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Motor Turbo Flex de 184 hp
e regeneração de energia de frenagem

wellemotors.com.br

UMA OFERTA
INCOMPARÁVEL
PARA VOCÊ QUE ADORA 
EXCLUSIVIDADE.
CONHEÇA O NOVO SERIE 3 
NA WELLE MOTORS E LEVE 
O MELHOR DA TECNOLOGIA 
ALEMÃ PARA SUA GARAGEM.

Câmbio automático de 8 marchas

Chamada de Emergência Inteligente

Faróis em LED

*Condições válidas para o BMW 320i Sport ActiveFlex, 2016/2016 - 0 km, pintura metálica. Preço sugerido de R$ 147.950,00 à vista ou entrada de R$ 88.770,00 mais 12 parcelas mensais de R$ 5.093,96. 
Valor final do bem a prazo: R$ 149.897,50. Taxa de juros de 0% a.m. (sem impostos). Taxa válida somente para financiamento dos veículos em sua configuração original. Custo Efetivo Total (CET): 6,19% 
a.a.. Plano de financiamento oferecido pela BMW Financeira. Sujeito a aprovação de crédito. Modalidade CDC - Pessoa Física. Tarifa de Cadastro (R$ 750,00), tarifa do DETRAN/CE (R$ ,00) e IOF estão 
inclusos nas parcelas e no CET. Condições válidas de 01/04/2016 a 30/04/2016 ou até o término do estoque de 5 unidades. Ouvidoria Corporativa BMW SF: 0800 772 2369. Atendimento ao Cliente BMW 
SF: 0800 019 9797. Imagens meramente ilustrativas. Reservamos o direito de corrigir eventuais falhas gráficas ou de digitação.

Na cidade somos todos pedestres.BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE DIRIGIR. 

VISITE A WELLE MOTORS E FAÇA UM TEST DRIVE.

Santos Dumont, 8001 | 85 3048.1100
 atendimento@adtsa.com. br

 wellemotors.com.b r

BMW 320i SPORT
ACTIVEFLEX 2016 TAXA 0%*

DE R$ 163.950 POR
R$ 147.950*

À VISTA
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Prédio do Centro de Operações

566
escolas

190 mil
alunos

Centros de Distribuição 

Centros de Operações

Educação de Excelência
para todo o Brasil.

Prédio do Centro de Operações

Trabalhamos diariamente para desenvolver conteúdos educacionais de alta qualidade e uma metodologia de ensino consistente para 
milhares de professores e alunos. Com dedicação e respeito, construímos parcerias sólidas em 566 escolas e contribuímos com 
grandes resultados. Assim, reafirmamos, por todo o país, nosso maior compromisso: Educar com Excelência.

0800.275.3000       www.portalsas.com.br /SistemaAriDeSa

Centro de Operações
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Promoção válida até 31/5/2016 para o veículo TUCSON GP44L 2015/2016 no valor promocional de R$ 66.900,00 com pintura sólida. 146 cavalos com etanol. 
Consulte nossas condições de financiamentos e preços para outros modelos e cores. Imagens meramente ilustrativas.

CONSULTE CONDIÇÕES NO SITE

www.caoa.com.br/hyundai AV. BARÃO DE STUDART, 826 - LOJAS 1 E 4 - MEIRELES - TEL.: (85) 3022-7600

AV. SANTOS DUMONT, 6.701 - COCÓ - TEL.: (85) 4042-0900

HYUNDAI CAOA MEIRELES 

HYUNDAI CAOA SANTOS DUMONT 

Os itens apresentados acima são referentes ao modelo ix35 GBBP. Consulte outras versões nas concessionárias Hyundai. Preço promocional de 
R$ 99.990,00 para o veículo ix35 GBDJ válido até 31/5/2016.

DESBANCAMOS O AUDI Q3
E O VW TIGUAN.

NEW HYUNDAI iX35. ELEITO A COMPRA DO ANO 2016
PELA REVISTA MOTOR SHOW.

BEM-VINDO AO MUNDO 
PREMIUM INTELIGENTE.
BEM-V INDO À  HYUNDAI.

PRODUZIR AUTOMÓVEIS MELHORES DO QUE OS DE SEUS 
CONCORRENTES EM QUALIDADE, DESIGN E TECNOLOGIA  

E VENDÊ-LOS POR PREÇOS SUBSTANCIALMENTE MENORES.

H Y U N D A I  P R E M I U M  I N T E L I G E N T E .  O  L U X O  É  P A R A  T O D O S.

HYUNDAI PREMIUM INTELIGENTE SIGNIFICA:

NO MAIS IMPORTANTE ESTUDO DE QUALIDADE DO MUNDO, REALIZADO PELO MAIS CONCEITUADO 
INSTITUTO DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DOS ESTADOS UNIDOS, O ix35 FOI ELEITO O MELHOR 

SUV NA SUA CATEGORIA, SUPERANDO OS MODELOS DAS MAIORES MONTADORAS DO MUNDO.

ELEITO PELOS PROPRIETÁRIOS DE SUVS O MELHOR DO BRASIL, NA PESQUISA 

ANUAL DE QUATRO RODAS “A VOZ DAS RUAS”.

HYUNDAI PREMIUM CARS. A COMPRA INTELIGENTE.

• LANTERNA TRASEIRA EM LED • 8 BOLSAS DE AIRBAGS • ASSISTENTE DE FRENAGEM EM DECLIVE • BOTÃO START STOP 
• CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESP) • CONTROLE DE TRAÇÃO (TCS) • AJUSTE DO BANCO DO MOTORISTA ELÉTRICO COM AJUSTE LOMBAR

TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA DE 

6 VELOCIDADES,  
COM SHIFTRONIC.  

PILOTO AUTOMÁTICO.

NOVA GRADE  
E FAROL COM 

PROJETOR E  
FITA EM LED.

CENTRAL DE 
ENTRETENIMENTO 

COM TELA TOUCH 
DE 7” COM GPS, DVD, 

MP3 E BLUETOOTH.

NOVO
HYUNDAI
ix35 
2.0 FLEX

99.990
A PARTIR DE R$

TUCSON 2.0 AUTOMÁTICO FLEX
M U I TO  M A I S  C A R R O  P E LO  S E U  D I N H E I R O

DESAFIO  TR IPLO

ITENS COMPARATIVOS

 PREÇO
TRANSMISSÃO

MOTOR

POTÊNCIA (CV)

AR-CONDICIONADO DIGITAL

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS

RETROVISORES EXT. REBATÍVEIS ELETRICAMENTE

ABERTURA DA TAMPA DO VIDRO TRASEIRO

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)

COMPRIMENTO (mm)

ALTURA

ENTRE-EIXOS

GARANTIA

PORTA-MALAS (LITROS)

TUCSON
2.0 FLEX

R$ 66.900
Automático 

2.0 Flex 

146 (E)

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

65 L

4.325 mm

1.730 mm 

2.630 mm 

5 anos

644 L

R$ 81.990
 Automático

1.8 Flex 

132 (E)  

Não tem 

Não tem 

Não tem 

Não tem

60 L

4.232 mm  

1.666 mm 

2.570 mm 

3 anos

260 L

RENEGADE 
SPORT 1.8

R$ 84.900
 Automático

1.8 Flex 

140 (E)  

Não tem 

Não tem 

Não tem 

Não tem

51 L

4.294 mm  

1.586 mm 

2.610 mm 

3 anos

437 L

HR-V 
LX 1.8

R$ 85.150
Automático

2.0 Flex 

148 (E)  

Não tem

Não tem 

Não tem

Não tem

50 L

4.329 mm  

1.683 mm 

2.674 mm

3 anos

475 L

DUSTER
DYNAMIQUE 2.0

2.0 FLEX GLS AUTOMÁTICO 
COM SHIFTRONIC

2016

QUEM COMPARA
COMPRA O TUCSON.

O MAIS ROBUSTO, ESPAÇOSO 
E COMPLETO DA CATEGORIA.

R$ 66.900,00

A PARTIR DE

C_Tucson e ix35 460x300 Fortaleza.indd   1 5/2/16   4:09 PM
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D
esde o século 
XIX, pelo menos 
oficialmente, nos 
encantamos com 
a permanência 

do que pareceria ser condenado à 
efemeridade. O desafio de captar 
um momento pelas lentes de 
uma câmera e eternizá-lo tem 
atravessado gerações e deixado 
para a posteridade registros do que 
não mais vemos e não veríamos. 
Uma iniciativa do cearense Silvio 
Frota nos propiciará contato direto 
com um acervo de mais de 2 mil 
imagens feitas com este objetivo.  
E estará disponível em breve, 
quando Fortaleza receberá o Museu 
da Fotografia. Além de apresentar 
esta excelente iniciativa, esta 
edição da Tapis Rouge conversa 
com o presidente da grife de luxo 
suíça TAG Heuer, que fechou 
parceria com a Tânia Joias para 
atuar no mercado cearense. 

o podEr 
do olhar

adriano Nogueira

Outro motivo de orgulho 
para os cearenses é o sucesso 
do Sistema Ari de Sá, que leva o 
padrão de qualidade no ensino 
para 26 estados e o Distrito 
Federal, atuando em 280 
municípios. O desempenho da 
primeira-dama do Ceará, Onélia 
Leite Santana, em defesa da 
infância, também é destaque  
em nossas páginas. 

Além, claro, dos melhores 
eventos sociais, dos lançamentos 
automobilísticos mais desejados, 
das oportunidades e novidades 
do mercado imobiliário, dicas de 
gastronomia, turismo, saúde e 
economia. Aproveite a leitura e 
até a próxima!
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PARA QUEM É CLIENTE MOTA MACHADO, PARA QUEM É CLIENTE MOTA MACHADO, 
2016 JÁ COMEÇA COM BOAS NOTÍCIAS.2016 JÁ COMEÇA COM BOAS NOTÍCIAS.

D E P O I M E N T O S  D E  C L I E N T E S

É um apartamento excelente, 
me fascinei pelo paisagismo 
do condomínio e o empreendimento 
como um todo. Para mim, a construtora 
Mota Machado consegue reunir 
o que há de melhor em acabamento, 
design, arquitetura e engenharia. 
Escolhi o Naica por possuir um projeto 
inteligente, ser bem localizado, perto 
de tudo, além de possuir várias opções 
de lazer e conforto como salão 
de jogos, quadra, espaço fi tness 
e brinquedoteca; uma estrutura 
completa para atender aos moradores.

JOSEFA DANTAS LEITÃO
ADVOGADA

Escolhi o Naica, em primeiro lugar, 
por ser da construtora Mota Machado. 
Toda a história e a qualidade 
dos empreendimentos da empresa 
sempre me chamaram a atenção. 
Por ser engenheiro civil sou muito 
criterioso e estou muito satisfeito 
com o acabamento, material utilizado 
e a estrutura fi nal do prédio. Adquiri 
o apartamento para minha família, 
somos de Sobral, meu fi lho estuda 
Medicina em Fortaleza e esta 
vai ser nossa segunda moradia, 
nesta cidade que tanto gostamos. 

FRANCISCO DANILO
ENGENHEIRO CIVIL

A MOTA MACHADO AGRADECE A TODOS OS CLIENTES DO NAICA. E, PRINCIPALMENTE, PARABENIZA PELO NOVO ENDEREÇO.

Foto real da piscina Proprietários Proprietários

Foto real do hall de entrada Foto real do deck com churrasqueira

Foto real do salão de festas Foto real da brinquedoteca

Foto real do Fitness Center Foto real do playground

Logo me interessei pelo 
empreendimento por ter uma excelente 
localização, estrutura e projeto. 
Percebi uma oportunidade única 
de investimento. Por isso, negociei 
com a Mota Machado para adquirir 
uma unidade, uma empresa séria, que 
honra seus compromissos e entrega 
o que promete no prazo. Fiquei surpreso 
com toda a estrutura do condomínio 
que conta, entre outras opções, 
com Fitness Center, Praça de Descanso, 
brinquedoteca e quadra, tudo, 
em mais de 3.000 m² de extensão.

HAROLDO DE 
VASCONCELOS FAÇANHA
ENGENHEIRO

Principalmente, fi quei satisfeita 
com a segurança do condomínio, 
esse fator me motivou na decisão 
de adquirir uma unidade 
do Naica. Um empreendimento 
diferenciado, com boa localização, 
aqui posso estar próxima 
do Colégio Militar que minha 
fi lha estuda e vai facilitar muito 
no meu cotidiano. 

REJANE GOMES
DESPACHANTE ADUANEIRA

REGINA HELENA 
PEREIRA NOBRE
ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Morava a um quarteirão 
do Naica, logo quando iniciaram 
a comercializar aceitei um convite 
para visitar e conhecer o projeto, 
logo me encantei. Não imaginava 
que conseguiria adquirir um 
apartamento com toda esta 
infraestrutura em um condomínio 
moderno e completo como esse, 
mas consegui negociar 
com a Mota Machado e agora 
estou realizando este sonho. 

CONSTRUÍ       OS ENTREGA      OS E GARANTI     OS
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Por ser engenheiro civil sou muito 
criterioso e estou muito satisfeito 
com o acabamento, material utilizado 
e a estrutura fi nal do prédio. Adquiri 
o apartamento para minha família, 
somos de Sobral, meu fi lho estuda 
Medicina em Fortaleza e esta 
vai ser nossa segunda moradia, 
nesta cidade que tanto gostamos. 

FRANCISCO DANILO
ENGENHEIRO CIVIL

A MOTA MACHADO AGRADECE A TODOS OS CLIENTES DO NAICA. E, PRINCIPALMENTE, PARABENIZA PELO NOVO ENDEREÇO.

Foto real da piscina Proprietários Proprietários

Foto real do hall de entrada Foto real do deck com churrasqueira

Foto real do salão de festas Foto real da brinquedoteca

Foto real do Fitness Center Foto real do playground

Logo me interessei pelo 
empreendimento por ter uma excelente 
localização, estrutura e projeto. 
Percebi uma oportunidade única 
de investimento. Por isso, negociei 
com a Mota Machado para adquirir 
uma unidade, uma empresa séria, que 
honra seus compromissos e entrega 
o que promete no prazo. Fiquei surpreso 
com toda a estrutura do condomínio 
que conta, entre outras opções, 
com Fitness Center, Praça de Descanso, 
brinquedoteca e quadra, tudo, 
em mais de 3.000 m² de extensão.

HAROLDO DE 
VASCONCELOS FAÇANHA
ENGENHEIRO

Principalmente, fi quei satisfeita 
com a segurança do condomínio, 
esse fator me motivou na decisão 
de adquirir uma unidade 
do Naica. Um empreendimento 
diferenciado, com boa localização, 
aqui posso estar próxima 
do Colégio Militar que minha 
fi lha estuda e vai facilitar muito 
no meu cotidiano. 

REJANE GOMES
DESPACHANTE ADUANEIRA

REGINA HELENA 
PEREIRA NOBRE
ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Morava a um quarteirão 
do Naica, logo quando iniciaram 
a comercializar aceitei um convite 
para visitar e conhecer o projeto, 
logo me encantei. Não imaginava 
que conseguiria adquirir um 
apartamento com toda esta 
infraestrutura em um condomínio 
moderno e completo como esse, 
mas consegui negociar 
com a Mota Machado e agora 
estou realizando este sonho. 

CONSTRUÍ       OS ENTREGA      OS E GARANTI     OS



Mota Machado. Igual a você: dIferente.

as pessoas não são iguais.
        por que os sonhos têm de ser?



Mota Machado. Igual a você: dIferente.

as pessoas não são iguais.
        por que os sonhos têm de ser?







Garota Afegã, do 
norte-americano 

Steve McCurry, 
imortalizada pela 

National Geographic
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a cidadE ganhará, ainda EstE 
ano, o MusEu da FotograFia, 

quE abrigará íconEs da 
catEgoria coMo garota aFEgã 

E MãE EMigrantE, aléM dE várias 
sériEs sobrE a história do 

brasil E do Mundo

museu Da FotogRaFia

o olhar Mais 
FaMoso do 

Mundo
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D
esde 1984, um 
par de olhos ver-
des arregalados 
exerce fascínio 
sobre milhões de 
pessoas. O olhar 
da Garota afegã, 
eternizado pelo 

fotógrafo estadunidense Steve McCurry na 
capa da revista National Geographic, desper-
tou o mesmo magnetismo sobre o empresá-
rio cearense Silvio Frota, a ponto de fazê-lo 
decidir começar a colecionar fotografias.

Esta icônica obra, uma espécie de Monali-
sa da fotografia contemporânea, não apenas 
está em Fortaleza como será exposta no Mu-
seu da Fotografia, instituição criada para ex-
por o acervo de Sílvio e da esposa, Paula Quei-
roz Frota, que será inaugurada ainda este ano.

O espaço, localizado na Varjota, terá 2,5 
mil m² divididos em três pisos, sendo dois 
para exposições duradouras e o térreo para 
temporárias; além de cafeteria, loja, auditó-
rio, terraço e espaço para artistas locais, que 
poderão expor e comercializar suas obras 
gratuitamente. Este será o primeiro museu do 
gênero totalmente privado no Brasil. 

Segundo Silvio, é a “realização de um 
sonho” que vem sendo formatado há, pe-
lo menos, quatro anos. Depois de algum 
tempo adquirindo fotos e coleções intei-
ras, tanto de artistas renomados quanto 
de temáticas que lhe chamassem atenção, 
e muitas fotos espalhadas em casa e na se-
de da sua empresa, a Simpex Incorporado-
ra, Silvio percebeu que era o momento de 
ter um local adequado para tantas obras. 

“A ideia de ter um museu nasceu da 
vontade tanto de ver a nossa coleção de 
uma forma atrativa, organizada, quanto de 
mostrar para as pessoas todas as histórias 
por trás destas fotografias”, explica.

Depois de procurar terrenos para cons-
truir o Museu e sempre se deparar com a 
dificuldade de encontrar um local favorável, 
surgiu, por acaso, a oportunidade de com-
prar o prédio onde funcionou o Ibeu. “Ti-
vemos que fazer uma série de adaptações 
no que pensávamos, pois já era um prédio 
erguido com todas as particularidades de 
uma escola e o Plano Diretor inviabilizava 
demolir e construir, mas fizemos uma gran-
de reforma e ficamos com a melhor locali-
zação, acessível para a maioria das pessoas 
e no meio do corredor turístico”.

A estrutura já está praticamente pronta 
e ao longo dos próximos meses, serão mon-
tados outros aspectos de funcionamento do 

“a idEia dE tEr uM MusEu nascEu 
da vontadE tanto dE vEr a nossa 
colEção dE uMa ForMa atrativa, 
quanto dE Mostrar as histórias  
por trás dEstas FotograFias”

Silvio Frota, colecionador e idealizador do Museu da Fotografia de Fortaleza
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museu, a contragosto do criador. “Eu queria 
terminar a reforma e ver as obras nas pare-
des, mas não é bem assim”, brinca. “Depois 
de pronto, tem ainda um período de catalo-
gação, separação das séries para exposições, 
montagem de programação e por aí vai”.

Para cuidar desta parte, Sílvio contra-
tou um dos maiores especialistas em mu-
seus do Brasil, Ivo Mesquita, ex-diretor 
artístico da Pinacoteca de São Paulo. So-
mente nesta instituição, o curador passou 
12 anos. Ele será responsável também por 
elaborar a política de formação de públi-
co do Museu da Fotografia de Fortaleza, 
centrada em oficinas voltadas para jovens 
e pessoas da melhor idade.

o comeÇo De tuDo
Colecionador de artes plásticas há déca-

das, Sílvio começou a sua relação com este 
universo não pelo filho fotógrafo, Rodrigo Fro-

são cErca dE dois 
Mil trabalhos 
dE FotógraFos 
rEnoMados,  
coMo dorothEa 
langE, thoMas 
Farkas, sEbastião 
salgado, Mário 
cravo E hEnri  
cartiEr-brEsson

ta, mas pela Garota Afegã. Em uma viagem aos 
Estados Unidos, em 2009, Sílvio e a esposa fo-
ram a uma exposição em Houston, no Texas. 
Saíram de lá com este e mais um trabalho do 
mesmo artista e depois não pararam mais. 

Atualmente, são cerca de dois mil traba-
lhos de fotógrafos renomados, como Doro-
thea Lange – autora de outra foto mundial-
mente conhecida, A Mãe Emigrante, que tra-
duz a Grande Depressão dos anos 1920 no 
EUA e também compõe o acervo -, Martín 
Chambi, Irmãos Vargas, Thomas Farkas, Se-
bastião Salgado, Otto Stupackoff, Mário Cra-
vo, Henri Cartier-Bresson e muitos outros.

Apesar de não ser fotógrafo – segundo 
ele, tem “um olho muito bom pra escolher, 
mas para fotografar, não, e nem tenho pa-
ciência pra acordar às quatro da manhã 
para procurar a luz e o momento perfeito” 
- neste período, Sílvio tem refinado a pró-
pria percepção sobre fotografia e ampliado 

Perspectiva ilustrada do Museu da Fotografia, que será inaugurado este ano, na Varjota
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o acervo tanto com trabalhos artísticos re-
conhecidos ao redor do mundo, quanto de 
fotojornalismo. “Durante muito tempo, a fo-
tografia e, principalmente, o fotojornalismo 
eram vistos como um subproduto. Hoje isso 
não existe mais, o jornalismo é considerado 
final art tanto quanto um quadro e, inclusi-
ve, também atinge valores estratosféricos”.  

Assim, Sílvio também montou várias 
séries sobre momentos da história recen-
te do Brasil. Somente sobre o cangaço 
são 80 fotos e filmes feitas por Benjamim 
Abrahão. Também há uma série que mostra 
os bastidores do poder entre 1930 e 1964, 
com muitos momentos íntimos de Getúlio 
Vargas e Juscelino Kubistchek, que dialoga 
com outra, sobre a Ditadura Militar. 

Atualmente, Sílvio tem se interessa-
do por fotografias de conflitos ao redor do 
mundo. As suas mais recentes aquisições 
são sobre as guerras na Síria, Iraque e Líbia. 
“Descobri na fotografia uma grande paixão. 
Não é apenas um momento e qualidade 
técnica, mas todo um contexto retratado 
naquele momento”, resume.

sílvio taMbéM Montou 
várias sériEs sobrE 
MoMEntos da história 
rEcEntE do brasil. soMEntE 
sobrE o cangaço são  
80 Fotos E FilMEs

Em sentido horário,  
Mãe Emigrante, e 

trabalho do alemão 
Horst P. Horst
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p
oucas joalherias no Brasil, 
principalmente no Nordes-
te, podem se orgulhar das 
suas trajetória e expertise 
quanto a cearense Tânia 
Joias. A boutique agora vai 
contar com mais uma mar-
ca de peso. A TAG Heuer, 

tradicionalíssima grife suíça que desde 1860 
fabrica os relógios esportivos mais desejados 
do mundo, acaba de fechar uma parceria para 
um ponto de venda exclusivo na loja. 

Pertencente ao conglomerado de luxo 
LVMH, a TAG Heuer, segundo seu presidente 
Jean-Claude Biver, é “a única relojoaria capaz 
de comunicar-se em quatro mundos diferen-
tes, arte, estilo de vida, esporte e legado”. Isto 
está representado pelos seus embaixadores: a 
F-1 Red Bull Racing, o ator Chris Hemsworth, 
o quarterback Tom Brady, o jogador de fute-
bol Cristiano Ronaldo, a top model Cara Dele-
vingne e os ícones da música eletrônica David 
Guetta e Martin Garrix, que refletem os valores 
compartilhados pela marca - trabalho em equi-
pe, ambição e o gosto pelo desafio.

A Tapis Rouge conversou com o presiden-
te da TAG Heuer no Brasil, Freddy Rabbat. Em 

griFE suíça FEcha parcEria coM a cEarEnsE  
tânia Joias E anuncia quE trará para o  

MErcado local toda a sua gaMa dE rElógios

De poRtas  
abeRtas paRa a  

pauta, a parceria com a Tânia Jóias e o merca-
do de luxo no País. O executivo, formado em 
Harvard e com larga experiência neste setor, 
dirigiu a Montblanc por 23 anos e foi o respon-
sável por abrir a primeira loja da grife no Brasil.

Tapis rouge - a TaG Heuer fechou parceria 
com a Tânia Joias. Em que consiste essa as-
sociação e qual a expectativa da marca?
Freddy rabbat - Esta parceria marca o novo 
posicionamento da TAG Heuer no Brasil, atu-
ando com forte presença nos melhores joa-
lheiros do País com corners pensados e exe-
cutados de forma que o consumidor se sinta 
envolvido pelos conceitos da marca da mesma 
forma como se estivesse comprando direta-
mente na TAG Heuer na Suíça, em Nova York 
ou Paris. Este é o início de uma parceria que só 
irá crescer, tornando a TAG Heuer a marca de 
relógios de luxo de maior importância do mer-
cado brasileiro.
 
Tr -  Toda a gama de produtos da grife vai 
ser disponibilizada para o público cearense?
Freddy rabbat - Sim! A perspectiva é que em 
pouco tempo o consumidor cearense possa ter 
acesso a toda a linha de produtos da TAG Heuer.

tag heueR

“Esta parcEria 
Marca o novo 
posicionaMEnto 
da tag hEuEr 
no brasil, 
atuando coM 
FortE prEsEnça 
nos MElhorEs 
JoalhEiros  
do país”
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Freddy Rabbat, 
presidente da 
grife suíça Tag 

Heuer no Brasil
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Tr  - conhecida pela alta relojoaria, a TaG 
Heuer tem ou pretende lançar uma linha 
de entrada, mais acessível, mas com os 
mesmos padrões de qualidade que lhe 
deram fama?
Freddy rabbat - A estratégia da TAG Heuer é 
oferecer um relógio que tenha um valor perce-
bido que seja no mínimo o dobro do seu preço 
de venda. Mesmo nos produtos mais acessí-
veis, como o Fórmula 1 e o Aquaracer, a quali-
dade e excelência da TAG Heuer estão presen-
tes nos mínimos detalhes. Lançamos no Brasil, 
agora em maio, o Carrera Heuer 01. Esse reló-
gio simboliza o alicerce fundamental de uma 
nova coleção que está se expandindo, com um 
novo design, um novo calibre HEUER-01 de-
senvolvido internamente – a partir do modelo 
de 1887 - e uma nova caixa modular com 12 
elementos permitindo múltiplas combinações 
de materiais e cores. Esse relógio vem coroar 
os quase 160 anos de tradição da marca como 
o mais atraente do mercado.
 
Tr - Uma característica dos produtos com 
a assinatura TaG Heuer é a esportividade. 
De onde surgiu essa ligação com os es-
portes e o que tem sido desenvolvido para 
agradar a este público que, geralmente, é 
composto por pessoas que têm alto poder 
aquisitivo e gostam da tradição da marca, 
mas buscam novidades constantemente?
Freddy rabbat - A parceria da TAG Heuer em 
diversas modalidades esportivas como mo-
torsport, futebol, surfe, ciclismo e automo-
bilismo demonstra o compromisso contínuo 
da marca com a competição desportiva e o 
compartilhamento de valores com aqueles 
que aceitam desafios e superam seus limites, 
um link perfeito com o slogan “#DontCra-
ckUnderPressure” (Não ceder sobre pressão, 
em tradução livre). É mais do que um slogan, 
é um estado de espírito. Além de ser o cro-
nômetro oficial da Bundesliga alemã, da liga 
norte-americana MLS (Major Soccer League), 
da Copa América 2016, da Super Liga Chine-
sa de Futebol e da seleção nacional austra-
liana, a TAG Heuer também será parceira do 
prestigioso campeonato inglês Premier Lea-
gue. Recentemente a marca também anun-
ciou a parceira com a Great Ocean Road, uma 
das principais provas de ciclismo de estrada 
da Austrália, foi a cronometrista oficial da 40ª 
edição da famosa Maratona de Paris e do FIM 
Endurance World Championship, a melhor 
prova de motociclismo do mundo em termos 
de resistência e corrida contra o tempo. Ne-
nhuma outra marca de relógios é tão atuante 
no esporte como a TAG Heuer.

 
Tr - o Nordeste, apesar da crise, pode ser um 
novo foco de expansão do mercado de luxo?
Freddy rabbat - A TAG Heuer acredita firme-
mente no mercado brasileiro e no enorme po-
tencial de consumo do Nordeste, onde espera 
em breve colher ótimos frutos desta parceria.
 
Tr - o que o Brasil como um todo repre-
senta para a TaG Heuer?
Freddy rabbat - O Brasil é um dos mercados 
chave para a TAG Heuer, tem um enorme po-
tencial de crescimento pelo tamanho da sua 
população e padrão de consumo refinado. Nos-
so País está alinhado com o resto do mundo em 
preços e agilidade no lançamento de novida-
des. Todos estes pontos são de grande impor-
tância para a marca, colocando o Brasil entre os 
maiores players da TAG Heuer no mundo.
 
Tr - Você acredita que o País tem poten-
cial de expansão do mercado de luxo a mé-
dio e longo prazos, ou a expansão dos últi-
mos anos chegou perto do teto?
Freddy rabbat - O Brasil é muito jovem na 
sua capacidade de consumo para o mercado 
de luxo. Acreditamos em um forte crescimen-
to do País como mercado para a TAG Heuer na 
medida em que o consumidor aprende o valor 
de produtos perenes, que passam de pai pa-
ra filho, e que podem ser usados em todas as 
ocasiões, desde uma atividade esportiva radi-
cal até o uso em eventos e festas. A TAG Heuer 
é uma das poucas marcas que podem propor-
cionar esta experiência para seus produtos. Es-
tamos certos que o Brasil hoje é apenas uma 
fração do que ainda pode chegar a ser para o 
mercado de luxo e para a TAG Heuer.
 
Tr - representar uma marca que tem to-
das estas nuances - tradição da alta relo-
joaria suíça; tradição da marca em si, por 
ter sido criada em 1860; tradição entre 
esportistas e a busca constante por ino-
vação - é o seu maior desafio profissional?
Freddy rabbat - É uma enorme satisfação 
representar e distribuir uma das mais dese-
jadas, melhores e mais completas marcas da 
indústria relojoeira suíça. Cuidar dela e fazê-la 
crescer perante o consumidor brasileiro é uma 
tarefa prazerosa e fácil. A TAG Heuer se adequa 
ao gosto brasileiro predominante com uma li-
nha de relógios esportivos e sofisticados. O ob-
jeto de desejo da maioria dos brasileiros é um 
cronógrafo esportivo. E posso afirmar que nós 
fazemos os melhores do mundo.
 
Tr - como se deu o seu envolvimento com 
o mercado de alto luxo?

“o brasil é uM 
dos MErcados 
chavE para a 
tag hEuEr, tEM 
uM EnorME 
potEncial dE 
crEsciMEnto 
pElo taManho 
da sua 
população 
E padrão dE 
consuMo 
rEFinado”
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Freddy rabbat - Venho de uma família que 
há três gerações está envolvida no mercado de 
luxo. Meu avô e meu pai já atuavam neste seg-
mento em 1954. O prazer pela comercializa-
ção neste setor parece estar ligado ao DNA da 
família. Há quase 30 anos eu já atuava em um 
mercado que ainda nem era classficado como 
luxo, mas apenas como mercado de produtos 
sofisticados. Já cuidei de diversas marcas de 
produtos sofisticados no Brasil – o chamado 
“mercado de luxo” tomou corpo na virada do 
século, quando o consumidor ficou mais exi-
gente com tudo o que cercava este segmento. 
Não bastava apenas o produto, mas toda a ex-
periência deveria ser cercada de elevada quali-
dade. Publicidade, lojas, vendedores, displays, 
treinamento, tudo tinha que preencher um 
alto padrão de qualidade que acompanhava o 
produto por toda a sua vida. O luxo passou a 
despertar paixões, e é esta paixão que move o 
estilo de vida de nossos consumidores.
 
Tr - a Montblanc foi a primeira grife inter-
nacional a ter uma boutique no Brasil. a icô-
nica loja dos Jardins foi aberta na sua ges-
tão? como foi a experiência de fazer uma 
aposta tão alta e ser pioneiro neste setor?
Freddy rabbat - Foi gratificante iniciar nes-
te mercado antes dos outros. O Brasil teve a 
primeira loja da marca nas Américas, o que 
ajudou a posicionar a marca neste mercado 

de forma a ser bem percebida pelos consu-
midores. O pioneirismo trouxe muita expe-
riência, assim como possibilitou a formação 
de um fantástico networking, que possibi-
lita estar presente neste momento com a 
TAG Heuer nos melhores joalheiros do Bra-
sil. Esta atuação hoje com a TAG Heuer em 
todo o País é fruto de anos no mercado e da 
forte amizade com todos que aqui operam.
 
Tr - Baseado na sua experiência em tan-
tos segmentos - joias, artigos de couro, 
canetas e relógios na Montblanc; roupas e 
acessórios na Emilio Pucci e agora relógios 
TaG Heuer, qual o setor com maior poten-
cial de expansão no Brasil?
Freddy rabbat - Moda feminina é um mer-
cado muito importante no Brasil. O padrão de 
consumo vigoroso o faz ser muito atraente. 
Devo assumir que relógios são a minha pai-
xão. Amo as complicações de seus mecanis-
mos e seu design atemporal, que marca épo-
ca de forma perene e sua qualidade extrema 
que possibilita o uso em diversos ambientes. 
O mercado de relógios, apesar de ter muitos 
players, ainda tem um grande potencial no 
mundo e no Brasil. Vamos observar que o jo-
vem que não usava relógios volta agora para o 
uso dos smartwatches, migrando rapidamen-
te para o mercado de luxo, onde a TAG Heuer 
é a primeira e ainda a única a atuar.

“dEvo assuMir 
quE rElógios 
são a Minha 
paixão. aMo as 
coMplicaçõEs  
dE sEus 
MEcanisMos 
E sEu dEsign 
atEMporal, quE 
Marca época  
dE ForMa pErEnE”
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“ViVeR é bom na cuRVa Da estRaDa”,  
jÁ Dizia o poeta. meLhoR Que caiR no 
munDo, sÓ se FoR em boa companhia.  

e naDa mais pRazeRoso Que Fazê-Lo 
com os LanÇamentos mais DesejaDos 

Da inDústRia automobiLÍstica.   
tapis Rouge apResenta aLguns DeLes 

nas pRÓximas pÁginas. conFiRa!
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Lançada no País em abril, a nova geração do Audi A4 ganha uma 
nova plataforma, chamada Evo. Entre os benefícios, está o uso de 
materiais mais leves, e ao mesmo tempo, rígidos, além da melhoria 
no isolamento acústico. Para o mercado brasileiro, a empresa subs-
tituiu o motor 1.8 pelo 2.0, que rende 190 cavalos de potência e 32,6 
kgfm de torque. O câmbio é automatizado de dupla embreagem, de 
sete velocidades. Com o novo motor, o carro vai de 0 a 100 km/h em 
7,3 segundos, de acordo com a Audi. Em sua versão Attraction, traz 
itens como partida do motor por botão; faróis bixenônio com luzes 
diurnas em LED; rodas de liga leve aro 17; bancos em couro sintético; 
sensores de chuva e luminosidade; assistente de partida em rampas; 
sistema multimídia com conectividade básica e sensor de estaciona-
mento traseiro. Mais informações na Audi Center Fortaleza.

a4
auDi
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Lançado este ano no Brasil, o novo Q7 
vem com a nova plataforma MLB, o que 
ajudou a deixá-lo mais leve, com visual re-
modelado e nova tecnologia de assistên-
cia ao motorista. É equipado com motor 
3.0 V6 TFSI, que rende 333 cv de potência 
e 44,86 kgfm de torque e é 28% mais eco-
nômico que o anterior, de acordo com a 
montadora. O modelo conta também com 
transmissão automática de oito marchas, 
tração integral Quattro e consegue ir de 0 

a 100 km/h em 6,1 segundos. O Q7 ainda 
conta com Som Bose 3D com 19 alto-fa-
lantes, head-up display com o Audi Virtual 
Cockpit para mostrar as informações mais 
relevantes sem que o motorista precise 
desviar os olhos e sistema multimídia MMI 
Plus. Os bancos dianteiros têm ajustes elé-
tricos e memória para o do motorista. Na 
parte de trás, é possível ajustar o encosto 
em 16 posições diferentes. Mais informa-
ções na Audi Center Fortaleza.

q7
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Primeiro carro movido a diesel da montadora alemã no Brasil, o 
BMW X5 xDrive30d traz em sua versão de entrada um motor 6 cilin-
dros em linha, 24 válvulas, 3.0 turbodiesel, que rende 258 cv a 4.000 
rpm e 57,1 kgfm de torque entre 1.500 e 3.000 rpm. Vai de 0 a 100 
Km/h em 6,8 segundos e chega aos 230 Km/h, de acordo com a fá-
brica. O SUV vem equipado com ar-condicionado de 4 zonas, ban-
cos dianteiros e volante com regulagem elétrica, direção ativa, iDrive 
Touch Controler com sistema de navegação profissional, sistema de 
som Harman Kardon, teto solar panorâmico, entre outros itens de 
segurança e conforto. A versão completa traz ainda câmeras 360º 
e faróis adaptativos de xenônio. Mais informações na Welle Motors.

o suv vai dE 0 a 100 kM/h 
EM 6,8 sEgundos E chEga 
aos 230 kM/h, dE acordo 
coM a Montadora

x5 xdrivE30d
bmw
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M3 2016

Versão esportiva do BMW Série 3, o M3 apresenta algumas alte-
rações em sua linha 2016. No exterior, foram adicionadas as novas 
lanternas traseiras em Full LED, e duas novas opções de cor estão 
disponíveis: Smoked Topaz Metálico e Champagne Quartz Metálico. 
O interior recebeu aperfeiçoamentos como as saídas de ar dianteiras 
e traseiras, que receberam acabamento em seu entorno, assim como 
os controles do sistema de som e de climatização. Há ainda um siste-
ma de navegação atualizado e melhorias nos sistemas de fixação de 
cadeiras infantis. O motor continua o mesmo, permanecendo o twin-
turbo 3.0L inline seis cilindros de 425 hp e 56 Kgfm de torque, aco-
plado a uma transmissão automatizada de sete marchas. O volante 
conta  com aletas para troca de marchas. Segundo dados oficiais, o 
três-volumes vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,1 segundos, auxiliado 
pelo Launch Control. Mais informações na Welle Motors.
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rs 1200 advEnturE

A BMW RS 1200 Adventure con-
ta com um motor boxer de 1.170 
cc, com refrigeração mista (ar e 
água), que entrega uma potência 
máxima de 125 cavalos e um tor-
que de 12,5 mkgf, e está equipada 
com um câmbio de seis velocida-
des. São cinco modos de condução: 
Standard, Rain, Road, Dynamic, 
Enduro e Enduro Pro. Os opcionais 
trabalham gerenciando a distribui-
ção da potência do motor, a rigidez 
da suspensão semiativa e os sis-

temas ASC (Controle de Tração) e 
de freios ABS, que vêm como itens 
de série. O modelo possui tanque 
de combustível com capacidade 
para 30 litros e itens como ajuste 
eletrônico da suspensão dianteira 
e traseira, computador de bordo, 
cruise control, conjunto óptico to-
do em LED, controle de pressão dos 
pneus, sistema de aquecimento 
das manoplas, sistema de escapa-
mento cromado, entre outros. Mais 
informações na Welle Motors.

Motor boxEr 
dE 1.170 cc, coM 

rEFrigEração 
Mista (ar E água), 

quE EntrEga uMa 
potência MáxiMa 

dE 125 cavalos
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163m2, 145m2, 116m2 
PRIVATIVOS, VARANDA 

GOURMET, 3 E 2 VAGAS.

SUÍTES

OU

SUÍTESSUÍTES

OU

Viva em um resort e 

mude o destino do

seu dia a dia.
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Perspecti va artí sti ca do espaço relax. Perspecti va artí sti ca do espaço clube.Perspecti va artí sti ca da varanda.

O Living Resort já é uma realidade 
e está quase pronto. Um projeto 
de alto padrão que ultrapassa 
os limites da moradia, porque se 
aproxima de um sonho. Localizado 
em uma das regiões que mais 
se valorizam em Fortaleza, no 
sofi sti cado bairro Dunas, próximo 
da praia, shopping, faculdade e 
muito mais. Venha conhecer seu 
próximo e defi niti vo desti no.

SEU RESORT PARTICULAR ENTRE O SONHO E O SOL

Rua Bento Albuquerque, 3.300 - Dunas.
Informações: (85) 4042-1554 - www.colmeia.com.br

Imagens sujeitas a alteração. Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do Memorial de Incorporação registrado em cartório são meramente 
ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. As imagens deste material podem não retratar fi elmente as cores, brilhos e refl exos naturais dos materiais presentes no projeto.

VISITE O DECORADO NO LOCAL

ÁREA AQUÁTICA COM 1.500m2

MAIS DE 80 ITENS DE LAZER



mini

Primeiro MINI com cinco portas a ser lançado pela marca, o MI-
NI Countryman é o veículo ideal para quem precisa de espaço e ver-
satilidade sem abrir mão da esportividade e do design inconfundí-
vel da marca. Disponível nas verões Top e ALL4, traz os tradicionais 
elementos de linha do teto, em conjunto com a grade hexagonal do 
radiador e os grandes faróis integrados ao capô, resultando em um 
visual equilibrado e harmônico. Os para-choques também seguem 
um novo estilo. Os modelos trazem faróis de neblina em LED e novo 
visual do painel de instrumentos. A motorização Cooper S 1.6l turbo 
gera 184 cv de potência e torque de 240 Nm, proporcionando um 
0-100 km/h em 7,9 segundos. Mais informações na Welle Motors.

idEal para quEM prEcisa 
dE Espaço E vErsatilidadE 
sEM abrir Mão da 
EsportividadE E do dEsign 
inconFundívEl da Marca

countryMan
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no quEsito tEcnologia,  
o JEEp chErokEE  
incorpora rEcursos  
dE últiMa gEração

chErokEE

jeep

O sistema de tração 4x4, acoplado ao inédito motor 
Pentastar 3.2L de 271cv e o câmbio automático de nove 
velocidades são os grandes responsáveis por fazer o Je-
ep Cherokee estar à vontade, seja na cidade ou fora dela, 
sempre com muita segurança. Com esse conjunto, é ca-
paz de rebocar 2.041 Kg. A aceleração de 0 a 100 km/h 
acontece em apenas 8,1 segundos e a velocidade máxima 
é de 206 km/h. No quesito tecnologia, o modelo incorpora 
recursos de última geração. No quadro de instrumentos, o 
motorista tem acesso a informações do veículo por meio 
de uma tela LCD TFT de 7 polegadas. No centro do painel 
está o sistema multimídia Uconnect com tela sensível ao 
toque de 8,4 polegadas. Nesse painel são controladas as 
funções do som, climatização, aquecimento e ventilação 
dos bancos dianteiros, navegação GPS, telefonia bluetoo-
th, entre outros. Mais informações na Newsedan.
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glE coupé
O novo Mercedes GLE Coupé chegou 

ao Brasil em fevereiro deste ano, em duas 
configurações: GLE 400 4MATIC Coupé e 
GLE 400 4MATIC Coupé Night. Apresenta-
do no Salão de Detroit (EUA) no ano passa-
do, vem equipado com um 3.0 biturbo V6 
de 333 cv de potência, 48,9 kgfm de torque 
e transmissão automática de nove veloci-
dades. O SUV vai de 0 a 100 km/h em 5,9 
segundos, de acordo com a montadora. 
Além de oferecer cinco modos de condu-

ção, o modelo tem controles de tração, es-
tabilidade, derrapagem e auxílio de frena-
gem em emergência. Conta também com 
transmissão integral permanente 4MATIC, 
sistema multimídia, acabamento em cou-
ro, bancos climatizados, teto panorâmico, 
faróis de LED, rodas aros 21 ou 22, câmera 
de ré, sistema de amortecedores adaptati-
vos e banco elétrico com função memória 
para o motorista e passageiro, entre outros 
itens. Mais informações na Newsedan.

meRceDes
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o ModElo trocou o câMbio 
dE sEtE vElocidadEs por 
uMa caixa Mais ModErna,  
dE novE Marchas

Segunda geração do GLK, o Mercedes GLC é vendido no País 
nas versões GLC 250 4 MATIC e GLC 250 4MATIC Sport. Vem 
equipado com motor 2.0 turbo de 211 cv de potência, 35,6 kg-
fm de torque e tração integral permanente 4MATIC. O modelo 
trocou o câmbio automático de sete velocidades por uma caixa 
mais moderna, também automática, mas de nove marchas. De 
acordo com a montadora, vai de 0 a 100 Km/h em 7,3 segundos.  
A versão Sport, topo de linha, diferencia-se pelo acabamento 
esportivo AMG Line interno e externo, além de itens como banco 
do motorista com ajuste elétrico e memória, suspensão Sport, 
espelhos rebatíveis eletricamente, rodas AMG de liga leve de 19 
polegadas, porta-malas com acionamento elétrico Easy-Pack e 
função de partida. Mais informações na Newsedan.

glc
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O novo ix35 apresenta mudanças que 
vão além do visual, ganhando nova iden-
tidade de estilo, novo motor e duas novas 
versões. Na parte externa, as novidades são 
os faróis com canhões mais vistosos, um 
novo para-choques e o novo formato dos 
faróis auxiliares de neblina. Completam o 
visual as rodas de liga com face diamanta-
da. O motor 2.0 16V Flex recebeu modifica-
ções para atender às novas regras de emis-
sões, e agora conta com potência de 157 cv 
com gasolina e 168 cv quando o combustí-
vel for etanol. A transmissão automática de 
seis velocidades é a única disponível para o 

modelo. A versão de entrada do novo ix35 
conta com itens de série como farol com 
projeto e fita de LED, rádio CD/AUX/MP3/
USB/Bluetooth com comandos integrados 
no volante, sensor de estacionamento tra-
seiro, roda aro 18, acendimento automático 
dos faróis, rebatimento elétrico dos retro-
visores e setas em LED integradas nos re-
trovisores. Na versão topo de linha oferece 
central multimídia com GPS e camera de ré, 
piloto automático e rack de teto, ar condi-
cionado dual zone, ajuste elétrico do ban-
co do motorista, airbag lateral e de cortina, 
entre outros. Mais informações na Caoa.

ix35

hyunDai

na partE ExtErna, 
as novidadEs  
são os Faróis 
coM canhõEs 
Mais vistosos  
E uM novo  
para-choquEs

52   tapis Rouge

veículos



grand santa FE
O SUV de grande porte conta com 

um motor V6 Lambda II de 3.3l com blo-
co de alumínio, que garante 270 cavalos 
de potência e 32,4 kgfm de torque. O 
câmbio é automático de seis velocida-
des e permite trocas manuais ao volan-
te por meio das borboletas no sistema 
Shiftronic. O espaço interno é um dos 
grandes destaques do Grand Santa Fe. 
São 22 centímetros a mais no compri-
mento que o Santa Fe “normal” de sete 

lugares – 4,91 m contra 4,69 m. Entre os 
equipamentos, traz airbags dianteiros, 
laterais e de cortina, além de uma bolsa 
de ar para o joelho do motorista. Contro-
les de tração e estabilidade e assistente 
de rampa não faltaram. Entre os itens de 
conveniência, o SUV vem com ar-condi-
cionado digital, GPS, entradas USB/AUX, 
Bluetooth e câmara de ré. Tudo controla-
do por uma tela de 8 polegadas sensível 
ao toque. Mais informações na Caoa.
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EM coquEtEl no loungE do shopping iguatEMi, o grupo 
nEwland rEuniu convidados vips para o lançaMEnto 
oFicial da nova gEração do suv sw4. coM isolaMEnto 

acústico, rEdução dE vibraçõEs, cliMatização para  
as três FilEiras dE bancos E novos EquipaMEntos,  

o ModElo é rEFErência no quEsito conForto 

novo toyota 
sw4 EM 

FortalEza

lançaMEnto

1
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1. novo modelo  2. Franklin medeiros, marcos Pessoa e marcel Feitosa  3. evelangi mota e idemar citó  4. Tassiana ribeiro e luciana Félix   
5. Artur e Kelly cavalcante  6. Júnior e Juliana neves  7. Adriano nogueira, sérgio Filho e sérgio Fiúza  8. Brícia, luiz e maira Teixeira
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lançaMEnto

1. ivy morais e rogério Fernandes  2. Paulo Angelim, Patriolino dias e Adriano nogueira  3. luciano Teixeira, chico e Joana Feitosa   
4. maira, Brícia Teixeira e manuela linhares  5. Paulo Holanda e idemar citó  6. luiz Teixeira e Patriolino dias 
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7. luiz Teixeira e evandro colares  8. luiz Teixeira  9. Paula lobo , Anderson claudio , Ariane claudio e Anderlane claudio 
10. osvaldo studart, Paulo Filho e Paulo Holanda  11. ney costa , marcelo marfrutas e roberto Holanda
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o grupo caoa inaugurou Mais uMa concEssionária 
EM coquEtEl quE rEuniu grandEs noMEs dE FortalEza. 

os convidados pudEraM FazEr uM tour showrooM 
pEla oFicina E conhEcEr a linha dE vEículos da Marca. 
EstivEraM por lá carlos albErto dE olivEira andradE  

E antônio MaciEl nEto, propriEtário E prEsidEntE  
do grupo caoa, rEspEctivaMEntE, E o prEsidEntE  

da hyundai no brasil, wiliaM lEE

inauguração 
da nova 

hyundai caoa

auto

1
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1. inauguração Hyundai caoa  2. André rosas, marcelo machado, Adriano nogueira, cândido Pinheiro Júnior  e márcio Junior   
3. davi Feitosa, marcondes Viana e Juliana Amaral  4. danilo Tyrone e Antônio marciel  5. Élcio Batista e carlos Alberto de oliveira Andrade 6. Élcio Batista e Antônio maciel   

7. Gabriela nevile, Priscila ludwig, simone ramos e lílian Porto  8. davi Feitosa, lilian Porto e Adriano nogueira
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1. novo Hyundai eqqus  2. Adriano nogueira, Élcio Batista e Antônio maciel neto  3. ViPs prestigiam inauguração  4. rita Araruna, José Távora e João Tavares 
5. edmar Feitosa e ricardo Wiliam Barros  6. lílian Porto  7. mr. lee
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8 e 9 carlos Alberto de oliveira Andrade e ViPs prestigiam a nova caoa  10. João Tavares e José Gentil  11. marina e José Brandão   
12. Geraldo Albuquerque e sandro corrochano  13. Pedro sacramento, déborah encarnato e rogério Gonzaga  14. Pedro sacramento, Élcio Batista e Adriano nogueira

auto
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Tudo o que você precisa
num só lugar.

Espaço Gourmet, Boulevard de Restaurantes, 
fast foods, cafés, docerias, cinema com salas 
VIP e 4DX, teatro, academia, moda, decoração 
e muito mais. O RioMar é assim. Um espaço 
moderno, completo e exclusivo feito pra você.

www.riomarfortaleza.com.br
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EM uMa noitE dE sEnsaçõEs únicas, a ExtrEMa 
Jaguar land rovEr cElEbrou o lançaMEnto 

do novo Jaguar xF. os convidados 
dividiraM olharEs EntrE as novidadEs da 

Máquina E os dEsFilEs Exclusivos da colEção 
da nx E das Joias da diaMond dEsign

Jaguar night 
ExpEriEncE

EvEnto

1
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1. o novo Jaguar xF  2. Artur Bezerra e manoela Gladstone  3. camila moreira, Fernanda Peixoto e lúcio salazar  4. daniel Arouxa e laís silva  5. roberto cabral e diandra Alves  
6. camila e sarah castro  7. carlos Alencar, Tiago lima, Paulo rocha e igor linhares   8. danilo dias, lucio salazar, odilon Peixoto e Aderaldo silva
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1. isabela e marcelo marinho  2. rayamara Vieigas e Hugo marx  2. milena Holanda, natalia ximenes, laime Paz, camila moreira e sarah castro  3. Jaguar F-Type   
4. carolina Aragão, Paula linhares, lorena Aragão e milena munhoz  5. lúcio salazar, camila moreira, eveline e lisandro Fujita  6. nathalia ximenes e laime Paz

EvEnto
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7. Airton carneiro, marcelo, Felipe montenegro e Horácio Bezerra  8. Vanessa custódio e mikaela Botura  
9. ViPs no Jaguar night experience  10. luiz camelo e lucas camara  11. marcelo Quindere e milena Holanda
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FortalEza conhEcEu 
oFicialMEntE a  
nova bMw x1. 
o coquEtEl dE 
lançaMEnto 
ocorrEu na wEllE 
Motors E contou 
coM a prEsEnça dE 
convidados sElEtos. 
na ocasião, taMbéM 
Foi aprEsEntada  
a linha 2016

nova bMw  
x1 chEga  

à wEllE 
Motors

1

vEículos
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1. João França Jr  2. Alamo e rebeca Arnald  3. Alexandre leitão, luiz Gentil e Adriano nogueira 
4. eládio Bedê e ednardo Weyne  5. dJ seiki  6. itamar souza e Virgínia monteiro  7. Jamil Farah, ernani Prudente e Brenno câmara
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1. lançamento da nova BmW   2. Janaína e Bernardo Vichnevski  3. João França Jr, ednardo Weyne e eládio Bedê    
4. régis medeiros  5. lançamento na Welle motors 
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"Per l'amore di Dio!"

Shopping Pátio Dom Luís

Av. Dom Luís, 1200 - Térreo.

Contato: (85) 3267. 3070

Shopping Iguatemi

Av. Washigton Soares, 85 - 2° piso.

Contato: (85) 3241. 5541

Faltam palavras para descrever o sabor da cozinha italiana trazida a 

Fortaleza pelo chef Sergio Arno. Venha conhecer o restaurante tão italiano 

quanto a Italia em um ambiente aconchegante que lembra a Toscana.



o audi a4 Foi lançado originalMEntE na Europa 
EM 1994 E chEga EM 2016 à sua nona gEração. o 
lançaMEnto no brasil acontEcE MEsEs após o 

carro sEr disponibilizado no vElho continEntE, 
E Faz Jus a quEM passou os últiMos três anos 

EspErando vEr as novidadEs do ModElo. para 
conhEcEr dEtalhEs E vEr dE pErto todo o 

diFErEncial quE Está incluso no a4, a audi cEntEr 
FortalEza rEcEbEu sEus cliEntEs E parcEiros

a nona gEração
do audi a4

inovação

1
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1. dayanna Figueiredo  2. erick Vasconcelos, Fernando linhares e Pompeu Vasconcelos  3. danti Boronandi, daniel Figueiredo, Bruno, João Vitor e Fernando linhares    
4. Assis e iago ciriáco 5. Augusto mathias e Augusto Filho  6. cláudio Brown e ingrid sales  7. dJ Paulo Boy  8. enzo studart, igor nogueira, Bruno Barros e Pedro Bichucher
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inovação

1. Fernando e carmen linhares  2. Gostosinho rebouças, Airton Batista e igor nogueira  3. mário Fernandes, Vitor Porto e césar 
diógenes  4. marcos carneiro e carmen linhares  5. igor nogueira, Amélio lima e Acássio Forte  6. Thiago mendes e Airton Batista
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Av. Dom Luís, 1113, Meireles. Fortaleza - CE

Shopping Bougainville. Contato: (85) 3224. 9997

O templo da culinária japonesa, 
com uma cozinha moderna e criativa. 

O Ryori Sushi Lounge proporciona uma verdadeira 

experiência gastronômica de alto nível, com uma combinação 

entre pratos orientais e toques da culinária ocidental, 

somados a um dos melhores ambientes da cidade.
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7. Hugo Pinheiro e régis Jordano  8. nicolas Vincentino e Beatriz Vasconcelos  9. Adriano rabelo e Airton Batista  10. Jocélio leal e Fernando linhares 
11. Philip Brooks, Fernando linhares e igor nogueira  12. Polaco lopes, nilton evaristo, igor nogueira e Gostosinho rebouças

inovação
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a nEwsEdan FortalEza aprEsEntou as 
novas suvs MErcEdEs-bEnz glc 250 E glE 
350. convidados vips ForaM rEcEbidos 

coM uM brunch EspEcial E pudEraM 
conhEcEr os ModElos dE pErto.  

a tapis rougE EstEvE lá para rEgistrar

suvs

1

brunch da 
MErcEdEs-bEnz
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1. Jonatan costa, rodrigo carvalho, ricardo Bezerra, Fábio Albuquerque e luiz Teixeira  2. Adriano nogueira e rodrigo carvalho  3. Jeferson catunda e djalma Frota 
4.João Arruda e Alexandre riberio conferem a nova mercedes  5. Guilherme e Fábio Albuquerque  6. João Arruda e Alexandre ribeiro  7. novas mercedes
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suvs

1. manuel macêdo e Pedro Garcia  2. luís Teixeira e Antônio José carvalho  3. lucas Avelino e igor Pinto  4. luciano Teixeira, célio Gurgel e rodrigo carvalho    
5. Jonatas costa, irineu Guimarães e José deusdará  6. newton Bastos e Túlio Freitas  7. luis Teixeira e rodrigo carvalho  8. marco Aurélio rebouças e olavo moreira Filho
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a saúDe 
mascuLina 

sob a VisÃo Da 
nutRoLogia

aRtigo

e
mbora as evidências mostrem que os homens 
morrem mais do que as mulheres em todas as fai-
xas etárias, inclusive antes do nascimento - pois 
a maioria dos abortos espontâneos de fetos sem 
malformações é do sexo masculino -, ações mais 
abrangentes em relação à saúde masculina, além 
dos cuidados com a próstata e o câncer de testícu-
lo, só se tornaram mais consistentes no século XXI.

Os homens, em geral, não gostam de ir ao médico. Com ex-
ceção dos urologistas, todos os outros especialistas atendem um 
número muito maior de mulheres do que de homens. Isso é de-
corrente das raízes culturais e a relutância muitas vezes está as-
sociada à ideia de que admitir a possibilidade de doença é uma 
“fraqueza” incompatível com a masculinidade. Esta negligência 
com a própria saúde faz com que as doenças nos homens sejam 
diagnosticadas mais tardiamente, acarretando pior prognóstico e 
encurtando a expectativa de vida. Os serviços de saúde são consi-
derados, pelos homens, como destinados às mulheres e às crian-
ças, uma vez que a maioria das campanhas sanitárias é voltada às 
peculiaridades desta clientela.

As doenças cardiovasculares e o câncer de próstata são as 
principais afecções que comprometem a saúde masculina. Entre 
as maiores causas de morte nos países ocidentais está a doença 
coronariana, correspondendo a um valor entre um terço e me-

tade das mortes da população masculina. A causa é a obstrução 
das artérias coronárias que circundam o coração, além do endu-
recimento das suas paredes. Muitos fatores, incluindo o hábito 
de fumar, diabetes não controlado, o sedentarismo e a heredi-
tariedade  parecem aumentar o risco desta doença. O excesso 
de peso e um consumo excessivo de gordura animal também 
parecem estar relacionados. 

Trocar o consumo de gordura animal saturada por óleos vege-
tais insaturados, ingerir alimentos integrais, peixes, alho e cinco 
ou mais porções de frutas e vegetais por dia podem ajudar a re-
duzir o risco de doenças cardíacas, além de manter um peso cor-
poral saudável. Estas estratégias são benéficas para a redução na 
deterioração das paredes das artérias, tanto porque aumentam a 
fluidez do sangue quanto porque reduzem  o colesterol, diminuin-
do o seu acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos.

Segundo dados do Centers for Diseases Control and Preven-
tion (CDC), o câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum 
entre os homens americanos. De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), esse tipo de tumor é o segundo mais frequente 
entre os homens brasileiros.

Entre os fatores de risco para desenvolvimento do câncer de 
próstata, destacam-se idade superior a 65 anos, histórico familiar 
da doença, ser da raça negra, o sedentarismo, o sobrepeso, a obe-
sidade e alimentação inadequada.

Por Frederico Perboyre carioca, 
nutrólogo, formado pela  

Universidade Federal do Ceará
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Um hábito alimentar rico em gorduras 
saturadas, encontradas  em carnes gordas, 
leites integrais, ovos, óleos e produtos indus-
trializados, e pobre em frutas, verduras, legu-
mes e grãos, dietas hipercalóricas, síndrome 
metabólica e diabetes mellitus são fatores de 
risco para o desenvolvimento do câncer de 
próstata. A alimentação saudável, baseada 
no equilíbrio entre a  ingestão de proteínas, 
carboidratos e lipídios, rica em antioxidantes 
provenientes naturalmente dos alimentos, 
pode auxiliar na prevenção desta doença.

As políticas públicas de saúde só agora 
têm valorizado a necessidade de oferecer 
programas voltados para a prevenção e o 
tratamento das patologias mais prevalen-
tes ou específicas dos homens. Mais do que 
criar a infraestrutura apropriada, será preci-
so mudar o comportamento da população 
masculina com relação à própria saúde. Es-
ta é uma tarefa que compete a todos nós. 
Mudanças no estilo de vida, que incluem 
alimentação saudável e atividade física fre-
quente, são a base para ter uma boa saúde, 
prevenindo e curando doenças. 

É bem conhecido que várias doenças 
podem ser prevenidas por meio de hábi-
tos saudáveis. A alimentação equilibrada 
e constituída de gorduras provenientes do 
azeite de oliva, bem como a relação ade-
quada entre ômega-6 e ômega-3, de car-
nes magras, privilegiando a ingestão de 
peixes, e de antioxidantes e compostos bio-
ativos naturais presentes em frutas e vege-
tais, entre eles o licopeno e o resveratrol, do 
tomate e do suco de uva, respectivamente, 
pode ser fator para evitar o câncer de prós-
tata. Por outro lado, não há evidências cien-
tíficas suficientes que comprovem redução 
da incidência desse tipo de câncer com o 
uso de multivitamínicos ou de suplementos 
de vitaminas e minerais isolados, como de 
vitamina A, E e C e de selênio.

Vale então incluir na dieta alguns supe-
ralimentos que podem promover saúde e 
bem-estar aos homens.

Tomate: O licopeno é um dos nutrien-
tes primários encontrados nos tomates, 
que é um superalimento favorecido. É 
considerado um dos mais potentes an-

tioxidantes disponíveis, e mais eficaz 
do que qualquer outro carotenóide, in-
cluindo beta-caroteno. A capacidade 
antioxidante do licopeno não só protege 
as células do estresse oxidativo, como 
também reforça as membranas celulares, 
protegendo as células.

Aveia: O primeiro benefício compro-
vado da aveia está ligado à grande quan-
tidade de fibras solúveis que compõem o 
cereal, atuando como reguladores no nos-
so corpo, controlando os níveis de açúcar 
no sangue. Ajuda no controle dos níveis de 
colesterol e da glicemia, prevenindo o dia-
betes tipo 2, que pode causar impotência 
sexual masculina. Outro benefício no con-
sumo de aveia é uma ajuda e tanto no fun-
cionamento do sistema imunológico atra-
vés das betaglucanas.

Vegetais verde-escuros (brócolis, 
couve de bruxelas, rúcula): São ótimas 
fontes de vitaminas A, C e K, além de fla-
vonóides, com efeitos antioxidantes e an-
ti-inflamatórios.

Sementes de girassol: São excelentes 
fontes de vitamina E, antioxidante que ajuda 
a combater os danos causados por radicais li-
vres após treinos intensos. Por serem fontes 
de fibras, ômega-6 e fitoesteróis, as sementes 
de girassol também contribuem para o con-
trole do colesterol e promovem a saciedade.

Suco de uva integral: Apresenta alto 
teor de  polifenóis, flavonóides e antocia-
ninas, substâncias antioxidantes que com-
batem os radicais livres e relaxam os vasos 
sanguíneos. Quando consumido modera-
damente, colabora para o controle da pres-
são arterial e do colesterol, além de preve-
nir o desenvolvimento de tumores.

Assim, alimentação saudável, ativida-
de física e manutenção do peso em níveis 
adequados estão entre os fatores pri-
mordiais à saúde masculina, prevenindo 
as principais doenças que afetam os ho-
mens. E atenção rapazes, prevenir é a me-
lhor opção sempre.

Mudanças no 
estilo de vida, 
que inclueM 
aliMentação 
saudável e 
atividade 
física, são a 
base para ter 
uMa boa saúde, 
prevenido 
e curando 
doenças

Fred Carioca: “prevenir é a melhor opção”



gastronomia

A cidade da liberdade, 
da boa educação e da 

alegria! Nem em Londres 
você verá um povo tão 

silencioso e educado! 
Gentis e solícitos, os 

berlinenses dão um show 
de receptividade. A cidade 

é vibrante, moderna, rica 
e festeira. Os restaurantes 

são cosmopolitas e com 
influências de todos  

os continentes.

berlim
por pipo GurJão
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KaDewe
Paraíso para o gourmets  

e compradores de marcas  
de luxo, a Harrods de Berlim.

O último andar desta loja é a 
Meca dos aficionados por comida. 

Lá você tem a oportunidade de 
degustar tudo o que há de mais  

fino na gastronomia mundial.  
O melhor de tudo.

Belluga, Sevruga, Oscietra, tanto 
faz... Caviar de todos os tipos e 

nacionalidades, bem como ostras, 
vieiras e king crabs. Além dos  

melhores champagnes e brancos 
do mundo na taça! Admito que 

eu poderia morar ali, viveria feliz 
à base de Mersault, pão e aquela 

lagosta europeia que tem a patola.

Para os adeptos do vinho tinto, 
300 tipos dos mais renomados 

queijos do planeta. Uma taça 
de Barolo para acompanhar um 

envelhecido Pata Negra vai tornar 
você um cidadão mais feliz!

monKey baR
O mais badalado de Berlim, fica 
na cobertura do 25 hours Bikini 
Hotel, lotado de meio-dia às  
2 da manhã!

Descolado e com uma belíssima 
vista para o zoológico e para 
a cúpula de Kurfurstendamm, 
catedral bombardeada na Segunda 
Guerra, que ainda está de pé !

Destaque para a batata doce com 
geleia de pimenta, entrada mais 
pedida do local.

Vale demais conhecer o maior 
zoológico da Europa e depois 
subir para encontrar uma galera 
bonita que confraterniza ao som 
de um DJ nesta linda cobertura!
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gastRonomia

wateRgate
Entre as dez melhores baladas 

do mundo, é um clube 
pequeno e charmoso, à beira 
do rio Spree e com vista para 

uma ponte antiga maravilhosa.

A música e a vibe do lugar são 
contagiantes, melhor Bloody 

Mary que já tomei na vida!

FisheRs FRitz
2 estrelas Michellin, merecidas  
com louvor!

Recomendo fortemente este 
restaurante. Tudo perfeito, o  
piano, as flores, os talheres, o  
pão, o serviço!

A Langoustine com pele de pato e 
vinagre de cereja é de outro mundo!  
As vieiras grelhadas com alface romana 
e velouté de ervilhas amarelas me 
emocionaram, e a terrine de foie gras 
está nos meus pensamentos diários.

O menu de sete pratos harmonizados 
com os maravilhosos vinhos não foi 
suficiente. Estava tudo tão perfeito que 
este viajante ainda pediu mais  
uma tábua de queijos e uma taça  
de Blauburgunder!
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gRanDes 
eVentos no 
Rio maR 

arraiau pEts, lá Fora cinE drivE-in,  
lovE run brasil E quErMEssE da 

capital ocorrEM nos Fins dE sEMana 
dE Junho no rioMar FortalEza

m junho, o RioMar e a Bala-
deira Inovações apresentam 
quatro grandes projetos: a 
segunda edição da corrida 
Love Run Brasil e outros três 
eventos da bandeira Lá Fora 
Brasil. Segundo Michele Ri-
beiro, gerente de marketing 

do shopping, o calendário promete agregar 
diferentes perfis de público e movimentar 
a cultura local. “Será um mês de grandes 
eventos para o púbico fortalezense, que po-
derá se divertir bastante”, afirma Michele.
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ArrAiAU Pets –  
Lá ForA Pet PArk
Agendada para os dias 4 e 5 de 
junho, das 16h às 21h, juntamente 
com a edição junina do Lá Fora Pet 
Park, no estacionamento aberto 
da Lagoa do Papicu, do RioMar. 
O ArraiAU Pets promoverá um 
encontro entre os apaixonados por 
animais de estimação, com direito 
a casamento dos filhotes, quadrilha 
improvisada pet, pet place com 
cinco brinquedos e a nova piscina 
de bolinhas de 4,5m de diâmetro, 
além de adoções, desfiles, pet shops, 
prestação de serviços e uma praça 
de alimentação anexa para os tutores 
curtirem um delicioso lanche bem 
acompanhados de seus cães e gatos. 
A entrada é gratuita.

A segunda edição da Etapa Fortaleza da Love Run Brasil, 
a corrida mais apaixonante do País, está agendada para o 
dia 18 de junho, com largada às 20h, do RioMar. A corrida 
estimula a prática de exercícios ao lado da pessoa amada 
e possibilita que os apaixonados corram em duplas, 
sem restrição de gênero, interligados por um elástico 
personalizado e com um chip comum a ambos durante todo 
o percurso, cada um com o mesmo número de identificação. 

A Love Run Brasil é a única corrida neste formato em 
todo o País e trata-se de uma prova oficial por contar 
com toda a regularização da Federação Cearense 

de Atletismo, monitoramento dos chips e equipe de 
arbitragem ligada à Federação. A prova será disputada 
nas distâncias de 5km e 10km e o trajeto terá duração 
máxima de 120 minutos. Os casais passarão por dois 
pontos de “chocolatização” e ganharão medalhas que 
se completam, entre outras surpresas. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 10 de junho pelo site do 
evento (www.chiptiming.com.br). A participação 
de cada dupla custa R$ 129 (+ taxa do site). Além 
de Fortaleza, a Love Run também acontecerá em 
Recife (5 de junho) e em outras duas cidades a serem 
confirmadas no segundo semestre.

Love rUn BrAsiL – etAPA FortALezA
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sErviço:
local: RioMar Fortaleza (Rua Des. 
Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) 

ArraiAu Pets  
4 e 5 de junho, das 16h às 21h. 
Acesso gratuito ao pet park. 
Estacionamento pago.  
Pet Place pago.

lá Fora cine drive-in 
11 e 12 de junho. R$ 178 (casal inteira).  
Vendas no Massarica Bistrô (Rua 
Barbosa de Freitas, 1040 – Aldeota).

corrida love run Brasil 
18 de junho. R$ 129 (casal).  
Vendas até o dia 10 de junho pelo site 
Chiptiming (www.chiptiming.com.br)  
Largada às 20h. 

Quermesse da capital 
24 a 26 de junho.  
Acesso gratuito ao food park. 
Estacionamento pago.

Mais informações: (85) 3458.0402

lá Fora –  
cinE drivE-in

O mês dos namorados também reserva 
duas atrações para os casais. O Lá Fora – 
Cine Drive-in, inspirado nas exibições ao 

ar livre que ficaram famosas na década 
de 1960, ocorre nos dias 11 e 12 de 

junho, com duas sessões diárias (18h30 
e 21h), no estacionamento aberto. Telas 

de 18 toneladas serão montadas no 
estacionamento da Lagoa do Papicu do 

RioMar, enquanto a transmissão do áudio 
será feita via rádio. Os kits e bilhetes para 

o Lá Fora – Cine Drive-in custam R$ 178 
(casal inteira) e já estão disponíveis no 

Massarica Bistrô (Rua Barbosa de Freitas, 
1040 – Aldeota). A classificação indicativa 

do evento é de 18 anos.  
O Lá Fora – Cine Drive-in exibirá o filme 
nacional Ponte Aérea (2015), estrelado 

pelos atores Caio Blat e Letícia Colin.

Para finalizar o mês com festa, 
a Quermesse da Capital ocorre 
de 24 a 26 de junho e vai reunir 
gastronomia, música e dança no 
estacionamento do RioMar. Além 
dos tradicionais food trucks, o 
evento também contará com 
barraquinhas de comida junina, 
arena de jogos de quermesse, 
apresentações de quadrilhas 
juninas, espaço infantil, área 
pet friendly, bicicletário e 

uma capelinha para os casais 
reforçarem as promessas ao 
santo casamenteiro. No palco 
principal, as apresentações ficam 
por conta do paraense Aldo 
Sena, conhecido como  
o Rei das Guitarradas, e do 
inusitado Babau do Pandeiro, 
dois ícones da música regional.  
A Quermesse realizará um  
bingo de um porquinho por dia 
para o público.

quErMEssE da capital
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a priMEira-daMa do Estado, onélia lEitE 
santana, cuida do proJEto Mais inFância 

cEará, quE conta coM Mais dE r$ 46,5 
MilhõEs EM rEcursos para transForMar  

a priMEira inFância dE crianças carEntEs  

em DeFesa  
Da inFância  

Dos ceaRenses
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c
uidar do desenvol-
vimento das crian-
ças, principalmen-
te as que vivem 
em situação de 
vulnerabilidade, é 
o desafio abraçado 
pela primeira-da-

ma do Estado, Onélia Leite Santana. A fim 
de ampliar as ações do programa Mais In-
fância Ceará, foram criados nas policlíni-
cas Núcleos de Estimulação Precoce, em 
funcionamento desde março nos municí-
pios de Caucaia, Barbalha, Russas, Sobral, 
Baturité, Camocim, Tianguá, Crateús, Li-
moeiro do Norte e Pacajus.

Idealizados por Onélia Leite Santana, 
a iniciativa dos núcleos é uma parceria 
entre o Governo do Estado, o Núcleo de 
Tratamento e Estimulação Precoce (Nu-
tep), programa de extensão da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), e os muni-
cípios. Neles, equipes multidisciplinares, 
compostas por fonoaudiólogos, fisiote-
rapeutas, psicólogos e terapeutas ocu-
pacionais, além de pediatras ou neurope-
diatras, atendem crianças com distúrbios 
do desenvolvimento neuropsicomotor, 
como os provocados pela microcefalia.

À esta iniciativa pioneira de atenção 
integrada e multidisciplinar, somam-se 
projetos voltados para a primeira infân-
cia e que visam fortalecer os vínculos fa-
miliares e comunitários tanto das crian-
ças, quanto das suas famílias. Um deles 
é o de capacitação para o atendimento 
de famílias em situação de vulnerabili-
dade social e econômica nos Centros de 
Referência em Assistência Social (Cras). 
Já foram capacitados 80 técnicos de 23 
municípios, beneficiando cerca de três 
mil famílias em 25 municípios.

Também fazem parte do Mais Infância 
Ceará  o projeto Arte na Praça, que é pro-
movido pelo Governo do Estado em par-
ceria com o Serviço Social do Comércio 
Ceará (Sesc-CE) e oferece programação 
de arte, cultura e lazer nas praças dos 
municípios cearenses; as Praças Mais In-
fância, com brinquedopraças e espaços 
lúdicos nas creches públicas por meio 
das brinquedocreches; a programação 
local da Semana Mundial do Aleitamen-
to Materno e a implantação de salas de 
Apoio à Mulher que Trabalha e Amamen-
ta; o Espaço Mais Infância, na Praça Luíza 
Távora, que oferece programação gratui-
ta para crianças de 3 a 12 anos, e o Praia 
Acessível, no Aterrinho da Praia de Irace-
ma, que em parceria com a Prefeitura de 
Fortaleza, oferece a idosos, pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida, 
acessibilidade à praia.

“trabalhando EM prol  
das nossas crianças,  
EstaMos cuidando do  
prEsEntE E taMbéM do 
nosso Futuro, porquE 
Essas crianças sErão 
adultos bEM sucEdidos”
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O Mais Infância Ceará é mantido com recursos de aproxima-
damente R$ 40 milhões do Governo do Estado do Ceará, além 
de outros R$ 6,5 milhões oriundos de emendas parlamentares, 
e tem inúmeras outras ações focadas em saúde, educação e as-
sistência social e se dividem em três eixos: o Tempo de Brincar, o 
Tempo de Crescer e o Tempo de Aprender.

O Tempo de Crescer compreende que o desenvolvimento in-
fantil requer uma abordagem integral. Visa a construção de uma 
rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 
através de serviços e formações que contemplem profissionais, 
pais e cuidadores. O Tempo de Brincar foca nos benefícios da 
brincadeira para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional 
das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua 
integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e 
revitalizar espaços públicos que garantam o direito da criança 
ao brinquedo e à brincadeira. Já o Tempo de Aprender entende 

a escola como direito de todos, buscando 
atender a meta de universalizar a oferta 
de pré-escola e ampliar a oferta de cre-
ches, construindo e qualificando os Cen-
tros de Educação Infantil (CEIs).

A primeira-dama explica que o Mais 
Infância Ceará é um programa que visa 
melhorar as condições nos seis primeiros 
anos, fase de desenvolvimento das po-
tencialidades, que vai refletir na melhoria 
das condições de vida das futuras gera-
ções, tanto em questões relativas à saúde, 
quanto de fruição da cidadania. “Essa fase 
é uma janela de oportunidades. A infância 
é o período primordial para o desenvol-
vimento humano. As crianças devem ser 
estimuladas em diversos aspectos, como  
físico, emocional e cognitivo. Trabalhan-
do em prol das nossas crianças, estamos 
cuidando do presente e também do nosso 
futuro, porque essas crianças serão adul-
tos bem sucedidos”, ressalta Onélia.

Onélia também coordena o programa Arte na Praça, que oferece cultura e lazer aos municípios cearenses 



Fishing tips

por iorrana aguiar

ReginaLDo 
oLiVeiRa  
Da siLVa 
@reginaldos_22

Coach level 1 de cross fit

Sócio-proprietário da Cross Fit R2

 

sobRe o coRpo....
“Sobre o corpo, entendo como uma 

máquina perfeita que precisa estar sempre 
em movimento. Significando assim, uma 
matéria funcional que precisa de interações 
motoras, psíquicas e espirituais para 
expressar a vida.”

 
sobRe estética coRpoRaL  
na atuaLiDaDe...

“As mudanças corporais variam de acordo 
com a cultura de cada sociedade.  Atualmente, 
o culto ao ‘corpo perfeito’ vem influenciando 
pessoas  a buscar constantes mudanças em 
sua auto-imagem.
Percebo assim, o surgir de uma versão 
estética, onde homens e mulheres buscam, 

por exemplo, a tal ‘barriga tanquinho’, 
antes estética mais procurada pelo público 
masculino. Assim como, percebo uma real 
preocupação com a saúde.”
 
enDoRFina...

“É uma linha muito tênue analisar hábito 
ou vício. Acredito que começa com um hábito, 
você se condiciona a realizar atividades físicas 
rotineiramente, e de forma moderada. Já o 
vício, tem relação direta com o prazer que 
se pode alcançar. E viver sem essa sensação 
pode ser torturante, fazendo com que pessoas 
passem a realizar atividades em demasia.”

 
Rotina De tReinos  
cRoss Fit...

“Minha rotina de treinos é bem intensa, 
porém muito bem programada. São de duas 
a três horas de treinos diários, divididos em: 
Técnica dos movimento LPO, Resistência 
Cardiorrespiratória e Movimentos da 
Ginástica Olímpica.” 

Riscos...
“Quem pratica esporte está sujeito 

a lesões. O importante é saber que a 
atividade física previne uma série de 
doenças, mas sua prática incorreta 
também poderá levar a dores e distensões 
musculares. Por isso, no cross fit procure 
uma box credenciada, um coach com 
experiência, cuidado e atenção para evitar o 
prática inadequada dos movimentos.” 

o corpo, invólucro da alMa / Fio condutor das vontadEs / linha liMitE 
do intangívEl ao tangívEl / Enquanto a alMa aMa, o corpo sEduz 

corpo toca, MatErializa, supEra / não apEnas o outro, Mas a si próprio / 
uM constantE travar-batalhas consigo MEsMo /  

supEração coM sabor dE EndorFina.
dor, suor, liMitE, prazEr / corpo dEMonstra ondE a busca tE lEva 

corpo rEvEla /  ExpõE / propiciat

o coRpo
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sobRe o coRpo...
“Penso que o corpo é o reflexo da nossa 

história, da nossa vida, dos nossos hábitos.
Meu corpo me representa perante o 
mundo, materializa minha essência e é por 
meio dele que me expresso.”  

 
sobRe estética coRpoRaL  
na atuaLiDaDe...

“Quando falamos em estética corporal 
precisamos lembrar o significado da palavra 
estética, que representa a ciência que 
estuda a beleza em geral e o sentimento 
que ela nos proporciona.

Conceito originado na Grécia Antiga com 
Platão, o primeiro a se perguntar o que é 
‘belo’. Desde então podemos observar uma 
longa variação nos parâmetros de beleza.

Atualmente, vivemos uma geração 
onde a exposição do corpo se tornou 
comum. A todo momento as mídias 
exaltam belos corpos e impõem padrões.

De uma forma genérica, pois sempre 
haverá variações de preferências estéticas, 
vivemos num momento onde corpos  
com perfis atléticos se tornaram uma 
opção na estética. 

Silhuetas bem definidas e com baixo 
percentual de gordura representam muito 
bem a década atual.”

Reno bRasiL 
@renobs

Coordenador-técnico na academia  
Personal Care

Treinador do programa  
Personal Cross Training

Preparador físico

Licenciado em Educação Física com 
atuação plena (Unifor)

Certificação internacional FMS (Functional 
Moviment Screen)

Certificação em Kettlebell Training Arte da 
Força – ADF-PRO****

Certificação em alta performance - Elite 
Training ****
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Fishing tips

sobRe o coRpo...
“Certamente o significado do corpo 

para cada pessoa é tão distinto quanto  
a própria individualidade biológica.  
Para mim, é fonte de comunicação.  
Por meio da linguagem corporal me 
expresso, me apresento, me protejo, 
enfim, me comunico.

O mais incrível é que essa estrada 
também tem duas vias, pois através dos 
sinais e sintomas corporais identifico meu 
‘status’ de saúde, humor e necessidades, 
das mais básicas às mais complexas. 
Assim, se todos conhecessem esse 
potencial de integração entre corpo, 
mente e espírito, saberiam que atividade 
física é uma poderosa ferramenta de 
desenvolvimento pessoal.”

sobRe estética coRpoRaL...
“É interessante e preocupante 

essa busca por padrões estéticos pré-
determinados. Creio que, atualmente, 
não há um único padrão declarado ideal. 
Apesar da maioria buscar corpos com 
definição de músculos expostos sob fina 
camada de gordura, há também quem 

prefira silhuetas mais esguias, e ainda 
outros que optam por ostentar grande 
massa muscular, por vezes a apresentar 
curvas generosas mesmo com risco de 
algumas ‘sobras’.

Eu, como profissional de Educação 
Física, não interfiro diretamente em tais 
preferências, porém procuro intervir 
quando se tornam incompatíveis com 
as condições de saúde para alguém de 
mesma faixa etária.”

enDoRFina e excessos...
“Exercícios físicos realizados 

em excesso comprometem 
significativamente a performance, 
aumentam o risco de lesões 
musculoesqueléticas e, em  
casos extremos, podem levar a 
desfechos sinistros.

Nessa situação, o praticante 
dificilmente reconhece o que está 
acontecendo consigo. É, então, nesse 
momento, que uma opinião profissional, 
respaldada por resultados e avaliações, 
pode representar a retomada de um 
programa de exercícios coerente.

Obviamente, o apoio de familiares e 
amigos é fundamental para mostrar que 
exercício vale mais quando realizado 
para aproveitar tudo que a vida pode 
oferecer além das pistas, boxes, 
máquinas, halteres e barras.”

seDentaRismo...
“É lamentável que a atividade física 

ainda não faça parte dos hábitos da 
maioria dos brasileiros. Quase metade da 
população brasileira não acumula durante 
a semana a quantidade de movimentos 
recomendada pelas principais agências 
internacionais que pesquisam a relação 
entre atividade física e saúde.

Mais impressionante ainda é 
saber que o Brasil somente perde 
para os Estados Unidos em número 
de academias, mas apenas 4% da 
população brasileira pratica exercícios 
físicos nesse ambiente. Espero que 
este ano olímpico inspire mais pessoas 
a deixar o sedentarismo de lado e 
descobrir esse universo de movimento, 
funcionalidade, saúde e diversão que a 
prática de exercícios pode proporcionar.”

Rossman 
caVaLcante  
@academiapersonalcare

Diretor geral da academia Personal Care

Professor do curso de Educação  
Física da Unifor

Fundador e treinador do Clube de Corrida 
(Assessoria esportiva especializada em 
corridas de rua e montanha).

Graduado em Educação Física (Unifor), 
Pós-graduado em Treinamento Esportivo 
(Fefiso/SP) e Saúde do Idoso (Uece), mestre 
em Saúde Pública (UFC).
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a noitE EM coMEMoração ao anivErsário do 
colunista adriano noguEira rEuniu sElEtos 

convidados, aléM dE Muita gEntE JovEM E bonita. 
a FEsta tEvE o sErviço iMpEcávEl do la Maison 

buFFEt E Foi rEgada a Muito old parr

coMEMoração
iMpEcávEl

1

nivEr
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1. eunício oliveira, Adriano nogueira e Gaudêncio lucena 2. carolina Picanço, carmen rangel, ingrid Karam e maira Farias  3. michelle Barros, maira Farias, Fernando e 
sara diniz, lula Alcântara e mariana Vieira  4. cauê Brasil e camila Perez  5. Paulo Vale e Tatiana luna  6. carla Brasil e mariana da Fonte   

7. Bertrand Boris, Adriano nogueira e Gaudêncio lucena 8. Ana carolina cunha e ingrid Karam
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7 8
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nivEr

1. cláudia e ítalo Parente  2. denise e luciano cavalcante  3. mariana Vieira e Adriano nogueira  4. denise e luciano cavalcante, cláudia rebouças 
5. eduardo e Wanessa câmara  6. selene e max câmara  7. lívia saboya e carmen rangel  8. eugênio e marcela Porto
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9. Gaudêncio lucena, Pompeu e marília Vasconcelos e rafael rodrigues  10. Priscila Áfio, michele oliveira, sara diniz e mariana Vieira  11. rosana e João carlos Parente   
12. João Paulo damasceno e João Fujita  13. ricardo e luciana Bezerra  14. ítalo e cláudia Barros, Adriano nogueira   

15. Gisele studart, luciana Fiúza, lara romcy e mariana lima
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43

2

5

nivEr

1. luciana souza, manuela romcy e Tatiana luna  2. Jorge Albuquerque, carmen rangel, lívia saboya e Adriano nogueira  3. isabella ney, Adriano nogueira e Pedro Gurjão 
4. ivan e ricardo Bezerra  5. manuela melo e rodrigo nogueira  6. A nova idade de Adriano nogueira  7. Pedro Gurjão e isabella ney
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8. Jorge Vanderlei, sobral Júnior e Adalberto Benevides  9. michele Barros, Paulo Henrique carvalho e Andreia reis  10. Pompeu Vasconcelos, Élcio Batista, Adriano nogueira e 
carmen rangel 11. nara maia, natália lacerda e raquel Fernandes  12. isabella ney, Adriano nogueira e cláudia rebouças  13. dJ André Guerreiro
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o EMprEsário bEto studart coMEMorou sEus 
70 anos coM uM FEstão, rEunindo a FaMília E 
Muitos aMigos. o la Maison buFFEt sErviu dE 

cEnário, coM pErFEito cEriMonial da cElEbrE 
EvEntos. gil santos griFou o bElo décor E o 
agito Ficou por conta dE gal costa, Jazz in 

bossa, MaEstro poty E dJ isadora capElo

sEtE décadas
EM grandE Estilo

anivErsário

1
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1. Beto studart comemora sete décadas  2. Alessandra e erivaldo Arraes  3. Ana e Beto studart  4. Ana e Henrique Alcântara 
5. Alexandre Pereira e isabel  6. Alfredo Turbay e sra.  7. Beatriz e ronaldo otoch  8. Bel e osler machado

fo
to

s 
di

vu
lg

aç
ão

tapis Rouge   111  



2

6

4

5

1

3

anivErsário

1. cabeto martins rodrigues e sra.  2. carol e roberto cláudio  3. iracema do Vale, Ana studart e onélia santana 
4. monique e ernani Barreira  5. Ferruccio Feitosa e cristine  6. Helena e Waldyr diogo
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7. comemorando com o prefeito e o governador  8. deda studart e Beto studart  9. Hipólito monte e marta   
10. Humberto cavalcante e sra.  11. cláudio Vale e renata com Ana e Beto studart  12. chiquinho Feitosa e lucinha
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lg
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anivErsário

1. lisandro, eveline e João Batista Fujita  2, Jorgeana e Guedes neto  3. Karine studart e renata santos  
4. João rabelo e sra.  5. Jaqueline e Paulo mota

fo
to

s 
di

vu
lg

aç
ão

114   tapis Rouge

sociedade



NOVO JAGUAR XF.
A ALTA PERFORMANCE 
CONECTADA A VOCÊ 
TE ESPERA NA EXTREMA.

NOVO XF. O SEDÃ EXECUTIVO 
EM OUTRO NÍVEL

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

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

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

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



o dEbut dE ana luiza roliM uniu rEquintE 
E Muita aniMação. a Filha dE idézio roliM E 

rEgina FErrEira coMEMorou sEu anivErsário 
no hotEl gran MarquisE E rEcEbEu aMigos  

E FaMiliarEs EM uMa linda FEsta

ana luiza roliM 
coMEMora  

15 anos

dEbut

1
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1. os 15 anos de Ana luiza  2. regina Ferreira, Ana luiza rolim e idézio rolim  3. daniela e Afrânio Barreira com a aniversariante  4. Gisele campos e carol rangel 
5. idézio e mariana rolim  6. denise e ricardo rolim  7. eugênio Vieira, ronald dias e lucas Palanga  8. edyr rolim, Ana luiza e Pio rolim
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dEbut

1. maria Júlia Figueiredo, Thais Paraíba e isabela Franco  2. maria Alice, maria eduarda Figueiredo e Beatriz Figueiredo  3. maria luiza, carol Barreira e mariana medeiros 
4. lázaro medeiros, Afrânio e Felipe Barreira, dJ Pedro Garcia  5. isadora Girão e natália Pinheiro  6. isadora emídio e Thais líbio  7. isabela cerpa e maria dias
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8. Ana luiza recebe o carinho das amigas  9. os lindo bolo  10. Juliana e Augusto Bezerra   
11. luana Helery e luiza Fernandes 12. natália Batista e larissa cavalcante  
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o FiM dE tardE na casa 
dE sEus pais, cláudio 
rocha E lEnisE, Foi o 
cEnário Escolhido por 
FElipE quEiroz rocha 
para cElEbrar sEu 
anivErsário. coM Muito 
rEquintE E aniMação, 
os convidados ForaM 
rEcEbidos EM MEio a uM 
pôr do sol Maravilhoso, 
quE dEu uM visual lindo 
na dEcoração da FEsta

FElipE rocha 
cElEbra 

anivErsário 
coM sunsEt

pôr do sol

1

2 3
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1. Felipe rocha recebe o carinho da família  2. dJ Thiago camargo comanda a trilha da festa  3. dona Yolanda Queiroz com as filhas lenise rocha, 
renata Jereissati e Paula Frota  4. André e daniele linheiro  5. Benjamim oliveira e carla Jereissati  6. carmen rangel, Adriano nogueira e Felipe 

rocha  7. cláudio rocha e eliseu Becco  8. cláudio rocha e lenise  9. Priscila ximenes, Paula sampaio e Gisele Paiva
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pôr do sol

1. Felipe, Aline e igor Queiroz Barroso  2. lenise e cláudio rocha  3. o aniversariante com a tia Paula Frota e a esposa Paula  
4. Pompeu Vasconcelos e André linheiro  5. Paulo mota e eduardo machado  6. otávio Queiroz e cláudio rocha
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7. manuela e ricardo Barcelar  8. marcela Victor, otávio Queiroz e claudinho rocha  9. marcella e eugênio Porto Filho  10. nayara duarte e Zely ramos  
11. ney rocha e Artemyse rocha  12. otávio Queiroz e Adriano nogueira  13. o aniversariante com os pais cláudio e lenise rocha
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pôr do sol

1. ricardo Barcelar, Adriano nogueira, Paula e silvio Frota  2. Tomás Frota e silvio Frota  3. o axé de ivo Brown foi 
uma das atrações  4. Vítor Frota e daniela eloy  5. edith Gomes e luiza Gontijo  6. raquel xavier e Paula sampaio
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o sistEMa Educacional 
gEnuinaMEntE cEarEnsE crEscE 
brasil aFora E Já Figura EntrE 

os cinco MaiorEs do país

eDucaÇÃo 
muLtipLataFoRma 

aRi De sÁ
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o
Ceará sempre foi 
berço de grandes 
escolas, que dispu-
tam os melhores 
resultados nos ves-
tibulares mais con-
corridos do Brasil. 
Mas há uma dessas 

redes de ensino que ressignificou a tradição 
cearense em educação: o Ari de Sá, que além 
de quatro escolas e uma faculdade, possui o 
inovador Sistema Ari de Sá (SAS), que o fez 
passar a figurar no rol dos cinco maiores gru-
pos de educação básica do País.

Fundado quase por acaso, o SAS já é a 
maior empresa do grupo, e em 12 anos de fun-
cionamento conseguiu o feito de ter 560 esco-
las credenciadas em 280 municípios de todos 
os estados brasileiros. Ao todo, são 195 mil alu-
nos que estudam com um programa educa-
cional completo, que inclui livros, aplicativos, 
videoaulas, programa e consultoria pedagógi-
ca, tudo produzido em Fortaleza.

“O SAS começou em 2004, quando uma 
pequena escola se interessou em utilizar o ma-
terial didático. Só tínhamos material próprio 
para o terceiro ano do Ensino Médio e reluta-
mos bastante pra vender”, relembra o diretor
-presidente, Ari de Sá Neto.

No ano seguinte, o executivo, formado em 
Administração de Empresas e com experi-
ências nas consultorias internacionais Ernest 

poR DentRo  
Do sas:
195 mil alunos

560 escolas

280 municípios nos 26 estados  
e no DF

460 funcionários

centros de operação e de 
distribuição no Ceará, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul

Material completo, que inclui 
metodologia, consultoria 
pedagógica, treinamento de 
professores, mais de três mil horas 
de videoaulas, material didático 
atualizado anualmente, plataformas 
digitais (aplicativos, jogos 
educativos, sistemas de avaliação 
e provas simuladas, entre outros) e 
consultoria gerencial para escolas. 

“EM pouco  
Mais dE 10 anos, 
o sas atingiu 
560 Escolas 
crEdEnciadas 
EM 280 
Municípios  
dE todos  
os Estados”

Young e McKensey, mudou para os Estados 
Unidos, onde cursou mestrado no Massachu-
setts Institute of Technology (MIT). Quando 
voltou, resolveu apostar no negócio que tinha 
deixado engatinhando. “Vimos uma oportu-
nidade de um bom negócio com o poder do 
boca a boca, porque os professores deste pri-
meiro cursinho que comprou o material do Ari 
de Sá, levaram para outras escolas onde da-
vam aula. No primeiro ano foi uma escola, no 
segundo três, no terceiro ano 10 e em 2007 a 
gente realmente começou a levar a sério como 
uma empresa, antes era uma start up”.

A partir daí, surgiu a necessidade de pro-
duzir material próprio para outras séries, pois 
somente o conteúdo do terceiro ano do Ensino 
Médio era produzido na rede Ari de Sá. “Recru-
tamos os professores do Ari de Sá, queríamos 
que tivesse a identidade, a cara da escola. Fi-
zemos um treinamento para desenvolver as 
habilidades que um autor de livros precisa ter 
e recrutamos também profissionais fora daqui, 
principalmente de São Paulo (SP) e Curitiba 
(PR). E assim fomos crescendo gradualmente, 
a cada ano inserindo um novo segmento de 
ensino, até completar todo o espectro”.

Segundo Ari de Sá Neto, o maior desafio foi 
produzir material para todas as séries. “Foram 
sete anos neste processo, até que em 2013 con-
seguimos fechar a coleção do SAS”. Atualmen-
te, o material utilizado é exatamente igual em 
qualquer parte do País, salvo algumas peculia-

Ari de Sá Neto 
é diretor-

presidente 
do grupo 

educacional
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o sas é Muito 
Mais quE uM 
conJunto dE 
livros, é uM 
Método dE 
Ensino quE 
utiliza novas 
tEcnologias E 
uM prograMa 
pEdagógico 
ousado

ridades nas disciplinas de História, Literatura e 
Geografia, que são customizadas por estado.

Ari Neto faz questão de ressaltar que o 
SAS “é muito mais que um conjunto de li-
vros. É um método de ensino que utiliza no-
vas tecnologias e um programa pedagógico 
ousado”, e por isso os pré-requisitos para 
que uma escola possa usar a metodologia 
e a coleção SAS são carga horária capaz de 
atender à demanda da metodologia, infraes-
trutura de internet e salas para utilizar os re-
cursos tecnológicos e capacidade gerencial.

Para ele, o crescimento e o reconhecimen-
to do SAS como um dos principais sistemas de 
ensino do Brasil são fruto de um trabalho finca-
do em duas premissas que se complementam 
- material de qualidade e capital humano. 

“Apostamos em duas coisas: excelência, 
que pressupõe pesquisa contínua, renovação 
de conteúdo todos os anos, investimentos 
em novas tecnologias; e a segunda é gente, é 
a valorização dos profissionais. Só temos esta 
qualidade, que é o nosso DNA, porque temos 
muita gente boa trabalhando aqui. Temos um 
esforço enorme na captação e retenção de 
talentos. Trouxemos de volta muitos cearen-
ses do IME, do ITA, da USP e da Unicamp, que 
voltaram para trabalhar no desenvolvimento 
de conteúdos e tecnologias, muitos deles ex
-alunos Ari de Sá, além de gente que traba-
lhou em outras áreas. É um binômio qualida-
de e gente boa”, resume.
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empoDeRamento 
Do ciDaDÃo na 

socieDaDe FinanceiRa 
contempoRânea:  

Você estÁ satisFeito?

economia

o
uando se fala em 
cidadania finan-
ceira pensa-se 
nos direitos e 
deveres do ci-
dadão no que 
tange a aspec-
tos ligados a fi-

nanças. Nesse domínio, evidencia-se uma 
mudança cultural mundial. Internamente 
o Banco Central do Brasil, buscando es-
truturar a cada dia um sistema financeiro 
sólido e eficiente, tem desenvolvido ações 
para aprimorar a inclusão financeira, como 
também incentivar boas práticas de gover-
nança corporativa. Para que esses objetivos 
se concretizem, contínuo esforço tem sido 
empregado no sentido de aperfeiçoar o 
arcabouço regulatório, incentivar avanços 
institucionais nos prestadores de serviços 
financeiros, bem como desenvolver canais 
de diálogo que se encaixem no perfil do ci-
dadão. Além disso, a transparência da atu-
ação dos agentes é outro fator perseguido, 
favorecendo a suitability, já que permite 
uma melhor compreensão das ofertas e 
auxilia na maior adequação entre perfil do 
cliente e contratação de serviços ou aquisi-
ção de produtos.

A sociedade contemporânea exige que 
haja uma mudança comportamental dos 

poderes públicos para que atuem proativa-
mente com relação ao mercado financei-
ro. Relações de consumo equilibradas são, 
portanto, prementes. Para isso é mister o 
empoderamento do cidadão. Levando em 
consideração tal realidade, o Banco Central 
possibilitou o acesso a vários cadastros via 
site da internet. Ao acessar o Registrato, 
pode-se obter informações sobre créditos, 
cheques sem fundos e instituições onde 
foram abertas contas. Dessa forma, haverá 
mais subsídios para uma tomada de decisão 
compatível com a vida financeira do clien-
te. Assim, educação, proteção e inclusão do 
cidadão fazem parte do fortalecimento do 
conceito de cidadania financeira.

No Brasil, vários são os canais de recla-
mações e veículos que trabalham para so-
lucionar controvérsias, evitando-se o acú-
mulo de litígios. Inexiste uma hierarquia en-
gessada em relação aos canais, entretanto 
se recomenda uma ordem a ser seguida: o 
cliente deve primeiramente contatar o Ser-
viço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 
do banco que prestou o serviço ou comer-
cializou o produto financeiro. Havendo in-
sucesso, a Ouvidoria seria o próximo passo. 
Caso persista o problema, o cidadão poderá 
dirigir-se aos órgãos de defesa do consu-
midor competentes. Querendo entrar em 
contato com o Banco Central para registrar 

FiQue atento! 

EssEs sErviços 
são gratuitos: 
10 Folhas dE 
chEquEs/Mês; 2 
transFErências 
EntrE contas do 
MEsMo banco/Mês; 
Extrato anual dE 
tariFas cobradas; 
4 saquEs/Mês; 
cartão dE débito; 
2 Extratos/Mês

por sara diniz
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a reclamação, há possibilidades no atendi-
mento presencial, na internet (www.bcb.
gov.br), por contato telefônico e por corres-
pondência. A atuação do Banco Central tem 
por finalidade analisar se as normas de sua 
competência estão sendo cumpridas.

Com base no índice de reclamações 
julgadas procedentes pelo Banco, desen-
volveu-se o ranking, disponível periodica-
mente no site da autarquia, em desfavor 
da instituição financeira reclamada, ou se-
ja, os primeiros do ranking são na verdade 
os piores com relação a práticas descon-
formes. Esse instrumento foi uma tentati-
va de auxiliar o cidadão a escolher o banco 
que melhor atendesse às suas necessida-
des. Ainda com relação à divulgação das 
relações de consumo, a plataforma con-
sumidor.gov.br oferece serviço público de 
interlocução entre consumidores e empre-
sas para a solução de conflitos

Mesmo com os diversos avanços das 
relações de consumo no âmbito financei-
ro, muito ainda há de se implementar para 
que exista uma real compreensão do clien-
te no momento da contratação do paco-
te, sem falar na adequação dos produtos/

serviços ao perfil do cidadão, evitando-se 
com isso o jargão do “One Size Fits All”. In-
teressante seria se a cúpula da administra-
ção mostrasse exemplos de transparência 
e dignidade (O Topo Dita o Tom), incenti-
vando boas práticas por parte de todos os 
funcionários. Olhando para o futuro, algu-
mas ideias surgiram em recente fórum de 
discussão nesse sentido, como a elabora-
ção de um sumário executivo em lingua-
gem simplificada que acompanhasse os 
contratos, apontando os principais ônus 
e deveres do cliente. Outra proposição a 
ser considerada é a implementação de um 
double check em canal distinto do previa-
mente contratado.

Enfrenta-se, então, um cenário de maior 
conhecimento por parte do cidadão, de in-
trodução do cliente da era digital no merca-
do, de um aumento na quantidade de ins-
tituições financeiras e do desenvolvimento 
de uma melhor estrutura institucional por 
parte das IFs. Sem mencionar o desafio de 
um mundo digital sem fronteiras e de uma 
infinita gama de produtos e serviços. Urge 
que a solução de conflitos seja feita de for-
ma mais rápida, transparente e justa e que 
seus resultados sejam utilizados preventi-
vamente para a obtenção de melhores prá-
ticas. Talvez com isso, passos sejam dados 
em direção do desenvolvimento, lembran-
do sempre que país desenvolvido não é 
aquele onde conflitos são inexistentes, mas 
o que promove as melhores soluções para 
todos, utilizando as lições para que se cons-
trua um futuro melhor!

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

FiQue atento! 

não há 
cobrança dE 
tariFa para 
portabilidadE dE 
conta-salário, 
nEM para a 
ManutEnção  
da conta

Você sabia? 

na portabilidadE 
dE crédito não há 
pagaMEnto dE ioF, 
dEsdE quE o novo 
EMpréstiMo não 
supErE o valor  
da dívida 
original no 
banco dE origEM



LaDo b Da ViDa

cRônica

por alix pinho

A vontade de me expressar.

O equilíbrio nasce da arte

Para onde eu vou? Para quem eu escrevo?

Minha vontade é sempre interna, assim como meus motivos e motivações.

Necessito que seja real.

Verdadeiro, íntegro, cordial, leve, espontâneo, feliz, pensativo, argumentativo, 
atual. Essas são minhas formas, bem práticas e diretas, porém difíceis de acessar.

Eu vim para quebrar as regras.

Como falar de comportamento sendo uma transgressora e transgredindo  
sempre que posso?

Eu vim para enxergar um novo mundo, novas possibilidades.

A base real do comportamento é o auto-conhecimento.

Assim ninguém te atropela, assim tratam-se todos conforme a natureza provém.

O auto-conhecimento é encontrar o seu lugar. Mas como obtê-lo em um mundo 
exteriorizado? Até onde a imagem, o status, a posição social é o que mais vale?

Sempre buscamos fora, é um carro novo, reforma da casa, viagens para serem 
postadas, mais e mais joias, roupas, sapatos, botox aqui, preenchimentos ali, 
academia, televisão, vida social... Ufa!

Tantos elementos externos. Como encontrar o equilíbrio? Fatores externos 
transformam fatos internos. E vice-versa. Precisamos buscar e desenvolver a 
base interior, curtindo estar consigo, meditando, lendo, refletindo...

Desconectar, apagar o off.

A vida precisa ser criativa. A criatividade vem do vazio, onde há área nula.

Como conquistar esse auto-conhecimento?

Como, diariamente, podemos buscar esse eu interior e, então, acessá-lo?

Temos tanto a aprender, tanto a descascar, que fica difícil tocar no assunto.

Ainda não cheguei à perfeição.

Sou um broto desabrochando. Estou no caminho da luz, do amor e do perdão.
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DeLicaDezas
EM sEu tErcEiro dEsFilE no dragão 

Fashion brasil, a Estilista rEbEca saMpaio 
aprEsEnta uMa colEção inspirada no sErtão 
nordEstino, rEinvEntando a FEMinilidadE 

EM saias coM tElas, JaquEtas E vEstidos  

seRtÃo Das

u
ma nova mulher 
sertaneja surge do 
imaginário da esti-
lista Rebeca Sam-
paio. Foi assim que 
ela subiu sua cole-
ção à passarela da 
edição deste ano 

do Dragão Fashion Brasil, em Fortaleza. A 
partir de um olhar sobre o folclore e o ar-
tesanato nordestinos, Rebeca ressimbo-
lizou o Sertão e reinventou a feminilidade 
em saias com telas, jaquetas e vestidos. 
 Peças em couro com pinturas 
coloridas com toques de bordado e arte-
sanato marcaram presence na coleção, 
que trouxe também tornozeleiras per-
sonalizadas, maxibrincos e muita cor em 
roupas que misturam o fluído e o rígido. 
 Esta foi a terceira vez que a estilista 
cearense formada em Londres se apresen-
tou no Dragão Fashion. A ideia inicial pa-
ra a coleção surgiu do seu trabalho com o 
couro, seu material favorito. A designer foi 
experimentando a pintura do material e a 
partir dela se inspirou para criar. A estilista Rebeca Sampaio
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produtos adroaldo tapEtEs do 
Mundo ForaM utilizados por 
ricardo E inês cavalcantE na 
rEconFiguração dE uM aMplo 

apartaMEnto dE 360 MEtros

tRansFoRmaÇÃo 
De apaRtamento 

na oRLa

c
om uma profícua 
parceria que já du-
ra 25 anos, Ricardo 
Braga Cavalcante 
e Inês Sobreira Ca-
valcante, do escri-
tório RI Arquitetura 
e Consultoria, en-

tendem o seu trabalho como um instru-
mento para servir e agradar as pessoas, 
tanto nos ambientes de moradia, quanto 
de trabalho e lazer.

Para eles, a história de vida dos clien-
tes é determinante na concepção dos 
projetos. Estas vivências, somadas às 
influências exercidas pela natureza, via-
gens, artes plásticas, literatura e moda, 
guiam a criação dos espaços como se fos-
se uma peça de teatro: os hábitos da fa-
mília ou da empresa são estudados para 
que se tenha os melhores cenários.

os hábitos da 
FaMília ou da 
EMprEsa são 
Estudados 
pEla ri 
arquitEtura 
para quE sE 
tEnha os 
MElhorEs 
cEnários

ri arquitEtura 
E adroaldo
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Neste projeto, que conta com a par-
ceria da Adroaldo Tapetes do Mundo, a 
dupla de arquitetos renovou todo um 
apartamento de 360 metros quadrados e 
com vista para a orla de Fortaleza. O de-
safio foi readequar o espaço para a nova 
realidade dos moradores: filhos casados 
e um apartamento amplo, mas com mui-
tos espaços subutilizados.

Assim sendo, a planta foi redesenha-
da e, onde haviam quatro suítes, sala, va-
randa, copa, cozinha e estar íntimo, pas-
sou a ser três suítes, sendo a master com 
dois banheiros e dois closets; sala inte-
grada à varanda e outras intervenções 
pontuais. Todas as instalações elétricas, 
sanitárias e o sistema de iluminação fo-
ram refeitos. Além disso, substituídos pi-
sos, revestimentos, metais, cubas, ban-
cadas e forro de gesso.
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A sala passou a ter 125 metros qua-
drados e as barreiras visuais entre os 
antigos ambientes foram eliminadas, 
permitindo uma vista para o mar de 
tirar o fôlego. Este espaço foi dividido 
em quatro ambientes e recebeu cores 
neutras para melhor se integrar aos 
tons do mar e do céu, e para isso rece-
beu tapetes off white e em tonalidades 
beges da Adroaldo.

Outras peças da loja emolduram mais 
dois ambientes: o tapete Times Square 
Ondas delimita o home theater, enquan-
to um suntuoso tapete da linha Turquoi-

se compõe a sala de jantar. Já a ligação 
entre o ambiente de jantar e o bar é fei-
ta por outro produto com a assinatura 
Adroaldo: o tapete Silk Slim Soft Silver.

Completam as intervenções o la-
vabo em formato inusitado, com cuba 
esculpida na própria pedra de mármore 
piguês; separação entre copa e cozinha 
e integração desta à sala por meio de 
uma porta de correr; closet para malas 
no lugar do antigo estar íntimo; suíte 
master ampliada por meio da anexação 
da terceira suíte; suíte para os netos e 
outra com decoração mais sóbria. 

o tapEtE 
tiMEs 
squarE 
ondas 
dEliMita 
o hoME 
thEatEr
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Gina e Randal PomPeu PRomoveRam uma GRande 
festa de 15 anos PaRa sua filha, Júlia maRcílio 

PomPeu. a debutante Recebeu amiGos  no black 
hall, novo esPaço de festas de dito machado. a 

taPis RouGe esteve PoR lá, ReGistRando os melhoRes 
clicks da festa, que contou com o buffet do 

fashion GouRmet, GRifado Pela chef camila câmaRa

o debut  
de Júlia  

maRcílio PomPeu

festa

1
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54

1 . Júlia marcílio Pompeu em família  2. Júlia apaga as velas do bolo  3. André dias e eduardo dias  4. Bianca macêdo e João Vitor Bessa  5. carolina moreira e Victor Albuquerque 
6. Beatriz e lúcio Alcântara e mário monte  7. Bruna Franco, luca rocha, Antônio eusébio, Juliana medeiros, mariana Porto e carol Barreira 

8. márcio menezes, Fernando Abreu e Ana carla colares
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2

7

4

6

1

5

3

FEsta

1. Gina Pompeu, capibaribe neto e Júlia Pompeu  2. marcelo, ivana e Júlia uchôa  3. ernani Barreira, orlando Fonseca e Fradique Accioly 
4. José Gonzaga e lena marcílio  5. Gorete moraes e Filomeno moraes  6. erica Girão e ivana Guedes  7. dito machado, catarina Brasil e luiz cláudio melo
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1312
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8. Juleide menezes, Beatriz Alcântara e lêda maria  9. Júlia marcílio Pompeu  10. dayana e marcelo marcílio  11. cecília, Gustavo e marlene Brígido 
12. lucas cavalcante, Paloma Fernandes, eugênia Queiroz e rafael Barreira  13. Júlia marcílio Pompeu com os pais Gina e randal Pompeu
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o dirEtor do grupo sobral & palácio, 
sobral Júnior, rEuniu aMigos E 

FaMiliarEs para cElEbrar sEus 50 anos, 
coM grandE FEsta no barbra’s EdEn

os 50 anos dE 
sobral Júnior

1

coMEMoração

1
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1. marisa e sobral Júnior  2. eunina e raimundo Pinto  3. Adriano nogueira, Pedro Alfredo, cláudio dias Branco e cláudio cabral   
4. consuelo e ivens dias Branco  5. Ana Paula lopes e nilson Holanda  6. Ari e Andreia Josino 

7. Flávia Pinto, marisa sobral e marina rocha  8. cristina e luiz Augusto sobral

3

654

7 8

2
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6

43

2

5

coMEMoração

1. Heloísa e demétrio Jereissati  2. ivens e consuelo dias Branco, cláudio cabral  3. Tales e daniela ximenes 
4. Jaap e Ana Paula Thoen  5. singride e edmur rosado  6. José sobral, sobral Jr e luiza sobral
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7. marisa e sobral Jr, rui Brandão  8. orlando e marília magalhães  9. sônia maria e cristino cordeiro  10. roberto e Ana Pinto  11. ricardo e daniele lopes 
12. rui e rossana câmara, sobral Jr e marisa  13. orlando magalhães, sobral Jr, Pedro Alfredo e edmur rosado

8

11109

12 13

7
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coM FEsta tEMática “anos 20” , a associação 
cEarEnsE das EMprEsas dE dEcoração 

(acEd) cElEbrou, no la Maison buFFEt, sEus 
15 anos dE Existência. os convidados 
ForaM rEcEbidos coM Muito rEquintE  

E a noitE sEguiu chEia dE aniMação

15 anos da acEd

1

décor

1 2

3
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1. suzana e marcelo Fiúza  2. Yuji e rachel Takeda  3. Vana marcelo e edson leite  4. Adelina Feitosa e lara cidrão  5. Alexandre Prado e Jamile Almeida, Éder chaves  
e ramiro mendes 6. cecília nóbrega e dudu Vidal  7. Aristênio e Ana cláudia canamary  8. Anik e Branca mourão  9. Bruno cruz, Patrícia Araruna e leonilson carvalho
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décor

1. natália dias e marcelino Teles, natália Henrique  2. nicinha Ferreira, margarete Gonçalves, Helena moura e christiane silton 
3. maria José lopes, ricardo Accioly e Ticiana lopes  4. racine e Branca mourão  5. ricardo lopes e daniele Valente  6. roberta e leandro Bessa
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cEcília sEligMann rEuniu aMigos E FaMiliarEs no 
l’ô 142 para uM brindE EspEcial por sEus 40 anos. os 
convidados ForaM rEcEpcionados coM drinks, 

coquEtéis E a ExcElEntE gastronoMia do l’ô

FEsta para 
cEcília sEligMann

cElEbração

1
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1. sofia, Agustin, cecília e marco seligmann  2. Adriana Ponce, Francisco Ponce e cecília seligmann  3. Adrísio câmara e milena lima  4. Aniversário cecilia seligman 
5. Alexandre cabral, Agustin Herrero e clarissa cabral  6. Bárbara e maurício sales  7. Alódia Guimarães  8. Agustin Herrero e cecília seligmann 
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5
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6

2

cElEbração

1. camila Pardini e Frederico ribeiro  2. carlos lang, mariola carmona e cecília seligmann  3. emanuel diogo e Patrícia sampaio 
4. George Vieira, cecília seligmann e rafaela Vieira  5. Graça moita, cristiane emídio e Alexandra moita  6. Hélio e ellen Zanelato
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  7. cecília seligmann e lílian Porto  8. danilo dias, cecília sligmann e Patrícia dias  9. marli Grecchi e cecília seligmann 
10. dito machado e Alódia Guimarães  11. Patrícia e danilo dias  12. roberta corvo e Guilherme ribas
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11 12
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a hErdEira dE natália E douglas albuquErquE Estava 
uMa vErdadEira princEsa EM sEu anivErsário dE 1 
aninho, FazEndo Jus ao tEMa da FEsta. a pEquEna 

nicolE distribuiu siMpatia EntrE aMigos, FaMiliarEs, 
coM a aniMação dE sEus pErsonagEns prEFEridos 

intErprEtados pElo trio adolEta E pakaraka

priMEiro 
anivErsário

1 ano

1
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1. natália, nicole e douglas Albuquerque  2. Jamile, matheus e rafael magalhães  3. Jamilson, Jamilson e Juliana Veras  4. Júlia e natália Albuquerque  5. larissa Prudente e natália 
Albuquerque  6. manuela, Paula e Guilherme magalhães  7. Jane lucena, nicole Albuquerque e carlos Augusto Assunção  8. Karla, José e Guilherme Holanda
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1 ano

1. Aline castro e Felipe Gomes  2. douglas, Tereza e nicole Albuquerque  3. daiane, ricardo e ricardo Frota  4. Guilherme, Guilherme e Tiara Gifoni   
5. duda, sarah e Tice Brígido  6. Gabriel, mel e eduardo marzagão  7. marcelo, Beatrice e larisse rôla  8. márcia e Wil nogueira
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1514
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9. nicole com família e personagens preferidos   10. Beatriz e saulo magalhães  11. natália, roberto e orlandro machado  12. nicole Albuquerque  13. Paula, martinha, Tiago e 
George Assunção  14. Jaime, mara e ingrid Veras  15. maria Júlia, lídia Aragão, naiana dias e Adriana Brito 
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Fábio coElho E caMilla MorEira casaraM-sE na 
igrEJa do pEquEno grandE E, após a cEriMônia, os 
hErdEiros dE robErto MorEira E FátiMa santana E 
dE Fábio pinto coElho E carla cunha rEcEbEraM 
no lula’s plazzá. MaEstro poty, banda acaiaca E 

ricardo chavEs coMandaraM o agito

Fábio coElho E 
caMilla MorEira 

dizEM siM

1

bodas
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2

4

6

3

5

7

1. Fábio coelho e camilla moreira  2. Ana maria e Auricélio Parente  3. André e camila Figueiredo  4. Andréa Freire e Paulo coelho   
5. os noivos com Fátima e roberto moreira (pais da noiva) 6. camilla e Fábio com Fábio Pinto e carla cunha (pais do noivo)  7. cícero moraes e danielle moreira 
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1

5 6

43

2

bodas

1. eunício oliveira e Adriano nogueira  2. Fernando mota, simone, Paulo césar e lucília norões  3. Gustavo da silva, natália Jorge, igor Vidal e clarissa carvalho  
4. Glória, lucas e Ana lee ribeiro  5. Juliana lacerda, nathalia cardoso e Ana luiza Quinderé  6. Júlia Vita e lucas raje
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7. Filomena Araújo, edson costa e mauricélio Araújo  8. Francisco, regina, rafaela e Fernando santiago  9. Gisele e socorro nunes  10. Freitas Júnior e marjorie marshall 
11. Karina ribeiro, Gabriela carlos, Patrícia Gonçalves, mariana chaves e laís moraes  12. leonardo Kardote e carolina Tuler
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Marina Martins, filha de ricardo e ana 
Virgínia Martins, celebrou seus 15 anos eM 
grande estilo no espaço fashion gourMet.   

a festa foi aniMada por pablo fernandes  
e pelo dJ gilVan Magno. o ceriMonial  

ficou por conta de lilian porto

15 priMaVeras
de Marina Martins

party

1
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1. marina martins  2. Ana Virgínia martins, Jorgeana Guedes, Ana Geórgia sales e Guedes neto  3. lílian Porto e marina martins  4. Alice maia e Jamile 
Pinto  5. Ana Virgínia e marina martins  6. Bebel ciasca e Ana Virgínia martins  7. e 8. marina martins e amigas

3

654

7 8

2
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1

5

3

2

4

party

1. Bebel e Vítor ciasca  2. clarisse Góes, marina martins e lara Alexandre  3. Gustavo mindêlo e Alice maia  
4. marina martins ciasca  5. Flora santana, marina martins e Felice Fontenele 
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A Paroma vem investindo em infraestrutura,

equipamentos e treinamentos para lhe atender

cada vez melhor.

Estamos na Av. Antônio Sales, 3145. Com

muitos lançamentos e exclusividades para

você que não abre mão de ser único

Venha conhecer as novidades desta

super estrura com amplo estacionamento

e segurança.

Av. Antônio Sales, 3145
/paromailumina | www.paroma.com.br | 85 3267.1030

UMA NOVA
LOJA ESPERA
POR VOCÊ



7. Jamile Pinto, lara menezes e mirella Albuquerque  8. Juliana Gomes, camila Girão, Vitor Aguiar e eduarda reis  9. letícia Barroso e Amanda soares 
10. Júnior magalhães e maria Tereza  11. lara Alexandre e clarisse Góes  12. lílian Porto e Ana Virgínia martins  13. luciana, marina e Gláucia martins

8

11109

12 13
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a tallis Joias do shopping iguatEMi coMEMorou coM 
coquEtEl a nova parcEria Exclusiva coM a rolEx. a 
loJa aprEsEntou uMa sériE dE rElógios icônicos da 
Marca, coMo o sky-dwEllEr, quE possui duplo Fuso 

horário para os viaJantEs, E o yacht-MastEr, quE unE 
o Esportivo ao ElEgantE. o prEsidEntE da rolEx no 

brasil, stEphan MEili, EstEvE no EvEnto

tallis Joias tEM 
ExclusividadE  

rolEx no cEará

luxo

1
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1. stefan meili, Talynie mihaliuc e nádia naute  2. Adriano nogueira e Talyzie mihaliuc  3. Talyzie e Talynie mihaluic 4. madalena rêgo e Gorete Arruda   
5. Ana Paula nopene e renato soares  6. Ângela Bonorandi 7. maria Alecas, Aline Vasques e raquel Petrone  8. luana Pereira, Gorete Arruda e luci Pereira 

3

654

7 8

2
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1

6

43

2

5

luxo

1.  carmen silva sales e Hélio carneiro  2. cândido Albuquerque e Adriano nogueira  3. carlos martin e carlos Petrone 
4. cândido Albuquerque e Talyzie mihaliuc  5. camila militão  6. deusa rocha, roberta Fontelles, christina leite e sandra mourão
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7. isabel Grizolia e Gorete Arruda  8. Hilton cintra e constatino dias  9. Jamile cambraia  10. Gorete Arruda e Talynie mihaliuc 
11. Fran e Ângela Bonorandi  12. daniele cordeiro e Grazi nogueira  13. Júnior e Juliana neves 
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o grupo cEarEnsE, prEsEntE 
EM todo o brasil, prEtEndE 
abrir sua priMEira loJa no 

ExtErior, EM MiaMi (Eua)

De oLho na 
améRica

Jacaúna
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Fundada EM 1975 
pElos irMãos 
rogério E 
Jacaúna aguiar, 
coMEçou a 
Ficar FaMosa 
por produzir 
salas dE Jantar 
E EstoFados 
dE dEsign 
diFErEnciado E 
alta qualidadE

g
igante da movelaria nacional, a Jacaú-
na Decorações se prepara para abrir a 
primeira loja fora do Brasil. A empresa 
genuinamente cearense está projetando 
levar seus 41 anos de experiência no se-
tor para Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com a diretora de Marke-
ting, Iorrana Aguiar, estão sendo feitos 

estudos de viabilidade e prospecção de imóveis que possam vir a 
abrigar a loja. A ideia é comercializar, assim como nas outras 38 
lojas da rede, móveis com a assinatura Jacaúna e presentes, ta-
petes, cristais, adornos e produtos para decoração encontrados 
na Decomadeiras, outra empresa do grupo.

Fundada em 1975 pelos irmãos Rogério e Jacaúna Aguiar, co-
meçou a ficar famosa por produzir salas de jantar e estofados de 
design diferenciado e alta qualidade. Atualmente, tem linhas de 
móveis em madeira maciça, em chapa, em aço e em alumínio; mó-
veis para áreas externas com fibras naturais e sintéticas; espumas 
flexíveis; aglomerados; cartonagem; acessórios e componentes em 
aço e madeira, além de beneficiamento de vidro e de mármore.

Todos estes produtos saem das 10 unidades de fabricação 
localizadas na cidade de Marco, no Ceará, fazendo com que todo 
o processo produtivo fique no Estado. Lá, são fabricados cerca 
de 453,5 mil itens todos os anos, entre móveis para ambientes 
internos e externos para residências e mercado corporativo, com 
foco em hotéis, restaurantes e estabelecimentos afins.

Nesta entrevista, Iorrana, filha do fundador que deu nome à 
empresa, conta um pouco sobre a trajetória do grupo.
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Tapis rouge - Vocês possuem parceiros 
além de fornecedores, tais como projetis-
tas ou fábricas em outros estados?
iorrana aguiar - Sim, temos parcerias em 
outros estados. Nossa extração e beneficia-
mento de toras (troncos rústicos) se dá no 
Pará, ao norte do Brasil. No setor de criação, 
temos parcerias com designers em todo o 
globo. Podemos pontuar, no Brasil, escritório 
de design em Santa Catarina.

Tapis rouge -  os móveis Jacaúna são pro-
jetados por uma equipe de designers lo-
cais? como se dá o processo de pesquisa 
para desenvolver as linhas de produtos?
iorrana aguiar - Ávidos por novidades, bus-
camos sempre nos aperfeiçoar em design e 
tecnologia, participando assim de todas as 
feiras do setor, sejam elas nacionais ou inter-
nacionais. Fazemos constantes workshops 
criativos com nossos designers, criando 
pontes com designers de outros estados e 
de fora do País. Assinamos também periódi-
cos especializados no setor e investimos em 
intercâmbios culturais junto à nossa equipe. 
Todo esse investimento garante estarmos 
atualizados no mercado, e por vezes até, an-
tecipando tendências.

Tapis rouge - além de referência em de-
coração, a Jacaúna também tem uma im-
portância simbólica no desenvolvimento 
econômico do Estado, por ter sido uma das 
primeiras a apostar no polo moveleiro de 
Marco. como se deu a opção pela cidade? a 
decisão se mostrou acertada?
iorrana aguiar - A decisão inicial pela cidade 
de Marco veio muito naturalmente, por ser 
nossa terra natal. Onde estão todas as nos-
sas raízes e vínculos afetivos. Essa escolha, 
no âmbito emocional, nos trouxe conforto e 
satisfação, pois queríamos sim movimentar 
a economia local, gerando emprego e ren-
da para a região. Porém, na prática, o traba-
lho foi deveras árduo, ao iniciar um projeto 
literalmente da estaca zero. Foi um trabalho 
de formiguinha, etapa por etapa, incluindo, 
além da concretização da estrutura propria-
mente dita, o treinamento e capacitação dos 
funcionários recém-admitidos. Hoje, temos 
um dos maiores parques fabris do Brasil. E 
incentivamos também outras indústrias, sur-
gindo assim o Polo Moveleiro de Marco.

Tapis rouge - De 1975 pra cá a Jacaúna 
apresentou um crescimento expressivo. 
construir essa trajetória sendo uma empre-

sa genuinamente cearense e que se expan-
diu para outros estados é mais um marco de 
sucesso. a que se deve esta expansão?
iorrana aguiar - Tudo começou com a soma 
perfeita de criatividade/talento e empreende-
dorismo, refletidos respectivamente na figura 
dos irmãos Jacaúna e Rogerio. Esse primeiro 
passo acabou inspirando a família Aguiar e a 
expansão foi consequência natural.

Tapis rouge - o fato de ser uma empresa 
cearense e familiar foi empecilho em algum 
momento para o crescimento do negócio?
iorrana aguiar - Acreditamos em empresa 
familiar. Esse sempre foi nosso formato de 
negócio. Obviamente, as dificuldades exis-
tem, porém os pontos positivos são mais 
fortes. Sabemos o que o outro pensa, te-
mos objetivos claros e comuns, e ao fim, 
queremos o bem uns dos outros.

Tapis rouge - Uma preocupação vigente no 
ramo moveleiro é a sustentabilidade. Quais 
são as ações desenvolvidas neste sentido? 
a empresa utiliza somente madeira de re-
florestamento?
iorrana aguiar - Usamos madeira reflores-
tada da espécie eucalipto proveniente do 
sul da Bahia e madeira de manejo das es-
pécies tauari, tanibuca e cumaru, com ori-
gem no Pará, certificadas e imunizadas. Em 

Iorrana Aguiar, diretora de marketing 
da Jacaúna
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todos os processos aderimos ao conceito 
3R: Reduzir, Reciclar e Reutilizar. Aparas de 
espumas, retalhos de tecido, TNT e plásti-
co são aglutinados com um copolímero e 
depois prensados para fabricação de aglo-
merado de espuma que é utilizado na pro-
dução de estofados. Pó e raspa de madeira, 
que geramos na usinagem dos móveis, são 
processados em um equipamento para se-
rem transformados em briquete, material 
que detêm alto poder calórico para gera-
ção de energia. As aparas do nosso corte 
de vidro são transformadas em objetos de 
decoração através de um forno de curva-
tura e um processo de fusing, que aquece 
o vidro a uma temperatura de 700°C. Te-
mos uma fundição de alumínio para fabri-
car componentes e acessórios a partir das 
aparas de corte dos perfis de  alumínio. 
Toda sobra de papelão é compactada e co-
mercializada com a empresa que nos for-
nece o papelão em chapa e bobina. 
 
Tapis rouge - Dominar todo o processo 
construtivo e de comercialização é um de-
safio que deve permanecer, ou a pretensão 
para seguir crescendo é continuar a produ-
zir e vender os móveis?
iorrana aguiar - Crescer é palavra de ordem 
em nosso dicionário. Porém, acreditamos 
em crescimento autossustentável, ao trazer 

segurança e resultados para a empresa, as-
sim como benefícios reais para a sociedade.

Tapis rouge - Quais os próximos passos para 
fortalecer a marca fora do ceará?
iorrana aguiar - Hoje, possuímos mais de 30 
lojas, estrategicamente, espalhadas por todo 
o Brasil. Essas praças são tão bem fortale-
cidas quanto a praça de Fortaleza. A marca 
Jacaúna já alcançou sinônimo de movelaria 
em território nacional. Nos tornamos conhe-
cidos por design com preços amigos. A qua-
lidade de nossos produtos somada a seus 
valores interessantes e planos de pagamen-
tos mais estendidos tem sido um diferencial. 
O mercado, então, nos abraçou. Nosso pró-
ximo passo deverá ser uma loja em Miami. 
Porque os cearenses sempre sonham além.

Tapis rouge - com a expansão da classe mé-
dia nos últimos anos, a Jacaúna apostou ou 
visa apostar em linhas mais acessíveis?
iorrana aguiar - Sempre apostamos em 
produtos interessantes para o consumidor, 
que a nosso ver traz a soma: design + preço 
amigo. Seria uma fórmula no estilo “Zara dos 
móveis”. Como fabricamos, conseguimos 
desenvolver design dentro do que acredita-
mos, assim como levar um preço cada vez 
mais instigante ao consumidor final. Assim, 
nosso produto fica quase irresistível!

a jacaúna  
em númeRos
cadeiras: 120 mil peças/ano

Móveis em chapa/madeira: 26 
mil peças/ano (mesa, console, 
buffet, mesa de apoio, centro 
e lateral, cristaleira, home cine, 
racks)

Poltronas e estofados: 48 mil 
peças/ano  

Vidro incolor, pintado e 
espelho:  75.000 M²/ano             

Móveis para área externa em 
fibras naturais e sintéticas:  
6 mil peças/ano

Móveis em aço e alumínio: 
3.500 peças/ano

componentes e acessórios 
em madeira e metais: 160 mil 
peças/ano   

Blocos de espumas e 
aglomerado:   15.000 M³/ano
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Viagem

checK List
paRis

por bruna walEska
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1
aRtcuRiaL

Artcurial, uma casa de leilões 
em um prédio supercharmoso, 

no coração de Paris, em um 
dos rond-point da Champs 

Élysée. Vale passar pelo salão 
principal, admirar algumas 
obras, vinhos e acessórios 
curiosos que estarão nos 

leilões. Abriga também uma 
livraria incrível e um café 

superchic! Indico para almoço, 
bom fazer reserva!

2
pRaÇa  

Das tRuFas
Quem adora culinária, e é 

amante das trufas, brancas 
ou negras, não pode deixar 

de passar na Place de 
la Madeleine. Na loja da 

Maille é possível comprar 
a tradicional mostarda 

trufada FRESCA! Depois de 
lá, vale parar no Maison de 

la Truffle para se deliciar 
com seus pratos trufados e 

ainda conferir  
a lojinha cheia de  

produtos com trufas! 3
o beaubouRg

Parada obrigatória para 
os amantes da arte! O 

Centre Georges Pompidou 
sempre tem exposições 
interessantes, e depois 

o charme é parar no 
seu rooftop, onde fica o 
restaurante, com uma 

decoração superdiferente, 
tomar um café e apreciar  

a linda vista da cidade  
de Paris!

4
paLais gaLLieRa 
Perto do Trocadéro, na frente do Museu de Arte Moderna e do 
Palais de Tokyo, está o Museu Galliera. Este palácio construído 
no século XIX abriga o Museu da Moda. O seu acervo não 
está exposto de forma permanente por causa da preservação 
das peças. Ele abre suas portas duas vezes por ano durante 
prestigiosas exposições temporárias. Fazem parte da coleção 
deste museu roupas femininas e masculinas do século XVIII até 
hoje. Perfeito para quem ama moda e admira arte! 
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8
meRci

Se você ama e curte design, 
a verdade é que, em Paris, 

você não vai se contentar com 
um souvenir da Torre Eiffel 
ou com um quebra-cabeça 
da loja do Louvre, nem com 

nenhuma outra lembrança que 
encontrar em boutiques para 
turistas. A boa notícia é que 
Paris está repleta de lojas de 
decoração, muitas delas com 

peças originais e únicas de 
designers renomados ou ainda 
desconhecidos, mas que você 
só encontrará na Cidade Luz!! 
Um desses points super cool 

que os jovens estão adorando  
é a loja Merci! Vale conferir!

Viagem

5
eLie saab new stoRe
Elie Saab abre segunda loja em Paris com peças exclusivas! E que loja!!! 
Com endereço na Avenue George V, é a única a vender três versões 
diferentes da bolsa Poincaré e uma edição limitada de lenços de seda. 
Fruto de uma colaboração entre Monsieur Saab e Denis Montel, este 
projeto liga duas estéticas. Misturando o clássico e o contemporâneo, 
onde a luz se mostra como elemento fundamental, o espaço de 240m²  
irá abrigar as suas últimas coleções de prêt-à-porter e acessórios.

6
À La 

paRisiense!
Não existe pessoa que 
retrate mais a cara de 

Paris do que Inès de La 
Fressange, autora do livro A 
Parisiense. Agora podemos 
conferir 1.001 produtinhos 

selecionados por ela, do 
tipo “o que eu usaria”, na 
sua nova loja e já muito 

comentada por Paris. Um 
lugar interessante para 

entender um pouco mais  
o jeito “Paris” de viver!!! 7

ouh LÀ LÀ!
Quer levar a namorada 

ou a esposa para um 
jantar em Paris, em um 

ambiente aconchegante, 
charmoso com uma comida 
maravilhosa? Pershing Hall! 

O restaurante do Hotel 
Pershing Hall é famoso 
por seu menu de drinks 

e comida com toque 
asiático. Já foi O hotspot da 

cidade, mas agora já está 
mais calmo. Mesmo assim 

continua tendo um ambiente 
lindíssimo, sua parede verde 

é de se admirar!
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VaLoRes 
Que se 

compLementam
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VaLoRes 
Que se 

compLementam
nova caMpanha 

institucional da Mota 
Machado aprEsEnta 

o JEito MM dE sEr, 
rEaFirMa a postura da 
Marca coMo lídEr no 

MErcado iMobiliário E 
prEsta uMa hoMEnagEM 

aos sEus cliEntEs

Mota Machado

 d
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U
m elogio e um re-
conhecimento aos 
seus clientes, que 
p r e z a m  v a l o r e s 
pautados numa for-
ma diferente de ver 
o mundo, de fazer 
escolhas ,  de  to-

mar decisões diante da vida, de sonhar 
e de realizar os seus sonhos. Uma postu-
ra que, diante da vida, vai naturalmente 
alinhando pensamentos e reunindo as 
pessoas. Este é o foco da nova campa-
nha institucional da Mota Machado, que 
mostra o jeito MM de ser, composto por 
diversos valores que se complementam. 

As campanhas da Mota Machado cria-
ram uma tradição em representar exata-
mente tudo o que os clientes da marca de-
sejam. Sem nunca prometer nada além do 
que realmente entrega.  Muito mais do que 
somente entregar um produto de qualida-
de, a empresa deixa claro em suas campa-
nhas, que os reais diferenciais da marca na 
hora de construir são o respeito ao cliente, 
sua história de credibilidade e sua solidez. 

A campanha reafirma a postura da Mo-
ta Machado como marca líder de mercado. 
Uma empresa que sempre esteve na van-
guarda do mercado imobiliário, oferecen-
do muito mais do que o padrão e o comum. 
Uma marca que pensa e faz diferente, por-
que sabe que seu maior ativo continua sen-
do seus clientes e a relação de confiança e 
satisfação estabelecida com cada um deles.

A nova comunicação da empresa já pode 
ser conferida nos intervalos comerciais dos 
principais canais abertos e pagos da TV, além 
de jingle para rádio, anúncios em revistas e 
jornais, outdoors, Elemídia e Internet. 

os reais diferenciais 
da marca na hora de 
construir são o respeito 
ao cliente, sua história de 
credibilidade e sua solidez
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@PouchainRamos
/PouchainRamos
85-3231-3219
www.pouchainramos.com

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



Mota Machado 
EntrEga o 

EMprEEndiMEnto 
naica

A construtora Mota Machado realizou a 
entrega, para seus clientes, de mais um em-
preendimento de sucesso, o Naica. O projeto 
foi inspirado em uma descoberta realizada no 
México quando, em Chihuahua, um grupo de 
mineiros encontrou um tesouro natural escon-
dido há milhões de anos: as Grutas de Naica. 

Formas geométricas, linhas, curvas e 
vãos, tudo formado por cristais. A constru-
tora resolveu traduzir essa maravilha da na-
tureza na arquitetura do Naica, onde valori-
za cada espaço do projeto, proporcionando 
uma mistura harmoniosa de traços moder-
nos que contemplam seu estilo de vida. 

1

1 diretoria da mota machado, equipe de trabalho da construção e integrantes do novo condomínio naica
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2

4

3

5

2 monia raquel Heuser, diretora -administrativa financeira mm  3 emanuel capistrano, diretor-operacional, e Adalberto machado, diretor-superintendente   
4 cláudio Barreira, diretor de engenharia  5 cláudio Barreira, Felipe capistrano, emanuel capistrano e Adalberto machado 
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noVa seDe  
une Design e
tecnoLogia 

EM coMEMoração aos sEus 35 anos,  
a construtora colMEia aprEsEnta sua 

nova sEdE, o huMbErto santana businEss. 
localizado no coração da aldEota, o 

novo cEntro iMprEssiona por sua bElEza, 
ElEgância E ModErnidadE

colMEia

 d
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o 
centro Humberto Santana Business, 
erguido pela própria construtora Col-
meia, é o local escolhido para abrigar 
toda a estrutura comercial e adminis-
trativa da empresa. A nova sede, lo-
calizada na avenida Desembargador 
Moreira com a rua Vicente Linhares, 
fica no coração financeiro da Aldeota 

e em uma das esquinas mais valorizadas da cidade, próxima a 
shoppings, bancos e a um comércio variado.

 Para Otacílio Valente, diretor-presidente da Colmeia, a 
nova sede celebra os 35 anos da empresa e reflete o com-
promisso da construtora em oferecer o que há de melhor em 
termos de recursos e estrutura ao que ela também já possui 
de melhor: os clientes. 

o local conta  
coM uMa Estrutura 
contEMporânEa, dE 

arquitEtura E dEsign 
intEligEntE, tEcnologia 

E total sEgurança
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Com uma estrutura contemporânea, de arquitetura e de-
sign inteligente, tecnologia e total segurança, o local conta 
ainda com espaços de convivência e áreas verdes. Um pro-
jeto rico em detalhes que fazem a diferença no cotidiano da 
empresa e dos colaboradores. Do hall de entrada às áreas 
comuns, o Humberto Santana Business impressiona por sua 
beleza, elegância e modernidade. 

Otacílio Valente faz um convite: “É uma oportunidade ím-
par para os nossos clientes, parceiros e amigos conhecerem a 
nossa nova casa e também conhecer a qualidade construtiva 
do empreendimento e seus diferenciais”. 
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QuaLiDaDe  
paRa constRuiR 

sonhos
a r&b construçõEs/xaMpoo participaçõEs 

sE dEstaca oFErEcEndo aos cliEntEs 
EMprEEndiMEntos dE qualidadE nas  
árEas Mais valorizadas dE FortalEza.  

uMa traJEtória quE tEvE início há Mais  
dE 50 anos, sEMprE pautada EM diFErEnciais 

coMo solidEz E crEdibilidadE 

r&b construçõEs E 
xaMpoo participaçõEs

tapis Rouge   199  



o
s 20 anos de mer-
cado da R&B Cons-
truções/Xampoo 
Participações tra-
duzem-se no aper-
feiçoamento e con-
tinuidade de um 
trabalho que teve 

início há mais de 50 anos, com a Construtora 
COIGRA. Um trabalho pautado na união em 
torno do fundador, Francisco Rocha, sempre 
motivado em transformar as dificuldades em 
novas oportunidades de negócio e enfrenta-
mento de adversidades, com foco em novas 
soluções. Isto é fruto de um nome respeitado 
e consolidado, além de disponibilidades de re-
cursos financeiros; equipe interna dedicada e 
um acompanhamento contínuo das diretrizes 
traçadas pela empresa. 

A R&B tem como objetivo construir sonhos 
não só buscando quantidade, mas sim quali-
dade, diferenciais que pesam muito quando 
o cliente deseja adquirir um imóvel. “Primeiro 
compre a Construtora, para depois escolher o 
produto”, é um dos lemas da empresa. 

São imóveis que variam de 120 à 240 me-
tros quadrados, onde o bem-estar é o foco para 
garantir que o sonho de seus clientes seja reali-
zado ao adquirir um produto com a marca R&B.

O desafio hoje é se manter atrativo diante de 
tantas ofertas. Quem busca um lar verdadeiro, 
um local onde haja harmonia, onde as pessoas 
vivem e sentem-se bem, pode até inicialmente 
deixar-se atrair por “descontos”, mas na balança 
irá pesar mesmo a credibilidade da construtora, 

localização, qualidade e, claro, o preço do imó-
vel.  E neste quesito a R&B tem se mantido com-
petitiva, pois sempre trabalha com valores justos 
e flexibilidade real de negociação. Além de ser 
uma das poucas que, de fato, recebem imóvel 
de menor valor como parte de pagamento. 

jaRDins De moLièRe
O mais novo empreendimento da Cons-

trutora R&B, o Condomínio Jardins de Moliére, 
que se encontra em fase de conclusão, está lo-
calizado em uma das regiões que mais têm se 
valorizado quando o assunto é morar bem. Afi-
nal, o Cocó é onde fica o pulmão verde de nos-
sa cidade, com belas praças, escolas, restau-
rantes e padarias conceituadas, vem agregar 
ao empreendimento a comodidade que todos 
desejam. Além disso, o Jardins de Moliére une 
espaço interno, lazer e qualidade de vida. O lo-
cal perfeito para a sua família. Com projeto ar-
quitetônico de Ricardo Farias, o edifício possui 
20 pavimentos, cada um com duas unidades 
habitacionais com área privativa de 177,77 m² e 
três vagas na garagem. Entre os diferenciais do 
apartamento, estão os quartos. São três espa-
çosas suítes, além de home office e dependên-
cia. A varanda gourmet completa o charme do 
espaço e permite que os moradores recebam 
convidados com muito conforto.

Outro ponto alto do projeto são as áreas 
de lazer. No mezanino, os condôminos podem 
desfrutar de sala de estar com home theater, 
sala gourmet, espaço fitness e sala de jogos. 
Já no pilotis, tem entretenimento para toda a 
família: salão de festas, kids club, playground, 
campo gramado, piscinas e deck.

a r&b tEM 
coMo obJEtivo 
construir 
sonhos não 
só buscando 
quantidadE, Mas 
siM qualidadE, 
diFErEnciais 
quE pEsaM Muito 
quando o cliEntE 
dEsEJa adquirir 
uM iMóvEl

Francisco 
rocha, da 

r&B/xampoo 
Participações

 d
en

is
 s

an
ta

na

200   tapis Rouge

IMÓVEIS



Ficha técnica
Quartos: 
3 suítes

Estacionamento: 
3 vagas por apartamento

Área do terreno: 
1.939,32m²

Área dos apartamentos: 
177,77m² (privativa) - Total 40 
unidades

lazer: 
Pilotis - Hall social, salão de 
festas, kids club, playground, 
campo gramado, piscinas, deck. 

mezanino - Sala de estar, home 
theater, sala gourmet, varanda, 
fitness, sala de jogos.
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ReQuaLiFicaR 
paRa ViVeR bem

lotEaMEnto vilas do lago, abErto nas 
proxiMidadEs da lagoa da prEcabura, 

bEnEFiciará a coMunidadE do Entorno 
coM a rEqualiFicação da rEgião

tErra brasilis 
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A incorporadora 
Terra Brasilis co-
memorou a venda, 
em um único dia, 
de 80% dos lotes 
do Vilas do Lago. O 
empreendimento, 
nas proximidades 

da Lagoa da Precabura, terá 122 lotes, 90 
casas, 250 apartamentos e um centro co-
mercial com nove lojas, bares, restaurantes 
e 10 salas de escritório. Ao todo, será ocu-
pada uma área de 177.855 m².

Com investimento de R$ 30 milhões, o 
Vilas do Lago tem projeto arquitetônico as-
sinado pelo escritório italiano Recs, e pai-
sagismo e urbanismo dos arquitetos Tatia-
ne Xavier e João Ribeiro, ambos da Terra 
Brasilis. O empreendimento oferecerá um 
clube exclusivo aos futuros moradores, com 
vários itens de lazer, entre piscinas, salão 
de festa e quadras de esporte.  Além disso, 
contará com sistema próprio de segurança, 
com monitoramento 24h. A administração 
do local será feita por uma Associação de 
Moradores, modelo de gestão característi-
co dos empreendimentos da Terra Brasilis.

 “Sempre que a nossa empresa encontra 
o desafio de fazer o melhor projeto em um 
terreno, nós procuramos enxergar a região 
como um todo. Entendemos que a Lagoa da 
Precabura é um dos lugares mais bonitos de 
Fortaleza, mas que está totalmente sem uso. 
Na nossa visão, a melhor forma de mudar 
uma região é requalificar, transformar o seu 
espaço e colocá-lo a serviço da comunida-
de. É um investimento que beneficiará toda 
a comunidade”, diz Eduardo Pinheiro Ponte, 
diretor de novos negócios da Terra Brasilis.

A secretária de Urbanismo e Meio Am-
biente de Fortaleza, Águeda Muniz, conside-
ra a construção do Vilas do Lago um ganho 
tanto para os clientes, quanto para a comu-
nidade e para a cidade. “Quando empresas 
agem para beneficiar um público mais amplo 
que seus clientes, todos ganham: as pesso-
as, com áreas verdes e de lazer, espaços para 
prática de esportes e convivência; os empre-
endimentos, cuja imagem fica positivamente 
marcada como atuante em responsabilidade 
socioambiental junto à população; e o muni-
cípio, pois ambientes requalificados signifi-
cam moradores mais saudáveis e áreas com 
menores índices de violência”.

O Vilas do Lago tem previsão de entrega 
para dezembro de 2017.

à bEira da lagoa sErá construído 
1 kM dE calçadão E cicloFaixa, três 
biciclEtários, Mobiliário urbano, 
paisagisMo E praça contEMplativa
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Todos juntos fazem um trânsito melhor. Cada destino do seu roteiro pode ser ainda 
mais marcante.  
Novo Audi Q7. Mais que tecnologia: é inteligência.

Av. Santos Dumont, 6300 | CEP 60192-022 | Fortaleza-CE | Telefone: (85) 3266.1700 
Audi Center Fotaleza
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PROATIVIDADE INIGUALÁVEL!
A lopes Immobilis traz na sua história o gene da 
criatividade, da proatividade e da iniciativa. Nós 

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

lidade e alta competitividade.

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

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

Lopes Immobilis pode ser sua única e melhor opção.

E TEM MUITO MAIS POR VIR! AGUARDEM! www.lopes.com.br | Contato: 3198.6666
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Shopping Iguatemi (85) 3278.2287

Relógio de mergulho quintessencial que incorpora os laços históricos
entre a Rolex e o mundo subaquático desde 1953.

Não marca apenas o tempo. Marca a História.




