideia inicial foi lançar um pequeno in-
formativo, com poucas matérias. Entretan-
to, em virtude do surpreendente sucesso al-
cançado com o primeiro número, sobretudo 
de sua grande aceitação no cenário jurídico, 
a Revista Café & Justiça foi ampliada consi-
deravelmente para criar novos espaços de 
divulgação do Direito, contendo atualmente, 
em cada edição, cerca de 45 artigos e maté-
rias, distribuídas em mais de 120 páginas.

O sucesso da Revista Café & Justiça se 
deve à publicação de temas atuais e relevan-
tes, redigidos em linguagem de fácil compre-
ensão, elaborados por respeitados profissio-
nais do direito, que cedem seus artigos para 
a comunidade jurídica e para a sociedade 
em geral. Segundo a advogada, “a elabora-
ção de uma revista jurídica da dimensão da 
Café & Justiça é tarefa complexa, que de-
manda 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”.

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.

"A rEvistA cAfé 
& justiçA foi 
AmpliAdA consi-
dErAvElmEntE 
pArA criAr novos 
EspAços dE 
divulgAção  
do dirEito"
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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 sen-
timentos 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 qual-
quer prejuízo para o cônjuge que se 
afasta, não afetando em nada seu di-
reito sobre o patrimônio, ou seu direito 
de guarda e convivência com os filhos. 
Mas é de fundamental importância 
que as partes, antes de tomar qual-
quer decisão, consultem um profissio-
nal 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 convi-
vência com a prole.

independentemente de quem deixe 
o lar conjugal, se o casal tiver filhos, é 
preciso regularizar o direito de guar-
da 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 alimentí-
cia seja fixada o quanto antes para as-
segurar a indispensável mantença dos 
filhos. Se não houver consenso quan-
to 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 pa-
trimônio 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 en-
contrem 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 vencimen-
to 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 presta-
ção 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 pa-
gamento da pensão alimentícia é, sem 
dúvida, a ameaça de prisão. Se optar 
pelo rito da prisão, o credor poderá co-
brar até as três últimas prestações ven-
cidas e as que se vencerem no curso da 
ação. Nesse caso, o devedor será inti-
mado 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 justificati-
va não for aceita, o devedor será preso 
pelo período de um a três meses, em re-
gime 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 ali-
mentos devidos, a dívida permanece e o 
credor poderá prosseguir com a execu-
ção através da penhora de bens. 

A cobrança das prestações vencidas há 
mais de três meses somente é possível 
através do rito da expropriação. Por es-
te rito, o credor pode cobrar todas as 
parcelas vencidas e não pagas nos úl-
timos 24 meses e as que se vencerem 
no curso da ação, sob pena de descon-
to em folha, penhora e venda de seus 
bens. Além da execução, o credor pode-
rá 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 ina-
dimplentes, providências que acabam 
obrigando o devedor contumaz a quitar 
sua obrigação alimentar.   

Em caso de divórcio, “mãe é mãe’ e nin-
guém 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 con-
viver com os mesmos apenas em finais de 
semana alternados. Nas últimas décadas 
a legislação brasileira sofreu profundas al-

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
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dIReIto

terações, que colocaram pais e mães em 
condições de igualdade quanto à respon-
sabilidade de criar e educar os filhos. 

Desde 2014, a guarda compartilhada 
passou a ser a regra, devendo ser apli-
cada sempre que possível, independen-
temente 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 de-
cisões sobre a criação dos filhos devem 
ser tomadas conjuntamente e as res-
ponsabilidades pela assistência e man-
tença dos filhos devem ser divididas en-
tre os genitores, considerando sempre 
o melhor interesse da prole.

Aproveito a oportunidade para desfa-
zer um outro mito: a guarda compar-
tilhada não se confunde com a guarda 
alternada, vez que esta última consiste 
exclusivamente na alternância periódi-
ca do exercício unilateral da guarda e do 
tempo de convivência física com os fi-
lhos, modalidade que se mostrou extre-
mamente prejudicial na grande maioria 
dos casos em que foi aplicada. 

uma dica para evitar conflitos é a ela-
boração de um “Plano de Parentali-
dade” 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, fe-
riados, aniversários e datas comemora-
tivas; a responsabilidade pelo traslado 
dos filhos para suas atividades, dentre 
outros. Havendo consenso e boa vonta-
de, 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 alimen-
tos devidos aos filhos, que devem con-
tinuar 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 identi-
ficar o patrimônio do falecido, pagar 

eventuais dívidas deste, recolher os tri-
butos 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 consen-
so entre os herdeiros e eventuais irre-
gularidades na propriedade dos bens. 

Para se ter uma ideia, se os herdeiros 
forem capazes, houver consenso entre 
eles e não existir testamento, o inven-
tário pode ser concluído em cerca de 
60 dias, por simples escritura pública. 
Mesmo no inventário judicial, em que a 
demora é normalmente maior, é possí-
vel dar celeridade ao processo, bastan-
do que haja bom senso e foco entre as 
partes interessadas na solução de even-
tuais pendências.

Em todo caso, a escolha do advogado é 
fundamental, não apenas para agilizar 
a tramitação do procedimento, mas so-
bretudo para orientar e auxiliar no pla-
nejamento 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 es-
tabelece normas muito claras quanto à 
distribuição dos bens.

A regra geral impõe que o patrimônio 
do falecido seja dividido igualmente en-
tre todos os herdeiros. Por essa razão, 
os bens doados ou cedidos em vida a 
um ou mais filhos, constituem anteci-
pação 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 obriga-
toriamente, 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 patri-
mônio, mas para fazê-lo, deve observar 
o limite legal de até 50% e registrar ex-
pressamente no respectivo documento 
de doação, cessão ou testamento, que 
o benefício saiu da parte disponível do 

seu patrimônio. Caso não faça esse re-
gistro expresso, prevalecerá a regra da 
igualdade dos quinhões e o bem será ti-
do como adiantamento do que lhe cabe 
na herança, devendo o valor correspon-
dente ser devidamente compensado.  

Vale reforçar, se o ascendente transferir 
bens superiores aos 50% disponíveis, a 
parte que exceder esse percentual po-
derá ser anulada pelos demais herdeiros.

 

o processo de inventário é muito caro.

DePeNDe! Estando os bens do falecido 
regularizados, o procedimento de inven-
tário é relativamente simples e os custos 
normais com sua propositura, tramita-
ção e encerramento compreendem os 
honorários advocatícios, as custas judi-
ciais, pagamento do Imposto de Trans-
missão 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 interes-
sados, os custos podem sofrer signifi-
cativa redução. O advogado deve fazer 
uma análise criteriosa da situação e 
traçar uma estratégia com vistas à re-
dução da carga tributária. Em muitos 
casos, é possível identificar bens isen-
tos do ITCMD. Além disso, através de 
um planejamento bem elaborado, os 
herdeiros podem atenuar significativa-
mente os impostos com ganho de ca-
pital. É imprescindível que o inventá-
rio 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 ta-
bela 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 cartorá-
rias, tributos e honorários) representa 
cerca de 15% a 20% do valor total do 
patrimônio, o que é um percentual bas-
tante 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 percentu-
al 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
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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. Ape-
nas 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 incor-
porados 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 polega-
das  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.

q7 diEsEl
audI

ApEnAs 6,5 s são 
nEcEssários 
pArA AcElErAr o 
modElo dE 0 A 
100 km/h
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A5
A segunda geração do Audi A5 chega 

ao Brasil nas versões Attraction, Ambien-
te, 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 tra-
ção integral quattro. Nas versões superio-
res, ele terá recursos como o cockpit virtu-
al, head-up display, faróis de led adaptati-
vos, 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 to-
po de linha, Ambition Plus, acrescenta fa-
róis 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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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 equi-
pada 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.

sériE 5
bmw

A vErsão 540i m sport vEm 
EquipAdA AindA com sistEmA 
dE som hArmAn kArdon

44   tapIs Rouge

veículos



220i 

O BMW 220i Active Tourer comprova 
que as dimensões compactas, a funcio-
nalidade e a diversidade podem ser per-
feitamente 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 po-
tência, 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, ar-
condicionado automático digital de duas 
zonas, freio de estacionamento com acio-
namento elétrico, controlador de velocida-
de de cruzeiro com função de frenagem, 
sensor de estacionamento traseiro e Start/
Stop. O sistema multimídia BMW Connec-
tedDrive traz tela de 6,5 polegadas, ope-
rado por comandos no console, incluindo 
GPS e serviços de concierge. Mais infor-
mações na Welle Motors.

o motor é cApAz 
dE EntrEgAr 192 cv 
com torquE dE 280 
nm, Atingindo  
240 km/h
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g 310 r

A BMW G310 R, o primeiro modelo de baixa cilindrada da em-
presa no País, é montado em Manaus. O motor é um inédito mono-
cilíndrico 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 suspen-
são 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.

 o motor é um inédito 
monocilíndrico dE 313 cc,  
dE rEfrigErAção líquidA
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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 lan-
ternas e parachoque com as luzes de freio acopladas. A lista de equi-
pamentos 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.

s clubmAn
mInI

contA com kit 
multimídiA com 
tElA lcd dE 8,8 
polEgAdAs, hd  
dE 20 gb E gps
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hyundaI

O Hyundai Elantra reestilizado, apresentado ao mercado brasilei-
ro 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 aquecimen-
to, 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 mo-
dos de direção, espelhos com rebatimento elétrico e teto solar elé-
trico, entre outros itens. Mais informações na Caoa.

Está disponívEl Em 
3 configurAçÕEs 
dE AcAbAmEnto, 
sEmprE com 
motor 2.0 flEx  
dE 167/157 cv

ElAntrA
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nEw tucson
Sucessor de um dos SUVs de maior 

sucesso do mercado brasileiro, o New Tu-
cson 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 turbo-
compressor, 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 

boas médias de consumo. Ainda de acor-
do com as medições oficiais, o New Tuc-
son 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 mul-
tifuncional com coluna de direção ajus-
tável, chave inteligente (reconhecimento 
presencial), controlador automático de 
velocidade e tela de TFT de 3,5 polegadas 
no painel de instrumentos. Mais informa-
ções 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
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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 pa-
ra auxiliar as manobras, ar-condicionado, 
travas e retrovisores elétricos, direção elé-

trica, sistema multimídia com navegador, 
controle de cruzeiro, estepe externo com 
capa, sensor de estacionamento e de chu-
va, volante de couro e sistema de áudio de 
boa qualidade.

A Pigalle oferece isenção de IPI e ICMS 
para clientes PCD (Pessoas com Deficiên-
cia) para os modelos C3, Aircross e C4 Lou-
nge. De acordo com a concessionária, as 
vendas dispararam com o benefício.

Aircross
cItRoën 

trAz como 
grAndE novidAdE, 
o câmbio 
Automático dE 
sEis mArchAs
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c3
A grande novidade da linha 2018 do C3 é o câmbio auto-

mático 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 mo-
dos de condução: Drive, Sport e Eco. Além disso, todas as ver-
sões 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 diferen-
cial. 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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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 tou-
chscreen de 7”, que possui GPS integrado, bluetooth, câmera de ré, 
eco-scoring e eco-coaching. Mais informações na Regence.

todAs As 
vErsÕEs sAEm 
dE fábricA com 
quAtro AirbAgs 
E controlE dE 
EstAbilidAdE (Esp)
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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 car-
ro 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.

o rEnAult kwid 
pAssA A sEr o não 
ElEtrificAdo 
(híbrido) mAis 
Econômico  
do brAsil

kwid
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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-con-
dicionado, 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, en-
tre 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 anti-
ga, de quatro marchas. Mais informações na Belfort.

utlizA motor 
3 cilindros 1,2 
litro dE 90 cv, 37% 
mAis Econômico
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3008

Com porte de SUV, o novo Peugeot 
3008 chega ao Brasil em versão única, 
chamada Griffe, equipado com o conheci-
do motor 1.6 THP, com turbo e injeção di-
reta. A configuração roda apenas com ga-
solina 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 velo-
cidade máxima de 206 Km/h, de acordo 
com a montadora francesa. Em termos de 
equipamentos, vem com painel de instru-
mentos totalmente digital e configurável, 
com uma tela TFT de 12,3 polegadas, cen-
tral multimídia touchscreen de 8 polega-
das, sete airbags, sensor de chuva, piloto 
automático e teto solar elétrico, entre ou-
tros. Mais informações na Belfort.

o câmbio é 
Automático dE 
sEis mArchAs, 
com trocAs 
sEquEnciAis no 
volAntE
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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

novo rEnAult 
kwid chEgA à 

rEgEncE dunAs

lAnçAmEnto

alexandre leão e alex Moura
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lançamento do Renault Kwid na Regence

Thaís, Ítalo e alice Feitosa alex Moura, alexandre leão e adriano nogueira

lançamento do Renault Kwid na Regence

Interior do novo Renault Kwid

Waldonys e alexandre leão

fo
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s 
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lAnçAmEnto

Wanessa Campos e João Danielandressa Soares e Flávio Moreira

Fachada da Regence Dunas

adriana, Kléber e Matheus Fiúza

Waldonys confere os detalhes do novo modelo

o Renault Captur está disponível na Regence Dunas

João Batista aguiar e alexandre leão
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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

ExtrEmA AprEsEntA 
novo discovEry

lAnd rovEr

Camila Moreira, Fernanda Peixoto e lúcio Salazar neto
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lúcio e larissa SalazarCristiane e Dalton guimarães

Fernanda Peixoto, geovana e Sara Castro

Fernanda Peixoto, lia linhares e Roberta nogueiralançamento da nova Discovery na Extrema

lançamento da nova Discovery na ExtremaCamila Moreira, Fernanda Peixoto e lúcio Salazar neto

armando aguiar e adriano Fiúza
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lAnd rovEr

leonardo Torres  e ana lemosTúlio Freitas e adriano Fiúza

Vitor Moreira, lúcio Salazar Filho e lúcio Salazar gentil linhares, aderaldo Silva e Fernando Travessoni_

aristênio Canamary, Vitor e Ricardo lopes Mayra Silva, ana Cristina Melo e Fernanda Peixoto

lílian Porto e Camila Moreira
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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

slo
ga

n
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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

o oRdenamento 
de uma nova 

foRtaleza

u
ma cidade que 
cresce e se trans-
forma a cada dia 
precisa estabelecer 
novos critérios de 
convivência urba-
na. 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 se-
cretária municipal do Urbanismo e Meio 
Ambiente, Águeda Muniz, desde que as-
sumiu a Seuma, no início de 2013. Doutora 
em Urbanismo e com experiência anterior 
na área acadêmica e em consultoria, nun-
ca havia exercido cargos públicos e topou 
a empreitada, segundo conta, por um 
misto da “complexidade do desafio e por 

amor à cidade que nasci”.
Desde então, Águeda, workaholic assu-

mida – 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 arbo-
rizar 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 implemen-
tar a revolução urbanística do Fortaleza 
2040, o próximo Plano Diretor e as con-
sequentes atualizações do Código de 
Obras e Posturas e Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (Luos).

uRbanIsmo
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Tapis Rouge - A nova Luos não corre o 
risco de incentivar construções irregu-
lares, já que prevê a “anistia” das irre-
gularidades 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 re-
alidade, mas a região não tem parâme-
tros 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 confec-
ções, com os galpões da BR etc. São em-
preendimentos não regularizados, porém 
consolidados. Não é anistia, é tornar le-
gal o que a cidade já reconhece como tal.

TR - A estrutura para coibir irregularida-
des é suficiente?
Águeda - As nossas equipes de fiscaliza-
ção foram ampliadas, são agora 535 fis-
cais que trabalham diuturnamente, exce-

to no Natal e no Ano Novo. É uma média 
de um fiscal para 500 habitantes. Acre-
dito que sim, apesar de algumas dificul-
dades, temos boas condições de fiscali-
zação 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 anteriormen-
te. Nós vivemos uma nova economia, no-
vas tipologias de negócios surgem todos 
os dias e precisamos acompanhar estas 
mudanças. Assim, a Luos não só reorga-
niza 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 convi-
vência urbana, ou há outras ações neste 
sentido?

"AgilizAr 
procEssos dE 
licEnciAmEntos 
fAz com quE 
A cidAdE sE 
dEsEnvolvA. E 
AgilizAr não 
quEr dizEr  
pErcA dE rigor"
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Águeda - Paralelo a isso, temos o Fortale-
za 2040, que é um plano estratégico so-
cial, econômico, urbanístico e ambiental. 
E ainda temos o novo Plano Diretor, que 
deverá ser revisado até 2019 e englobará 
todas essas novas questões apresenta-
das no 2040. Com a nova Luos e o novo 
código de obras e posturas, que nós cha-
mamos 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 regulari-
zação de negócios existentes?
Águeda - A Luos também fortalece a for-
malização e o Fortaleza On Line, onde to-
do o processo é virtual e sem interferên-
cia 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 en-
tre 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, burocrati-
zar. 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 apro-
vação. O termo passou a ser informativo e 
não fiscalizatório, a fiscalização é um pro-
cesso posterior. E tivemos uma grata sur-
presa, porque destes 17 mil, apenas 10% 
estavam irregulares, destinando os resídu-
os de forma incorreta. As sanções a serem 
cumpridas, como a exclusão no Sistema, 
são posteriores. O processo de licencia-
mento não termina com a emissão do alva-
rá 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, abai-
xo do recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que é de 12 m 

por habitante. Há previsão para chegar-
mos ao recomendado pela OMS e por 
meio de quais iniciativas?
Águeda - Duplicamos em cinco anos, pas-
samos de quatro metros quadrados para 
8,5 com a criação de 23 parques. E a nos-
sa meta é chegar a 2020 com 12 metros, 
que é o recomendado pela ONU. O nosso 
trabalho agora é formar o Conselho Ges-
tor de Parques e Praças e buscar parcerias 
para a urbanização destas áreas criadas. 
Não só criamos novas áreas verdes públi-
cas, como também incentivamos o plantio 
de mudas nas casas, por meio da distribui-
ção de mudas e também do programa "Ár-
vore na Minha Calçada". Apesar de caro, 
porque a equipe sai para plantar poucas 
mudas, quebra e refaz calçada etc., é mui-
to simbólico, um trabalho de formiguinha 
que se enquadra também como educação 
ambiental, porque a gente envolve a fa-
mília que pediu, os vizinhos etc. Também 
sempre procuramos envolver as crianças 
e os jovens, porque constatamos que no-
vos 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 distri-
buída uma muda, já feita em parceria com 
seis hospitais.
 
TR - Os críticos da gestão Roberto Cláu-
dio 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 cida-
de, atendemos bem do catador ao gran-
de construtor. Na verdade, agilizar pro-
cessos de licenciamentos faz com que a 
cidade se desenvolva. E agilizar não quer 
dizer perda de rigor técnico. A burocra-
cia, a demora é que gera alguns desvios. 
E quando não há demora, mas sim facili-
dades, o cidadão se sente abraçado pelo 
poder público e só a cidade ganha. A ci-
dade só vai funcionar quando a respon-
sabilidade 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.

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/urbanismo-
meio-ambiente/servico/331

"procurAmos 
EnvolvEr As 
criAnçAs E os 
jovEns, porquE 
constAtAmos 
quE novos 
hábitos pArtindo 
dE criAnçAs 
influEnciAm o 
comportAmEnto  
dA fAmíliA"
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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 

lAnçAdo  
o Anuário  

do cEArá 2017/2018  

comunicAção
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anuário do Ceará 2017/2018

Camilo Santana

adriano nogueira e Dummar netolançamento do anuário Ceará 2017/2018

Élcio Batista e Roldem QueirozDummar neto e Sílvia Dummar

Dummar neto, Camilo Santana, Roberto Cláudio e luciana Dummar
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comunicAção

Victor e Walder ary

Ricardo Bezerra e Fernando novaes Patriolino e Renata Dias

Romeu Duarte e luciano Cavalcante

andré Figueiredo e Ferruccio Feitosa

alexandre Pinheiro, Fábio ataliba e alfredo Franco

Boris e Fátima Boris

adriano nogueira, Roberta Fontelles, arlen Medina e lúcio Brasileiro
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andré Figueiredo e João Milton

Equipe do o PoVo responsável pelo anuário do Ceará

Rafaela Rocha e andré Montenegro

adriano nogueira, luiz Viana, Dummar neto e Edson Barbosa

Edilberto Pontes, Dummar neto e arthur Bruno

Bruno e Virgílio araripe

a presidente do o PoVo, luciana Dummar, discursa no evento
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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

josé diAs dE mAcêdo 
rEcEbE mEdAlhA  

ivEns diAs brAnco

comEndA

Consuelo Dias Branco, Roberto Macêdo e o governador Camilo Santana
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Entrega da Medalha Ivens Dias Branco 

Medalha Ivens Dias Branco Camilo Santana, onélia leite, Consuelo Dias Branco e Roberto Macêdo 

Ivens Jr. e Morgana Dias Branco FerrucRoberto Cláudio e Izolda Cela

Roberto Macêdo
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comEndA

Maria Helena Macêdo, Temístocles Macêdo e ana Maria Macêdo

Beto e ana StudartEduardo e lúcio Carneiro

lucca, lícia, Ivens Jr., Morgana e luciano Dias BrancoRegina ximenes, Consuelo Dias Branco e graça da Escóssia

Marcos Dias Branco, geraldo luciano Mattos, Ivens neto, Ivens Jr e luciano Dias Branco

Cláudio e Suyane Dias Branco
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otílio Ferreira, Margarida e Silvia Macêdo

omar Macêdo e Fernanda levy

ania Ribeiro e Vânia Dummar Carlos Prado e Ricardo Parenteamarílio e Patrícia Macêdo 

Ravi e Bruna Magalhãesgabriel Dias Branco e letícia Teixeira

luciano Cavalcante, Ernesto Sabóia, Ferruccio Feitosa e antônio Bahlmann 
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novo EspAço do molEskinE gAstrobAr 
dEdicAdo Ao jAzz, o sótão rEcEbEu 
sElEtos convidAdos pArA dEgustAr 

sEu cArdápio Em primEirA mão

molEskinE  
gAstrobAr AprEsEntA 

novo EspAço

sótão

Felipe lima e Deda gomes
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george leitão e Bosco Couto

Ricardo ary e Marília Melo

Felipe lima e adriano nogueira ana Cristina Sampaio e Fernando albuquerque

Fernando e Janaína VillarCíntia Melo e andré Sobreira

lançamento do Sotão no Moleskine

gigi e Márcia lIma
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sótão

Felipe lima recebe VIPs no lançamento do Sótão

lançamento do Sotão no Moleskinelançamento do Sótão no Moleskine

lucas Ferreira, Brenda Rolim e Flávio nogueira

aguinaldo, Márcia e Felipe lima

Felipe lima e Deda gomes
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A tAllis joiAs, juntAmEntE com A 
grifE bvlgAri, rEAlizou disputAdo 

jAntAr no rEquintAdo l’ô 
rEstAurAntE. tApis rougE EstEvE lá!

tAllis joiAs 
promovE jAntAr 

romântico

rEquintE
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Talyzie Mihaliuc, Wanessa e Mario Queirós, Talynie Mihaliuc

Racine e Branca Mourãoxandy e Isabele TemoteoJoão França Jr. e Rachel Rocha

Elegante peça da Tallis Joias

Disputado jantar da Tallis Joias no l'Ô Restaurante

Marcelo Sombra, Talynie e Talyzie Mihaliuc e Constantino Dias

fo
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rEquintE

Wanessa Queirós, Viviane almada e Talyzie MihaliucTalyzie Mihaliuc, Rachel Machado e Talynie Mihaliuc

Ricardo lopes e Daniele ValenteDavi e Katerine Bezerra

Karoline e Vitor Masciler

Maciel neto e Ticiana Sampaio

Mariana Pimenta e Renilson Cruz Pedro e Maria lúcia Carapeba
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RESERVAS:
(85) 9 8203.2322
(85) 9 8160.0088

SERVIÇO:
QUARTA A DOMINGO
12 ÀS 00 HORAS

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.



augusto e Sofia Trevia

o cardápio da elegante noite

xandy, Isabele Temoteo e Talynie Mihaliuc

Rachel e Hugo Machado

lílian Porto, Isabele Temoteo e xandy avião

leandro e aline Vasquez

Peças exclusivas à venda na Tallis Joias

rEquintE
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TOGETHER
Join us

Comprometa-se

você
com

SHOPPING RIO MAR
FORTALEZA

BOA VIAGEM   CASA FORTE
RECIFE

TREINA NAS 3 UNIDADES
ALUNO R2 BETTER TOGETHER



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 viEirA 
fEstEjA sEus 
cinco Anos

pArAbéns

giovanna, giulia, gisela e Hebert Vieira
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Bruno e Rebeca Bastosgabriela da Escóssia, giovanna Vieira e Jório da Escóssia

Bianca, Ronaldo, Vivian e Katerine Barbosa

giulia, gisela e giovanna Vieirao bolo da festa

gorete e Hebert Vieira e graça da Escóssia

Heberth Vieira e Rafael leal

fo
To

s 
er

i n
un

es

tapIs Rouge   99  



Roberto e Cláudia PinheiroVitória, olívia, Rodrigo e Marcela Carvalho

Consuelo, luciano, liza e lucca Dias Branco e leonardo Cantonny

gisela e Hebert Vieira, Fábio e Carol almeidaPietro, Mariana, Rafaelo e lorenzo Viana

Danilo, Dante e Beatrice Vieira

Regina ximenes e luciana Rôla

pArAbéns

fo
To

s 
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i n
un

es
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graça de Escossia, liza e Consuelo Dias Branco

Rosa e Marcos nobrega

Henrique e Vanuzi Carvalho Carlos Efren e Thais liebmanJório e gabriela da Escosia

graça e Jório da Escossiagrabriela da Escossia e ana Caroline Freire

lucca, luciano, Morgana e liza Dias Branco e leonardo Cantonny

pArAbéns

fo
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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

mAriAnA pinto  
E lucAs ximEnEs 
sobEm Ao AltAr

cAsAmEnto
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Ferruccio Feitosa e Fred Pinto Ivan Bezerra e ana Carolina

galvão Bueno brinda os noivos

os noivos Mariana e lucasEdgar, ana Cristina e lucas ximenes, Mariana Pinto, Edgar e Brenna ximenes

Fernando linhares, Idemar Citó, Júlio Ventura, gentil linhares e Carlos Juaçaba

alexandra e Fred Pinto
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cAsAmEnto

lara Bezerra e Matheus nogueraandré Flanga e amélia aguiar

Pedro Maciel, Carol Façanha e Marina alvares

Fred Pinto, Desireé Soares, alexandra Pinto e galvão BuenoFelipe Holanda, Marina Brasil, Paola Brasil e Juliana Brasil

Claudiane Juaçaba, ana Carolina Fontenele e alessandra arrais

andré Carneiro e Teresa Barros
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anick Benevides, Crislane Campos e Mayra Dias

Carol e Roberto Picanço

Manuela linhares e Sávio Batista Branca e Racine MourãoCarlos larocca e luciana garruti

Isabel Miranda e Pedro MatosFernanda levy e omar Macêdo

alexandre Diógenes, aleno oliveira, Davi Cartaxo e Diego Braz
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Rony ximenes, adriana ximenes, Branca e Racine Mourão e Monique Mourão

Clara Franck e Vinícius Machado

Renan azevedo e lara linhares

lucas ximenes e Davi SantosRebeca Parente e Carlos Montenegro

Karmilse Porto e gustavo PortoMarcos Túlio e Roni ximenes

Erivaldo arraes, José Pinto Filho e Ênio Cabral

cAsAmEnto
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CRM/CE 7858  |  RQE 3803

R. TIBÚRCIO CAVALCANTE, 1435
TEL: 3099.0452        99121.2861

RINOMODELAÇÃO
modelamos seu nariz sem cirurgia

RINOMODELAÇÃO



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

mArcAto E 
EvidênciA no 

shopping riomAr

dEsign

andré Melo, omar de albuquerque, Samuel Max e Portela aguiar
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Jorge lotiff e Sophia linhares

Tarcísio Moreira, Ivo Souza e olair araújo

Paula e Fábio Melo, Samuel Max Mostra 100% Design / Evidência Moveis

Jordânia Bezerra e Rômulo DarioEmily Teixeira e letícia lima

gustavo augusto, gláucia arruda, gabriela ximenes, nara Fialho e Bruna Carvalho
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dEsign

Paulo ximenes, antonieta Moura e alex de Deus

Samuel Max e ladislau nogueiralucia e Jonny Wolff

Portela aguiar, Felipe Moreira e andré MeloRita Maria, Rodrigo Magalhães e luana gomes

Valéria Fernandes, Bárbara Bortoloti e aline Rolim

gisele oliveira e Cecília aguiar
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Mostra 100% Design / Evidência Móveis

Camila e Bruno almeida

Paulo ximenes e Sabrina Max Júnior guerra e amaury Jr.Stelinha Salles e auri Deusdará

João de Sá e andré MeloJosafá neto e nara Fialho

Sabrina Max, Josafá neto, Jéssica aguiar, lib Melo e ana Paula Castro
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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

mAriAnA E fElipE gurgEl 
comEmorAm primEiro 

Ano dE fErnAndA

nivEr
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Fernando e Fernanda gurgelTereza Rocha e Fernando Câmara

Melina e Daniele Hoanda

a linda decoração da festaFernanda, Mariana e Felipe gurgel

João, Henrique, Carol e Thomaz gurgel

lívia Queiroz e Fernanda gurgel
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Stella Rolim e Tereza gurgelCarlos gurgel e Cláudio Targino

Detalhes das sobremesas

lívia Queiroz, Felipe, Mariana e Fernanda gurgel, Fran e Claudia leiteFátima albuquerque, Tereza gurgel, Vera Bizarril, Cláudia Cavalcante e ana Pinto

Ticiana Queiroz com os filhos

Yuri e Regina Queiroz

nívEr
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o encanto das fadas foi o tema do aniversário

Cibele Campos e nizoca gurgel adriana e gabriel loureiroVitor e Camila Praça

Cristiane, Mariana, Fernanda, Felipe e Simone gurgel

o bolo
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Av. Barão de Studart, 761
Meireles | 85 3307.9999

atendimento@misurato.com.br 
misurato.com.br

Grande amor aos detalhes. Muita atenção 

no atendimento. Certifi cação 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. 

N O V A  M A R C A  M I S U R A T O

Para os clientes: mudança. Para os arquitetos: minimalismo.

 Para os engenheiros: móveis. Para os decoradores: meu deus!

UU005-17L-AN TAPIS ROUGE MARCA MISURATO [Pag Dupla-46x30cm-20170828-FIM].indd   2 28/08/17   14:25



Av. Barão de Studart, 761
Meireles | 85 3307.9999

atendimento@misurato.com.br 
misurato.com.br

Grande amor aos detalhes. Muita atenção 

no atendimento. Certifi cação 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. 

N O V A  M A R C A  M I S U R A T O

Para os clientes: mudança. Para os arquitetos: minimalismo.

 Para os engenheiros: móveis. Para os decoradores: meu deus!

UU005-17L-AN TAPIS ROUGE MARCA MISURATO [Pag Dupla-46x30cm-20170828-FIM].indd   2 28/08/17   14:25



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

fiEc comEmorA  
diA dA indústriA

cErimôniA

Everardo Telles, Carlos Prado, Beto Studart, Camilo Santana e José Carlos gama
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Fábio albuquerque e adriano nogueiraalfredo Costa e Cláudio Targino

Eudoro Santana , antônio Bahlmann e Cândido Quinderé

andré Pires, Cid Holanda, Deda e Beto Studart Carlos Prado, Beto Studart e Fernando Cirino

Beto Studart, Everardo Telles e aline Telles

Camilo e onélia Santana 

Everardo Telles, Carlos Prado, Beto Studart, Camilo Santana e José Carlos gama
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cErimôniA

Carlos e Rozarita PradoEduardo e Elisa Figueiredo

Ricardo, luciana e Carol Bezerra 

Beto Studart, José Carlos gama e Ricardo CavalcanteEdson Capelo, Enid Câmara e Eliseu Barros

Mauro e Carlos Benevides e nildo Sobral

Elvaldo Bringel e Eliane Brasil
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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

prAiA dE 
jEricoAcoArA  

gAnhA AEroporto

nEgócios

Camilo Santana, Maurício Quintella e arialdo Pinho
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Ellen e ariston PessoaDenise e luciano Cavalcante

antônio, ariston e João Pessoa, Joaquim araújo e Joaquim araújo Filho

Waldonys canta na inauguração do aeroporto de Jeri aeroporto de Jericoacoara

Camilo Santana e Maurício Quintella

assis Machado e Ricado Cavalcante
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nEgócios

Ellen Pessoa e lana PinheiroVictor Frota e george lima

Inauguração do aeroporto de Jeri

Beto Studart, Cláudio Targino e Ricardo CavalcanteKail otoch, Patriolino Dias, Ricardo Bezerra e luciano Cavalcante

antônio Melo Jr, Ricardo Bezerra e João Fiúza

Régis Medeiros e João Fiúza
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Fabiana Ribeiro, Vitor araújo, Ticiana Sampaio e Marciel neto

Marciel e adriana Brito

leonardo e Rodrigo Carneiro Cláudio Targino e Totonio laprovíteraMaurício Quintella

Eduardo Carneiro e Patrícia limaarialdo Pinho e Maurício Quintella

Maia Júnior, aloísio Jr, aloísio ximenes neto, Marcos Dias Branco e Juvêncio Viana

nEgócios
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gastRonomIa
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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

em peRfeIta 
haRmonIa

a
inda celebrando os 
seus 10 anos de atu-
ação, o restaurante 
Cabaña del Primo 
passa por sua segun-
da reforma estrutu-
ral, com investimen-
tos de R$ 1 milhão. 

Com isso, amplia seu espaço físico e incorpo-
ra 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 restau-
rante passa e que começou com o novo 
cardápio, lançado em maio último. "Que-
remos oferecer aos nossos clientes uma 
experiência única em gastronomia, valo-
rizando 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 vi-
nhos em Fortaleza que abriga 450 rótulos 
especiais, disponíveis aos clientes com pre-
ços de prateleira.

cabaña del pRImo
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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 enólo-
gos de renome no Brasil e jantares harmoni-
zados. 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 Ca-
baña del Primo e a Grand Cru. Nele, os clien-
tes podem degustar vinhos nos fins de tarde 
e apreciar o cardápio exclusivo com entra-
das e aperitivos de acompanhamento.

Os frequentadores também têm à sua 
disposição a possibilidade de realizar even-
tos sociais corporativos e privados, como 
aniversários e casamentos. O restaurante 
oferece Menu Especial harmonizado com 
vinhos e guiados por sommelier, com o in-
tuito de apresentar comodidade e um am-
biente adequado a encontros especiais.
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seRvIÇo
Grand cru

Av. Desembargador Moreira, 1041 
(85) 3244-3691

cabaña del Primo

Av. Maria Tomásia, 503 
(85) 3244-3691
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joIas

sEntir A purEzA dos mAis rAros 
mAtEriAis sobrE A pElE. A cAdA 
momEnto, luzEs rEflEtidAs… 
diAmAntEs, fEitos pArA vEstir  

o sEu mAis vAlioso Amor

de pRImeIRa 
gRandeza

R. xImenes
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joiAs Em ouro brAnco 

com diAmAntEs 

lApidAdos E EsmErAldAs
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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

pEdro frEitAs 
cElEbrA 50 Anos 
com big fEstA

AnivErsário

amanda, João Paulo, Pedro, leia e Pedro Freitas
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nicole Vishnevsk, Marcela e geovana adjafre Carol, Pedro, onivalda e Pedro Freitas

ana Virgínia e Ricardo Martins

Carol Freitas, guilherme Renda, Fernanda Freitas e Paulo Fernandes

Marcel Dias Branco e Júlia lealaderaldo e Maira Silva

Ricardo Martins, guesdes neto, Cássio Sales e Edson Ventura Filho

fo
To

s 
de

ni
s 

sa
nT

an
a
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Joaquim e georgiana guedes

amanda Freitas

geovana Siqueiraailza Ventura e Francisco Ventura

leia e Pedro Freitas

laura Facundo, João Paulo e Pedro Freitas

AnivErsário

fo
To

s 
de

ni
s 

sa
nT

an
a
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axel Meira e Daniela leitãoBeth Pinto e Madalena Feijão

lílian Porto e léia Freitas

Sarah e Ricardo Brandãoana Vládia Sales e Cássio Sales_

Ruy e ana Patrícia Dias

amanda Facundo e Pedro Henrique Falcão

AnivErsário

fo
To

s 
de

ni
s 

sa
nT

an
a
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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

A trocA dE AliAnçAs  
dE mAnoElA glAdstonE 

E Arthur bEzErrA

mArriAgE
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andré e gisele oliveiraana luiza Ramalho e Diego lima

anik, Branca e Racine Mourão

Bretis de Castro, Manoela gladstone e arthur BezerraManoela e Inês gladstone

urubatan Romero, Manoela gladstone e arthur Bezerra

giselle lima e Victor Brito

fo
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mArriAgE

Camila lima e Mirele VasconcelosCid e Joyce Marcondes

alice Resende, João Cláudio Machado e Patrícia França

Manoela gladstone e amigas Vitor Escatori, Manoela gladstone, arthur Bezerra e Raiana Cardoso

Pedro, Inês e Bruno Borges

Bernardo Borges e Bruna landim

fo
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s 
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s 

sa
nT

an
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Casamento de Manoela gladstone e arthur Bezerra

Ednardo e Jamila Rodrigues

Sarah e Victor Cabral Rubens e Rafaela StudartMaritza e Roberto Bastos

Igor e Sarah Borgesguilherme Quinderé e Ianne Holanda

noivos, padrinhos e familiares

mArriAgE

fo
To

s 
de

ni
s 

sa
nT
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a
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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

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.

304412 | Ad-Cooperation | Inspired by Performance | Tapis Rouge | 230x300 mm | BR | pt_br | t 10 ,b 10 ,r 10 ,l 10 mm



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

o dEbut dE  
mAriA EduArdA 

linhArEs

15 Anos

Maria Eduarda comemora 15 anos
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Mariane e Francisco MarinhoSara e lia Borges

DJ Thiago Camargo

João Vitor, liliana, Maria Eduarda, Fernando e Bruno linharesEliane Borges, Maria Eduarda e otacílio Borges

Fernando e liliana linhares, Claudiane e Carlos Juaçaba

Philipe e Sakie Brooks

Maria Eduarda comemora 15 anos

fo
To

s 
na

Ta
na

el
 f

ei
To

sa
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15 Anos

Fábio e gisele BrasilIgor e Kilvia nogueira

arthur Sartori, Rodrigo Paiva, Manais e Isaque Dantas

Fernando e liliana linhares, letícia e Sérgio MacêdoCândido albuquerque, Fernando linhares e Sérgio Macêdo 

Fernando, gentil e lia linhares

adriana e Marcelo arraes

fo
To

s 
na

Ta
na

el
 f

ei
To

sa
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ana Beatriz Macêdo, Mariana gonçalves e Thiago guimarães

gentil linhares e Raimundo Delfino

Renan azevedo e lara linhares Wenia e Cláudio Moreiraaderaldo e Maira Silva

Pedro Carapeba e Maria lúcia negrãoJulia Pearce e giovanna Rolim

lara, geraldo, geraldinho e liliana Rôla

15 Anos

fo
To

s 
na

Ta
na

el
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ei
To

sa
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A PARTIR DE 

R$ 73.990,00

NO COMPARATIVO DA REVISTA CAR AND DRIVER, 

 TODOS OS CONCORRENTES DA CATEGORIA.

All-New Tucson

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

Mais desempenho.
Transmissão 
Dual Clutch 
7 velocidades.

Motor Turbo
GDI 177 cv.

Teto solar
panorâmico.
Bancos de couro
com ventilação.

Central multimídia.
Conectividade  
Android AutoTM 
e Apple CarPlayTM.

Im
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CONSULTE CONDIÇÕES NO SITE

HYUNDAI CAOA FORTALEZA (85) 3022-7600
AV. BARÃO DE STUDART, 826
MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60120-000

HMB CAOA FORTALEZA (85) 4042-0900
AV. SANTOS DUMONT, 6701
MANOEL DIAS BRANCO, FORTALEZA - CE, 60192-024

Hyundai Creta

HMB   CAOA WWW.CAOA.COM.BRCAOA. SEMPRE A MELHOR OFERTA.

CONSULTE CONDIÇÕES NO SITE

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.

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.
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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.

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 
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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

EliziAnE colArEs 
cElEbrA, no porto 

dAs dunAs, A 
chEgAdA Aos 50 Anos

birthdAy

Ágata Ferrari, Evandro Filho, Evandro, Eliziane e guilherme Colares e Jessica Cavalcante
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gislayne e Douglas Santos e Eliziane Colares

Diana e William Verçosa

Ingrid Bayma e Jéssica Cavalcanteandré Verçosa, Rogério Torres, Deusmar Queirós, Evandro Colares e Kaká Queiroz

Juliana e Jocélio Parentelívia e Márcia Marinho

Ruy e Carol do Ceará, louise e Eberth Santos

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

fo
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s 
er

i n
un

es
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birthdAy

Izabele Fiúza, Eliziane Colares e Cláudia Vasconcelos

Eduardo e Ingrid Bayma Eliziane Colares e lidia oliveiraCarla Verçosa e Ágata Ferrari

Evandro e guilherme ColaresKaká Queiroz e Roberto Pamplona

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

Régis e Rhiana Dias

fo
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s 
er
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un

es
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V I V A  S E M  P E R D E R  O  R I T M O  

J A Z Z  L O U N G E

R U A  P R O F E S S O R  D I A S  D A  R O C H A  -  5 7 8
M E I R E L E S  -  8 5  3 0 3 7  1 7 0 0  

S O T A O . M O L E S K I N E



Paloma Verçosa e Carlos almeidaletícia Vasconcelos e Samuel Menezes

lívia Fontenele, Eliziane Colares e Camila Mathias

Clóvis e anelise Holanda, Eliziane Colares e Mirela e Juan RapettEvandro Colares, Daniela e Eduardo gaspar e Eliziane Colares

Marcelo Cavalcante, Ruy do Ceará, Deusmar Queirós, Régis Dias, luciano Cavalcante

Pedro e ana Cristina Catrib

birthdAy

fo
To

s 
er

i n
un

es

162   tapIs Rouge

sociedade



anúncio 23x30.pdf   1   29/08/17   17:51



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

cAmilA noguEirA E 
rômulo cArvAlho 
cElEbrAm EnlAcE

união
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Cibele e Estênio SuleimarJoão Soares e Iracema Vale

Sandra Monteiro, Fábio leite Jr. e Camila nobre

Karla nogueira, Rômulo leite, Camila nogueira e Pedro Henrique Caminhao bolo

Vanda Coelho, Rômulo leite e Camila nogueira

lucas e lívia nogueira

fo
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união

Bruno nogueira e lígia MucaoIsabelle Macêdo alves

Silvana, Bia, Patrícia e Carol nogueira 

anjélica aquino, Carol gomes, Isadora leitão e neyle VidalPedro neto e ana Elise Caminha

Manoela, Marly, Camila e Karla nogueira

Paula e Pedro Caminha

fo
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s 
br

ia
n 

du
Te

rv
il

166   tapIs Rouge

sociedade



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

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



os novios

Sara e Caio girão

andreia e Marcelo Feitosa Campelo neyle VidalRamon e lara Carvalho

Ivo Dias e natalia nogueiraKarla nogueira e antonio Carlos Franci

lina Pessoa, Juliana Caminha, Maria Barrozo e Flora Cavalcante 

união

fo
To

s 
br

ia
n 

du
Te

rv
il
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Perspectiva artística do salão de jogos Perspectiva artística da quadra de squashFoto real da fachada

Foto real da piscina

30.000 m²

Terreno com

Alto Padrão
Condomínio de Casas Duplex

5.000 m²

Área de lazer com mais de

(85) 3260.4006
Informações:

Construção e Incorporação:

www.construtoradube.com.br

PRONTO 
PARA 
MORAR

O ALTO PADRÃO CHEGOU NO EUSÉBIO.
          E, O MELHOR: RIGOROSAMENTE NO PRAZO.
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os pAísEs nórdicos imprEssionAm 
pElAs pAisAgEns, fEnômEnos 

nAturAis E bElA ArquitEturA. 
cruzEiros são ótimAs opçÕEs 

pArA dEsbrAvá-los  

cRuzeIRos 
no maR 
báltIco

escandInávIa

t 
erra dos vikings, das 
igrejas de madei-
ra conhecidas como 
stavekirke, dos mu-
seus e da alta gas-
tronomia, a Escandi-
návia é formada por 
alguns dos países 

mais desenvolvidos do mundo: Dinamar-
ca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. 
Conhecido mundialmente por suas baixas 
temperaturas, o destino é o preferido en-
tre aqueles que apreciam o clima quando 
o termômetro está abaixo de zero grau. 
            os países encantam por sua be-
lezas naturais, as planícies verdes, o fenô-
meno da aurora boreal e as construções 
seculares. A beleza é incontestável, o de-
sejo 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
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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. 

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.

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.
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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. 

Com dicas em mãos, hora de esco-
lher como embarcar nesta aventura. Na-
da 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 rea-
lizar um cruzeiro pelos países nórdicos. 
O cruzeiro parte de basicamente todas 
as capitas da Escandinávia. 

 A Tapis Rouge conversou com Gise-
le 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 pas-
sam 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.

dIcas a boRdo, poR gIsele almeIda

O barco tem várias atividades, desde 
shows, baladas eletrônicas, brincadei-
ras para crianças, restaurantes, piscina, 
SPAs e lojas. Se a intenção for conhecer 
as capitais da Escandinávia o ideal é bus-
car 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. 

pArA conhEcEr 
As cApitAis dA 
EscAndináviA 
o busquE um 
cruzEiro
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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

a RevoluÇão 
do custo/
benefícIo

cdt Realty

constRuÇão cIvIl

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

br
ia

n 
du

Te
rv

il

176   tapIs Rouge



c
om a expertise de 
40 anos do Grupo 
Douglas – CDT In-
corporações, Cons-
trutora Douglas e 
mais três empre-
sas – a CDT Realty 
já nasce fazendo 

barulho no mercado. Tendo à frente os ir-
mãos 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 parti-
cipar de todo o processo construtivo e 
economizar no custo final do imóvel. 
“Serão condomínios de alto padrão lan-
çados já fechados e com preços extre-
mamente 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 localiza-
ção”, 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 re-
primida por condomínios classe A, mais 
adequados à realidade econômica”.

Os sócios explicam que seus empre-
endimentos terão um custo fixo garan-
tido em contrato. Eventuais reajustes 
do projeto serão de responsabilidade da 
construtora, demonstrando toda a credi-
bilidade e experiência da empresa.

“O grande diferencial da CDT Realty 
é a solidez que o Grupo Douglas propor-
ciona e seus 40 anos de experiência em 
construção de condomínios. Nenhuma 
outra construtora se compromete a cum-
prir 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 empreendi-
mentos com a marca CDT Realty terão 
também outra garantia: os primeiros lan-
çamentos 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 deve-
se “ao investimento em land bank (aqui-
sição de áreas para construção) feito du-
rante a crise e também ao trabalho exe-
cutado para entregar dois grandes em-
preendimentos rigorosamente no prazo”.

Douglas também ressalta que a 
“transparência vai estar presente em to-
das 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 de-
pois da entrega, porque os condôminos 
poderão acompanhar pelo aplicativo to-
das as informações do condomínio, con-
sultar atas, votar em assembleias e várias 
outras facilidades”.
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lanÇamentos
Os dois primeiros empreendimentos 

CDT Realty serão no Meireles, em terre-
nos adquiridos anteriormente pelo gru-
po. Mas, futuramente, outros podem 
ser desenvolvidos por demandas apre-
sentadas 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 tradi-
ção da CDT de ter nomes terminados em 
“us” (os últimos foram Mirus,Hortus, Íca-
rus 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 Vicen-
te Leite e Silva Jatahy. A mais avançada, 
chamada E-park, aponta para a tendên-
cia mundial dos carros elétricos. Cada 
unidade - com 266 m² ou 277 m² – terá 

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 ener-
gética; 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 con-
domínio. Dentro dos limites de privacida-
de, eles podem receber notificações sobre 
quando os filhos acessaram um equipa-
mento de lazer, por quanto tempo e com 
quem”, exemplifica Tiago. Douglas refor-
ça que trata-se de mais uma “opção para 
os pais terem a segurança do que ocorre 
com sua família. Antes já existia para den-
tro do apartamento, agora vamos esten-
der para algumas áreas do condomínio, 
que é a extensão de casa”.

A promEssA dos 
EmprEsários é 
quE os Edifícios 
sErão íconEs 
ArquitEtônicos 
E dE bEm EstAr

constRuÇão cIvIl
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nome estelaR
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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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

golf villE 
promovE 
tornEio

EsportE

180   tapIs Rouge

sociedade



Dimitri, alberto oliveira e Romel Barbosaalex Menezes e Djalma Morais

Flávio e lucas Pedreiro

Torneio do golf VillePrimeiro Campeonato Interno do golf Ville

Área de lazer do golf Ville
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EsportE

Dimitri, alberto oliveira e Romel Barbosa

Torneio interno do golfville

airton Façanha e Romel Barbosa Rose Damasceno e assis Freitas

Romel Barbosa

Késsia Costa em ação

Késsia Costa e alex Menezes
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Torneio golf Ville

Flávio Pedreiro e airton Façanha

Pablo gomes, Rosalina Maia e luís Ribeiro

Djalma Morais

Romel Barbosa 

Torneio golf Ville

assis Freitas, Rose Damasceno e Davi Carneiro
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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!

construtorA dubê 
rEAlizA EntrEgA do 

condomínio mArbElA

imóvEis
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Rafael ximenes, luiza lacerda, Estafânia Maia e Jeferson Cândido

Rafael ximenes e José Rufino Condomínio Marbela

alan Rodrigues e Helda Pereira lima gleyse Farias, amilton e lucas MedeirosDemitri e Carol Batista

David oliveira, alberto amaral e Hana namen
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imóvEis

Condomínio Marbela

Efren e natércia gondimMariana Mangela e Rafael ximenes

Misael Samir, Priscila e Séfora Saron e Maria Eduarda gonçalves gustavo almeida, Isi e Ildenice guimarães e Tássio Eleutério

ana Maria Santos, Monique antunes, José Marinho, Maria Ferreira e aline Teixeira

luciana, Thaís e Emílio góes
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Mírian lopes, Marcela galeno e Manuela Freitas

Rafael ximenes e Bruno Siebra

Márcio e lucas Veríssimo e Rafael ximenesRafaella Parente e Bruno SiebraRoberta leniz e Ítalo Verissimo

Rafael e Deysiane Doinnélio lima e Daniela Ferreira

Condomínio Marbela
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TUDO PRA SUA OBRA VIRAR OBRA DE ARTE.

EVIDÊNCIA CORPORATE.

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
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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
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