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ÁREA AQUÁTICA COM 1.500m²
piscina com raia de 50m, mais de 80 itens

de lazer e quase 17 mil m² de terreno.
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v
ocê, caro leitor, já parou 
alguma vez para pensar 
o que realmente é luxo 
na sua vida? A pergunta 
pode até parecer óbvia, 

mas não é. Esta resposta é dificílima e 
varia de pessoa para pessoa. E aqui, é 
claro, não estamos falando da ostentação 
fácil, nem do consumo como fim em si 
tão alardeados por aqueles que não têm a 
menor noção do que seja luxo de verdade.

De acordo com o dicionário Houaiss, 
luxo é o “caráter daquilo que é requintado, 
aprimorado, apurado”, e ainda “algo que 
aumenta o prazer ou o conforto, mas não 
é de modo algum necessário”. Estas duas 
definições nos sinalizam um porto seguro 
a alcançar. Afinal de contas, podemos 
considerar que luxo seja a ‘cereja do bolo’, 
que não vai matar a nossa fome, mas que 
dará toda a graça e diferencial ao prato.

É a partir deste conceito que 
convidamos você a partilhar de uma 
experiência luxuosa nas próximas 
páginas. Quer seja descobrindo os 
encantos da Tailândia, nosso destino 
turístico desta edição, quer seja 
percorrendo os mais de dois mil metros 
quadrados da Welle Motors, loja que é 

A cErEjA 
do bolo

adriano Nogueira

praticamente um clube dos apaixonados 
pela marca alemã BMW no Ceará.

Nosso roteiro prime também inclui 
incursões na gastronomia japonesa, capaz 
de encantar os paladares mais refinados, 
e na festa de sabores proporcionada pelos 
restaurantes que compõem o Social Clube.

E ainda temos o luxo, literalmente, 
de trazer como covergirl desta edição a 
designer e empresária Mila Bezerra; de ter 
um artigo sobre comportamento social de 
Lúcia Wolff, e dicas preciosas para os novos 
prefeitos fornecidas pelo presidente da 
Assembleia Legislativa do Ceará, Zezinho 
Albuquerque (PDT). Sem falar das últimas 
novidades do mercado automobilístico, dos 
lançamentos mais importantes do setor 
imobiliário e dos registros das festas que 
movimentaram nossa sociedade.

Boa leitura!
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SISTEMA FIEC
A indústria é a nossa força

SENAI
· Educação
· Tecnologia e InovaçãoSESI

· Educação
· Saúde, Segurança
  e Vida Saudável

IEL
· Educação
· Gestão
· Tecnologia e Inovação

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará trabalha pela 
indústria cearense incentivando a inovação, o desenvolvimento e a 

sustentabilidade. O SESI, SENAI e IEL oferecem um portfólio de serviços 
integrados, com soluções para os maiores desa�os da indústria.
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MilA bEzErrA EscrEvE  
uM novo cApítulo fAshion  

no cEArá coM A tAndEn,  
suA MArcA dE ModA fEstA

luxo,
Estilo

E ElEgânciA
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t 
ornar-se estilista foi um 
caminho natural para 
Mila Bezerra. Com um 
estilo discreto, porém 
ousado, aguçado des-
de cedo pelas avós (a 
artista plástica e ex-
miss Amazonas, Zeina 

Romcy, e dona Norma Bezerra), a designer 
deixou Fortaleza para estudar moda em São 
Paulo recém-saída da adolescência.

Na sequência, o que deveria ser um 
intercâmbio de um ano em Milão (afinal, 
Mila já tinha uma marca de acessórios, a 
Mix Wix), transformou-se em quatro anos 
e uma formação no Istituto Europeo di 
Design (IED), uma das escolas mais pres-
tigiadas do mundo.

De volta à megalópole brasileira, ela foi 
trabalhar com um dos grandes nomes da 
moda nacional: André Lima. Posteriormente, 
passou pela Handbook, mas sempre inquieta 
com o mercado da moda e com vontade de 
desenvolver um trabalho autoral.

Até que, em 2014, Mila e Carlos Car-
doso, que já tinham trabalhado juntos na 
André Lima, resolveram tocar um desafio: 
uma marca nova, a Tanden Atelier, voltada 
para vestidos de festa e alta costura. Mas 
nada de rendas, brocados ou volumes. O 
forte desta grife são os cortes inspirados na 
alfaiataria, decotes que valorizam o corpo 
da mulher e tecidos nobres, como cetim, 
seda, zibeline e crepe. 

Estas características também estão 
presentes nas criações para ocasiões tradi-
cionais, como os vestidos de madrinha de 
casamento e também os vestidos de noiva. 
Mila está, no momento, elaborando o seu 
quarto vestido de noiva, sempre se manten-
do fiel à sua proposta effortless chic.

Tapis Rouge -  Como começou a Tanden e a 
sua parceria com Carlos Cardoso?
Mila Bezerra - Nos conhecemos na marca 
Andre Lima, o Carlos já trabalhava lá, passou 
10 anos como braço direito do André. Já tí-
nhamos uma afinidade muito grande, traba-
lhávamos na mesma sala, dividíamos a mes-
ma mesa. Quando eu saí para trabalhar em 
outras empresas nós mantivemos contato e, 
anos depois, quando o Carlos estava prestan-
do consultoria para Martha Medeiros, eu o 
chamei para apresentar a marca que estava 
criando. A sincronicidade foi tanta que o con-
videi para fazer parte dessa jornada comigo. 
Ele topou na hora e assim nasceu a Tanden!

Tapis Rouge - O nome da marca tem relação com a bicicleta ou a carru-
agem Tanden, ou ainda com os tanden do Reiki?
Mila Bezerra - Eu e o Carlos estávamos procurando um nome que 
representasse nossa trajetória juntos e, claro, com nossa equipe. 
Uma amiga sugeriu Tanden, aquela bicicleta de dois ou mais acen-
tos, achamos o máximo e registramos. Depois, pesquisando, vi-
mos que Tanden, no Reiki, é o centro criativo e reprodutivo do ser, 
o que nos deixou ainda mais apaixonados pelo nome da marca. 
Isso me gerou uma vontade de estudar Reiki, pretendo começar 
em breve. Tento ver as coisas como sinais e intuições. Acredito 
nas energias, acredito que estamos aqui para corrigir nosso espí-
rito. Não é fácil, mas temos uma vida inteira para isso. Meu sócio 
também tem essa consciência, o que facilita nosso dia a dia. Um 
inspira o outro a buscar sua melhor versão.

Tapis Rouge -  Como se dá o processo de criação e divisão de tare-
fas entre vocês no ateliê?
Mila Bezerra - No início fazíamos tudo juntos. Por conta do crescimento 
da empresa passamos a dividir algumas tarefas e nos complementar 
de forma mais balanceada. Fizemos isso, inclusive, na parte de criação. 
Como temos a “mão” muito parecida e o perfil estético da Tanden mui-
to definido, conseguimos criar com muita liberdade nossas peças sem 
precisar da aprovação do outro, pois elas se encaixam, fazendo parte de 
uma mesma linha, com uma mesma inspiração. Isso também facilita pa-
ra experimentarmos novos modelos, técnicas e testar o mercado.
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Tapis Rouge -  O objetivo de vocês é manter a Tanden como uma 
marca premium, com poucos e bons clientes, ou expandi-la e lan-
çar linhas mais populares?
Mila Bezerra - Apesar de eu considerar a Tanden uma marca premium 
por conta das matérias primas, como seda, e do alto padrão de quali-
dade, ela tem um preço competitivo no mercado, o que a deixa mais 
democrática. Nossas clientes têm mais a ver com estilo do que com sta-
tus. Então, não vemos a necessidade de expandir ou lançar outra linha.

Tapis Rouge - O que vocês esperam da marca, já que querem man-
tê-la dentro de um nicho de mercado voltado para o design?
Mila Bezerra - Temos muitos planos para a Tanden. Já iniciamos o 
processo de exportação para Miami (EUA) e Arábia Saudita. Nos po-
sicionarmos no mercado internacional é a nossa prioridade.

Tapis Rouge - A Tanden se caracteriza por seus cortes precisos, linhas 
retas e minimalismo. Esta é uma arma para concorrer com tantos ou-
tros estilistas que fazem uma moda mais aceitável pelo mercado?
Mila Bezerra -Não é uma arma, é a estética que acreditamos que 
valoriza a mulher. Temos uma clientela que entende e busca essas 
características, é para esse nicho que trabalhamos. A Tanden propõe 
uma estética muito elegante para as clientes, revelando sua sensuali-
dade de maneira discreta e nova. O “effortless chic”!

Tapis Rouge - Como você conceitua o espírito da Tanden?
Mila Bezerra - A Tanden veio em cima de uma carência de produ-
to que as mulheres estavam sentindo, e eu me incluo neste grupo 
de mulheres. A moda no Brasil estava caminhando para um lado de 
“quem chamar mais atenção é a mais bonita”. Muitos enfeites, como 
rendas, bordados e estampas, estavam no auge. As mulheres que 
conseguem ser elegantes, sensuais e discretas sempre chamaram a 
minha atenção, e serviram de referência para mim. Sempre converso 
muito com o Carlos, meu sócio, sobre o que propor para essas mu-
lheres, porque, apesar de serem mais clássicas, elas buscam sempre 
o novo. Temos sempre que surpreendê-las, elas estão sempre um 
pouco à frente da moda comercial de massa.

Tapis Rouge - A Tanden reflete um pouco do seu ideal de estilo? 
Em uma época onde recebemos tantas informações e influências 
simultâneas de diferentes grupos e lugares do mundo, qual é o 
seu ideal de estilo e elegância?
Mila Bezerra - Com certeza, todas as peças desenvolvidas na Tanden eu 
uso. Essa é sempre minha primeira pergunta: “eu usaria?”. Ou: “minha 
mãe e tias usariam?”. Eu busco não ficar tão exposta a esse turbilhão 
de referências, isso acaba me atrapalhando na hora de criar. Acredito 
mais no inconsciente coletivo e no desejo do consumidor. Meus ideais 
são inspirados nas minhas avós. Uma, Zeina Romcy, foi Miss Amazonas, 
tem um porte impecável e uma maneira delicada de mexer as mãos. A 
outra, Norma Bezerra, é referência de elegância para a sociedade cea-
rense. Elas sempre me encantaram, daí o meu ideal de estilo estar em 
mulheres reais, que naturalmente carregam essa elegância. Por isso na 
tag da Tanden temos escrito “O seu corpo é a alma dessa roupa”.

Tapis Rouge - O fato de vir de uma família com tradição nos negó-
cios pesa? Ou você não se cobra quanto a isso?
Mila Bezerra - Já me cobrei. Admirava a minha família falando do mer-
cado financeiro enquanto eu buscava inspirações, desenhava e criava. 

MilA Está,  
no MoMEnto, 
ElAborAndo 
o sEu quArto 
vEstido dE 
noivA, sEMprE sE 
MAntEndo fiEl  
à suA propostA 
EffortlEss chic
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Inclusive passo pelas brincadeiras do tipo ‘vou mandar minhas camisas 
pra você pregar os botões’ até hoje (risos)! Mas a verdade é que todos 
eles, mesmo sendo de um segmento totalmente diferente do meu, e 
conhecendo pouco do mercado em que atuo, me incentivam a cada dia. 
Cada um deles - primos, tios, avós - falam do meu trabalho com muita 
admiração e respeito. Isto foi um combustível para me fazer ir mais lon-
ge. Já a minha avó materna é artista plástica e tem o dom do corte e da 
costura. Desde pequena ela me colocava em frente às telas brancas, aos 
pincéis e tintas, pegava a minha mão e ensinava como misturar as cores, 
a pressão das pinceladas... Esse processo com certeza foi muito impor-
tante para aflorar meus instintos de criação.

Tapis Rouge - Você se considera estilista, empresária, ou um 
misto dos dois?
Mila Bezerra - Hoje me considero um misto dos dois. Mas, por essência, 
sou estilista. E até penei um pouco para desenvolver o lado empresá-
ria. Apos trabalhar com o André Lima, que faz alta costura, migrei para a 
Handbook, uma marca popular muito grande em São Paulo, e desenvolvi 
meu lado mais empreendedor. Fiz cursos nesta área, busquei ferramen-
tas na minha personalidade para conseguir liderar um empreendimento. 
Todas essas empresas foram escolas para mim, mas a Tanden está sendo 
como um pós-doutorado. Nada como o dia a dia na sua própria empresa 
para aprender a dosar os dois lados. Quando preciso lidar com situações 
de gestão, contas, etc. eu tento ser o mais prática possível. Tento incor-
porar um pouco do meu pai, da maneira que ele consegue passar por 
cima do problema focando na solução. Já nos momentos que desen-
volvo moodborad (uma técnica utilizada por designers para expressar 
visualmente uma ideia), coleção e produto, busco introspecção, reflexão 
e sensibilidade para aflorar minha intuição e me inspirar para criar.

"A tAndEn 
propõE uMA 
EstéticA Muito 
ElEgAntE pArA 
As cliEntEs, 
rEvElAndo suA 
sEnsuAlidAdE 
dE MAnEirA 
discrEtA E novA"
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JAZZ CAROLINA SUCUPIRA: em atenção à lei 8.078/90, esclarecemos que as fotos, cores, materiais, ilustrações, etc. deste impresso têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. Da mesma forma, 
a vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta referência de porte adulto. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferença de tamanho 
e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. A decoração é mera sugestão e não se vincula ao empreendimento/contrato. As áreas indicadas são privativas. Os revestimentos, equipamentos e materiais a serem 
utilizados na construção estarão devidamente especificados em memorial descritivo que será parte integrante do contrato, não tendo vínculo a este material. As plantas do empreendimento poderão sofrer variações 
decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Ambiente fora de escala. Protocolo de Incorporação perante o Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona de Fortaleza, sob o nº 104.405.

PREPARE-SE
PARA

COMPOR
UMA NOVA
HISTÓRIA:

A SUA.

Com um projeto inovador, o Jazz Carolina Sucupira 

consegue ser tradicional e moderno ao mesmo tempo. 

Esse clássico chega ao bairro de maior sucesso da cidade: 

a Aldeota. Aprecie essa obra-prima.

219 m2

1 por andar
Varanda Gourmet 
integrada à cozinha
4 suítes
4 vagas

LANÇAMENTO

RUA CAROLINA SUCUPIRA, 480 - ALDEOTA

Imagem meramente ilustrativa.

www.simpexincorporacoes.com.br
www.dasart.com.br

85 4042.1372
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“A libErdAdE dE EscolhA é uM dirEito dE todos,  
MAs só Alguns A ExErcEM coM ElEgânciA.”   
honoRè de balzac 

coMo dEfiniMos hoMEns E MulhErEs ElEgAntEs? 
sErá quE sEr ElEgAntE é nAto? EM Artigo,  
lúciA wolff diz quE quE pEssoAs intEligEntEs  
E sEnsívEis podEM sE tornAr ElEgAntEs sEguindo 
AlguMAs rEgrAs E Agindo coM dElicAdEzA

compoRtamento 
no meRcado  
de luXo

M
uitos estudiosos do comportamento 
humano na sociedade afirmam que 
é difícil ensinar alguém a ser elegan-
te. Concordo em parte. Acredito que 
pessoas inteligentes e sensíveis po-
dem se tornar elegantes seguindo al-
gumas regras e agindo com delicade-
za em todos os seus relacionamentos.

 Como definimos homens e mulheres elegantes? Será que ser 
elegante é nato? Dom divino? Posição social? Esses pré-requisi-
tos ajudam muito, no entanto, pessoas muito simples podem ser 
elegantes. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que mal 
conseguem escrever o nome e agem como verdadeiros cavalheiros 
ou damas? E quantas vezes vimos pessoas consideradas “chiques”, 
agindo de maneira inadequada, sem “educação” em diversos am-
bientes que consideramos do luxo?

É preciso preparo. Hoje, com um mercado cada vez mais com-
petitivo, o luxo exige elegância no comportamento em ambientes 
sociais, no trabalho, no trânsito, nos shoppings, nos supermercados.

O primeiro passo é desenvolver habilidades individuais nos ges-
tos, linguagem e tom de voz.  Mas como fazer isso? Prestando aten-
ção, pesquisando, registrando, buscando referências, estudando.

O corpo fala? Sim, nossa reação física em diversas ocasiões 
transparece nosso estado de espírito, nosso conhecimento e pro-
voca avaliações das pessoas. Muitas empresas de grande porte, 
em fase de seleção de profissionais de alto nível, convocam os 
candidatos para “almoçar” com o objetivo principal de avaliar os 
modos e comportamento desses profissionais.

estIlo

hoMEns ElEgAntEs 
quE frEquEntAM 
AMbiEntEs dE luxo 
sAbEM convErsAr, 
são AtEnciosos 
coM As MulhErEs, 
coM os idosos, 
prEsEntEiAM 
siMplEsMEntE 
porquE quErEM 
AgrAdAr

por  lúciA wolff
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O destaque deste artigo é para mu-
lheres e homens que frequentam am-
bientes sofisticados e muitas vezes não 
sabem se comportar.

Homens elegantes que frequentam am-
bientes de luxo sabem conversar, são aten-
ciosos com as mulheres, com os idosos, 
presenteiam simplesmente porque que-
rem agradar e, quando lidam com frentis-
tas, por exemplo, sabem respeitá-los. Não 
entram em restaurantes lotados exigindo 
“lugar” e puxam a cadeira para sua compa-
nheira sentar! Nas situações de conflito se 
posicionam, não humilham as pessoas. 

No trabalho, são pontuais, cumpri-
mentam a todos e nos bate-papos infor-
mais conseguem se interessar por assun-
tos variados para interagir com colegas. 
Evitam piadas grosseiras em ambientes 
mais formais.

As mulheres elegantes nos chamam 
atenção pelos pequenos gestos, como 
por exemplo, ligar para sua amiga no dia 
seguinte para parabenizar pelo delicio-
so jantar! Ao irem à primeira vez à casa 
de amigos ou conhecidos, levam uma 
pequena lembrança para a anfitriã. Em 
lugares públicos, como salões de bele-

za, lojas e restaurantes, são discretas e 
usam de tom de voz moderado. Ao che-
gar numa roda social, onde estão ami-
gos e desconhecidos, cumprimentam a 
todos, sem exceção!

Conseguem elogiar outras mulheres 
com sinceridade e estão sempre vestidas 
adequadamente nas diversas ocasiões. 
Também como os homens, são atencio-
sas com os mais velhos e se comportam 
bem no trânsito.

Geralmente pessoas do luxo gostam 
de olhar nos olhos e são atentas às con-
versas. Não gostam de fofocas, nem au-
mentam a “história” e, no trabalho, elo-
giam mais do que criticam.

Quem não gosta de ser agradável? De 
receber elogios? Se você frequenta am-
bientes do luxo e quer ser elegante, de-
monstre seus atributos com equilíbrio e 
naturalidade. A dose certa da sua atitude 
com os outros irá lhe favorecer em todas 
as situações do seu cotidiano. Seja cor-
dial, pense em civilidade e vá com calma! 

O comportamento elegante torna você 
uma pessoa querida e admirada e lhe ajuda 
muito nas conquistas pessoais e profissionais.

Vale a pena se comportar com elegância!

As MulhErEs 
ElEgAntEs, 
EM lugArEs 
públicos, coMo 
sAlõEs dE 
bElEzA, lojAs E 
rEstAurAntEs, 
são discrEtAs E 
usAM dE toM dE 
voz ModErAdo
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A lojA quE trAbAlhA coM 
objEtos dE dEsEjo ApostA 

no MErcAdo locAl E já 
tEM ExpAnsão gArAntidA

bMw 
Ao sEu 

AlcAncE

wEllE Motors
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o
s  af ic ionados 
pela BMW no 
Ceará têm um 
endereço onde 
podem encon-
trar toda a ga-
ma de produ-
tos da lendária 

marca alemã. A Welle Motors, localizada 
nas Dunas e com mais de dois mil metros 
quadrados, é quase um clube dos apaixo-
nados pela montadora.

É lá que os motociclistas que têm 
motos BMW se encontram no sábado de 
manhã para passear com suas máquinas, 
por exemplo. Outros aproveitam para to-
mar café ou uma cerveja enquanto apre-
ciam os carros em exposição.

Na loja são oferecidos do clássico mo-
delo 320 ao superluxuoso série 7, passando 
pelos SUV’s da linha X, os esportivos da li-
nha M e os compactos premium Mini Coo-
per, além das motocicletas BMW Motorrad.  

O diretor da empresa, Alexandre Leão, 
explica que “a Welle se tornou um ponto 
de encontro dos que apreciam BMW e ter 
este público na loja é a melhor maneira de 
despertar o desejo pelos produtos”.

E pensando em adequar o espaço pa-
ra esta e outras necessidades, a Welle vai 
ser ampliada até o primeiro trimestre de 
2017, quando ganhará um espaço exclu-
sivo para a Mini.

O executivo está à frente da loja des-
de julho, após mais de 22 anos trabalhan-
do com outro segmento de carros, com 
as marcas Fiat e Renault, em Recife. Para 
ele, que começou a carreira como estagi-
ário de oficina, passou por funilaria e pin-
tura, foi para vendas, gerência e direção 
de concessionárias, comandar uma loja 
da BMW, ainda mais em tempos de crise, 
é o seu maior desafio.

Leão é formado em Mecânica pelo Ins-
tituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco e, desde os 18 anos, trabalha 
com carros. “Não trabalhei com outra coisa 
nesses últimos 22 anos. Se cortar os dedos, 
ao invés de sair sangue, sai graxa”, brinca.

Alexandre Leão,  
diretor da  

Welle Motors
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Tapis Rouge - Você acaba de assumir a di-
reção da Welle Motors, que trabalha com 
veículos que mexem com o imaginário 
dos motoristas. O que difere a venda de 
um BMW para as de outras montadoras?
Alexandre Leão - Saí de marcas de varejo 
que trabalham com preço e condição pra 
ter a loja cheia. A BMW é completamente 
diferente porque é marca de desejo. Quem 
compra BMW não quer meio de trans-
porte, quer algo à altura do seu status. É 
marketing de relacionamento, alimentar o 
desejo por um carro desta categoria. Não 
vou negar que foi um choque grande, por-
que antes eu pensava na melhor oferta pra 
trazer o cliente e hoje eu penso em trazer 
o máximo possível de pessoas para dentro 
da loja para essas pessoas sentirem dese-
jo pela marca. Então é bem diferente.

Tapis Rouge - Sua experiência em gestão 
sempre foi no segmento automotivo?
Alexandre Leão - Eu nunca trabalhei com 
outra coisa e sempre fui apaixonado por 
carros. Na minha casa tinha um jipe velho 
do meu avô e eu que sempre mantinha ele 

funcionando. Desmontava e remontava as 
coisas, limpava o carburador e ficava pu-
ro a gasolina, essas coisas. Depois estudei 
mecânica e comecei a trabalhar em conces-
sionária, como estagiário de oficina. Aí fui 
galgando postos, fui pra funilaria e pintura, 
estoque, usados, pós-venda e direção.

Tapis Rouge - Como foi essa transição da 
área técnica para a gestão?
Alexandre Leão - Eu acho que pra ser um 
gestor bom não tem mistério. Tem que ser 
curioso, procurar entender das coisas e, em 
qualquer canto que você vá, mesmo que você 
chefie uma pessoa só, fazer com que as pes-
soas trabalhem de forma correta. Não adianta 
querer ser gestor e sua equipe não fazer um 
bom trabalho, porque é ela quem executa, 
enquanto a gente administra e fiscaliza. Tem 
que ter uma equipe focada, motivada, que 
goste de fazer o que faz. A função do gestor é 
auxiliar quem está abaixo, não adianta eu ser 
diretor da BMW e cobrar que meu vendedor 
venda mais, eu tenho que dar condição pra 
ele vender mais. Se não for assim, não vai dar 
certo. Em nenhuma empresa.

A bMw é 
coMplEtAMEntE 
difErEntE 
porquE é MArcA 
dE dEsEjo. quEM 
coMprA bMw 
não quEr MEio 
dE trAnsportE, 
quEr Algo  
à AlturA do  
sEu stAtus
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Tapis Rouge - Assumir esta missão em uma 
marca de luxo, em uma época de incertezas 
na economia, não assusta você?
Alexandre Leão - Durante a crise é que a 
gente tem que atender mesmo todas as 
possibilidades. Não se vende um carro ou 
uma moto BMW ou Mini de uma hora pra 
outra, os resultados surgem de um bom 
relacionamento. Agora as pessoas estão 
com mais receio, adiando trocas, mas isto 
é cíclico. Este tipo de problema no merca-
do acontece de tempos em tempos, mas 
em algum momento, e eu espero que se-
ja logo, volta a aquecer. Tanto que já es-
tamos projetando uma expansão, com um 
espaço exclusivo para a Mini.

Tapis Rouge - A Welle oferece todos os 
carros da BMW?
Alexandre Leão - Nós temos todos os car-
ros e para todos os bolsos. A linha BMW 
ainda é relativamente desconhecida, quan-
do se fala na marca, as pessoas geralmente 
lembram da 320i. Mas temos toda a linha, 
os carros partem de R$ 99 mil, como Mini 
Cooper S, até os 709 mil da BMW Série 7.

Tapis Rouge - Você também aposta no 
crescimento das vendas de motocicletas 
da BMW no Ceará?
Alexandre Leão - Sem dúvida. Inclusive já 
recebemos aqui vários grupos de motoci-
clistas. Aos sábados sempre tem entre 20 e 
25 clientes que se encontram aqui para dar 
um passeio. Além disso, as nossas motos 
têm uma característica específica, porque 
são motos de uso constante. Geralmente 
os motociclistas têm duas motos e a que 
é usada para viajar é sempre a BMW, por 
conta da resistência, do conforto e da se-
gurança. Temos clientes que já saíram daqui 
para o Maranhão, outros foram fazer trilha 
no Pantanal, sempre pilotando uma BMW.

durAntE A crisE 
é quE A gEntE 
tEM quE AtEndEr 
MEsMo todAs As 
possibilidAdEs. 
não sE vEndE 
uM bMw ou Mini 
dE uMA horA 
prA outrA, os 
rEsultAdos 
surgEM dE uM boM 
rElAcionAMEnto seRvIço

Welle motors
Av. Santos Dumont, 8001 – Dunas

cuRIosIdades
o modelo mais vendido pela Welle 
é o sedã BMW 320i, que parte de R$ 
147 mil, seguido pelo SUV X1, de R$ 
170 mil e o hatch 118i. Além destes, 
são oferecidas todas as outras seis 
séries da BMW, os SUV X2, X3, X4 
e X5 e os esportivos da linha M, 
inclusive, o coupé lançamento, M2.

Dentre as motos, a mais procurada 
é a 800 Adventure, de R$ 45,9 
mil. Outros modelos partem de R$ 
36,9 mil e alcançam os R$ 131,2 mil 
(BMW K Tour).

Já os mini cooper oferecidos 
começam em R$ 99 mil (Mini S) e 
vão até R$ 161 mil.

a Welle motors é uma empresa do 
grupo ADTSA, sediado em Recife (PE) 
que, além da BMW, BMW Motorrad 
e Mini, possui lojas Wolkswagen, 
Renault, Peugeot, Citroën e Chevrolet 
em Fortaleza, Sobral, Recife e Maceió.
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uma aventuRa sobRe Rodas 
com confoRto, tecnologIa 
de ponta, potêncIa e, claRo, 
velocIdade! nas págInas que 
seguem, tapIs Rouge apResenta 
os pRIncIpaIs lançamentos e 
os modelos maIs cobIçados 
das melhoRes montadoRas. 
bmw, volkswagen, suzukI, 
hyundaI, mItsubIshI, leXus, 
meRcedes e mInI possuem o 
que eXIste de melhoR paRa os 
amantes das Ruas e estRadas

Road
on
the
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Este cupê esportivo, recém-lançado no Brasil, chega como 
“herdeiro” do 1M Coupé. É equipado com motor 3.0 de seis cilin-
dros, 370 cavalos e 47,4 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 
km/h em 4,3 segundos. A velocidade máxima é limitada em 250 
km/h, mas existe um pacote que permite elevá-la aos 270 km/h. 
O M2 conta ainda com todos os aparatos da série M. A lista inclui 
suspensões dianteira e traseira com alívio de peso (empresta-
das do M3 e do M4), diferencial traseiro com ajustes eletrônicos, 
controle de estabilidade dinâmico, vetorização de torque e re-
forços no chassi. Ele também tem para-choques com entradas 
de ar maiores, rodas de 19 polegadas com cinco raios, duas sa-
ídas duplas de escape e acabamento interno com detalhes em 
fibra de carbono. Mais informações na Welle Motors.

M2
bmw

Motor 3.0 dE 
sEis cilindros, 
370 cAvAlos E 47,4 
kgfM dE torquE,  
AcElErAndo dE  
0 A 100 kM/h EM  
4,3 sEgundos
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A mais recente geração do BMW Sé-
rie 7 traz como principais novidades o 
sistema multimídia controlado por ges-
tos da mão, através de um sensor 3D, e 
o uso de fibra de carbono em sua estru-
tura. Combinado com transmissão au-
tomática de oito velocidades, o motor 
V8 de 4.4 litros rende 450 cavalos de 
potência e 650 nm de torque máximo. É 
possível ainda adquirir o pacote M Sport, 
que traz itens aerodinâmicos especiais, 
para-choques e saias laterais esportivas, 
além de rodas de 20 polegadas. Mais in-
formações na Welle Motors.

sériE 7

uM sEnsor 3d 
rEconhEcE gEstos 
do MotoristA 
pArA coMAndAr 
funçõEs 
dA cEntrAl 
MultiMídiA
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A divisão de motos da BMW passou a oferecer nova configuração 
para a sua famosa R1200 GS Adventure. A configuração Premium + 
tem o assistente de troca de marchas Pro, sistema que permite a mu-
dança sem o acionamento da embreagem ou punho do acelerador. O 
sistema de partida sem chave também está disponível. Como opcional, 
as motos podem vir com o kit de rebaixamento, que reduz a altura do 
assento em relação ao solo em 50 mm. A BMW R 1200 GS Adventure 
é equipada com o motor boxer de 2 cilindros, potência de 125 cv e 
torque de 12,74 kgfm, além do ajuste de suspensão dinâmico (ESA), 
controle automático de estabilidade e controle de pressão dos pneus 
(RDC), que podem ser ajustados para atender às necessidades do pilo-
to adepto ao off-road. Mais informações na Welle Motors.

 A configurAção 
prEMiuM + pErMitE A 
MudAnçA dE MArchA 
sEM o AcionAMEnto 
dA EMbrEAgEM ou 
punho o AcElErAdor

r 1200 gs AdvEnturE
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mInI
A versão conversível do Mini Cooper chegou ao Brasil em agosto 

na configuração S Cabrio, equipada com o motor 2.0 TwinPower 
Turbo de 192cv de potência. O visual do novo Cooper S Cabrio car-
rega as linhas que fizeram da releitura do clássico carrinho inglês 
sucesso em todo o mundo. Os faróis trazem inéditas luzes diurnas, 
com a inconfundível grade de formato hexagonal ao centro. As lan-
ternas ficaram maiores e, assim como em outras configurações de 
carroceria, a versão é identificada por emblemas com a letra S em 
vermelho. O mecanismo capaz de abrir e fechar totalmente a ca-
pota realiza o procedimento em 18 segundos. Ambas as operações 
podem ser ativadas por meio de um interruptor na parte superior 
do para-brisa, a até 30 km/h. De série, o Cooper S Cabrio vem re-
cheado de equipamentos, como airbags frontais e laterais, central 
multimídia com tela LCD de 8 polegadas e navegação em 3D, confi-
guração para três modos de condução, partida do motor por botão, 
som Hi Fi Harman/Kardon com 12 alto-falantes de 410watts, Isofix, 
câmera de ré, entre outros. Mais informações na Welle Motors.

o MEcAnisMo  
cApAz dE Abrir 
E fEchAr 
totAlMEntE  
A cApotA rEAlizA  
o procEdiMEnto 
EM 18 sEgundos

coopEr cAbrio
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leXus
rx 350

A quarta geração da SUV chegou ao 
Brasil com visual repaginado e com melho-
rias no motor V6 de 3.5 litros, que passou 
de 277 cv para 305 cv. O câmbio é auto-
mático de oito velocidades. O RX 350 tam-
bém passou por modificações no chassis, 
recebeu reforços na carroceria e ajustes na 
suspensão, do tipo McPherson na dianteira 
e multilink na traseira, para deixar o SUV 
mais firme, principalmente nas curvas. O 

pacote multimídia conta com tela sensível 
ao toque de 12,3 polegadas, navegação 
por GPS, TV digital, DVD-Player e 12 al-
to-falantes da marca Pioneer. No quesito 
segurança, conta com 10 airbags, sensor 
de chuva e de estacionamento (dianteiro e 
traseiro), controle eletrônico de estabilida-
de e tração, e um novo atuador nos freios 
para deixar as reduções de velocidade mais 
precisas. Mais informações na Newland.
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meRcedes
AMg c43 coupé

O novo C43 é equipado com 3.0 V6 
de 367 cv e 53 kgfm de toque, aliado 
a ao câmbio 9G-Tronic, automático de 
nove velocidades. Essa nova transmis-
são associada à tração integral 4MATIC 
e ao chassis retrabalhado, garante, se-
gundo a Mercedes, um bom apetite de 
asfalto. De acordo com a montadora, o 

esportivo é capaz de ir de 0 a 100 km/h 
em apenas 4,7 segundos e velocidade 
máxima limitada a 250 km/h. O C43 é 
equipado com uma suspensão adapta-
tiva que é configurada através dos mo-
dos de condução Eco, Comfort, Sport, 
Sport Pluse Individual. Mais informa-
ções na Newsedan.

o Esportivo é 
cApAz dE ir dE 0 A 
100 kM/h EM ApEnAs 
4,7 sEgundos
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mItsubIshI
l 200 triton sport

De acordo com a Mitsubishi, a nova L 200 Triton Sport foi de-
senvolvida do zero, incluindo motor 2.4 turbodiesel de alumínio, 
com 190 cv e 43,8 kgfm, aliado ao câmbio manual de seis marchas 
ou automático com borboletas no volante. A tração é traseira com 
opção de 4X4, 4X4 com bloqueio do diferencial e 4X4 com redu-
zida – tudo conectável por seletor eletrônico no console central. 
O novo modelo tem maior espaço interno e vem equipado com ar 
digital de duas zonas, faróis bixenônio com DRL, multimídia com 
tela de 7”, botão de partida, câmera de ré, bancos de couro (do 
motorista com ajuste elétrico), nove airbags e controles de tração 
e estabilidade. Mais informações na Mito.

A novA l 200 
triton sport foi 
dEsEnvolvidA do 
zEro, incluindo 
Motor 2.4 
turbodiEsEl dE 
AluMínio, coM 
190 cv E 43,8 kgfM
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suzukI
novo grAnd vitArA

Fabricado na Hungria, a nova geração do Grand Vitara chega 
às lojas até o final deste ano e deverá ser uma das grandes es-
trelas do Salão do Automóvel de São Paulo, que ocorre entre os 
dias 10 e 20 de novembro.  O modelo agora compartilha a plata-
forma com o S-Cross e ficou 12,5 cm mais curto que a geração 
anterior. Na Europa, é vendido com motor 1.6 de 120 cv (mesmo 
do S-Cross) ou 1.4 turbo de 140 cv, e está disponível com câm-
bio manual ou automático, em versões de tração dianteira ou 
integral. Mais informações na Suzuki Sol.

nA EuropA, é vEndido coM 
Motor 1.6 dE 120 cv (MEsMo do 
s-cross) ou 1.4 turbo dE 140 cv, 
E Está disponívEl coM câMbio 
MAnuAl ou AutoMático
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hyundaI
sAntA fE

Reestilizado este ano, o Hyundai Santa Fe está disponível no 
Brasil na versão de cinco e sete lugares. A nova SUV ganhou gra-
de com filetes mais finos e o para-choque teve o formato ligeira-
mente alterado, com novas molduras para os faróis de neblina. Na 
traseira, apresenta para-choque redesenhado e lanternas com 
nova disposição das luzes. As rodas de 18 polegadas também ga-
nharam novo design. O Santa Fe conta com motor V6 de 3.3 litros, 
movido a gasolina. São 270 cavalos e 32,4 kgfm de torque. O câm-
bio é automático de seis marchas e a tração é integral. Entre os 
equipamentos, a central multimídia foi trocada por um novo mo-
delo. Outros itens seguem na lista, como teto solar panorâmico, 
bancos dianteiros com ajustes elétricos e acesso e partida sem a 
necessidade de chaves nas mãos. Mais informações na Caoa.

A novA suv gAnhou grAdE 
coM filEtEs MAis finos E o 
pArA-choquE tEvE o forMAto 
ligEirAMEntE AltErAdo,  
coM novAs MoldurAs  
pArA os fAróis dE nEblinA
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AzErA
O Hyundai Azera une sofisticação e de-

sempenho em uma nova versão com ainda 
mais personalidade. O sedã importado vem 
equipado com motor 3.0L DOHC CVVT V6, 
com 24 válvulas e 250 cv de potência, alia-
do a uma transmissão automática de seis 
velocidades. No exterior, rodas aro 18’’ re-
estilizadas, faróis de xenon e LED com lim-
pador, e teto solar panorâmico. O interior 

traz volante em couro e dois níveis de aque-
cimento dos bancos frontais. Para os aman-
tes da tecnologia, o Azera oferece central 
de entretenimento com tela Touchscreen, 
GPS, Bluetooth®, câmera de ré e coman-
dos no volante, piloto automático, injeção 
MPI, coletor de admissão variável e controle 
eletrônico do acelerador, entre outros itens. 
Mais informações na Caoa.
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volkswagen
tiguAn 1.4 tsi

O SUV de primeira geração passa a con-
tar com motor 1.4 TSI a gasolina na versão 
de entrada, que rende 150 cv e conta com 
câmbio de dupla embreagem e seis mar-
chas. De acordo com a montadora, a nova 
configuração vai de 0 a 100 km/h em 9,2 
segundos, com velocidade máxima de 195 
km/h. De série, o Tiguan 1.4 traz central 
multimídia com tela sensível ao toque de 
6,3 polegadas compatível com os sistemas 
MirrorLink, Apple CarPlay e Google An-

droid Auto, direção elétrica, rodas de liga 
leve de 17”, seis airbags, controles de tra-
ção e estabilidade, sistema start-stop, oi-
to alto-falantes, controlador de velocida-
de de cruzeiro, ar-condicionado, volante 
multifuncional com acabamento de couro 
e com ajuste de distância e profundidade, 
computador de bordo, freio de estaciona-
mento eletrônico com função auto-hold e 
sensor de estacionamento. Mais informa-
ções na Ceará Motor.

A novA 
configurAção 
vAi dE 0 A 100 kM/h 
EM 9,2 sEgundos, 
coM vElocidAdE 
MáxiMA dE 195 kM/h
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novo golf 1.0 tsi

EquipAdo coM o propulsor 
tricilíndrico turbo quE 
EntrEgA 125 cv E 20,4 kgfM, 
AliAdo A uM câMbio MAnuAl 
dE sEis MArchAs, coM 
EMbrEAgEM rEdiMEnsionAdA

Primeiro hatch médio com motor mil do País, o Novo Golf 1.0 
TSI vem equipado com o propulsor tricilíndrico turbo que entrega 
125 cv e 20,4 kgfm, aliado a um câmbio manual de seis marchas, 
com embreagem redimensionada. São 19% a mais de potência 
e 21% extras de torque em comparação ao modelo Up! turbo da 
montadora. Conforto, ergonomia, prazer de dirigir, nível de aca-
bamento e design seguem o mesmo alto padrão dos demais Golf. 
A direção elétrica progressiva tem respostas diretas, transmite 
confiança em altas velocidades e garante leveza em manobras. 
Entre os itens de segurança e comodidade, de série, há sete air-
bags, controles de tração e estabilidade, sensores de estaciona-
mento dianteiros e traseiros, regulagens de altura e profundidade 
para a coluna de direção, saída de ventilação para o banco de trás, 
quadro de instrumentos com display digital, central multimídia 
com tela de 6,5 polegadas sensível ao toque e rodas de liga leve 
de 16”. Mais informações na Fazauto.
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A nEwsEdAn convidou cliEntEs E jornAlistAs pArA 
conhEcEr dE pErto E ExplorAr todA A cApAcidAdE 
EsportivA E tEcnológicA dos novos MErcEdEs-bEnz 
AMg. A incrívEl ExpEriênciA AcontEcEu durAntE  
uM fiM dE sEMAnA, no AutódroMo dE fortAlEzA

pErforMAncE tour 
MErcEdEs-bEnz

1

Auto
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1 performance tour mercedes-Benz  2 Cristian Caillet, amanda schulz e Bruno Ferreira  3 rodrigo Carvalho, ronaldo munhoz e Duda Brígido 
4 Álvaro rafael e ricardo Costa  5 osvaldo Braga Júnior e Jardel Lopes  6 Duda Brígido e airton Vasconcelos  7 ronaldo munhoz e Duda Brígido 

8 schubert machado, Jardel Lopes, Luis Valdo Braga e osvaldo Braga Júnior

3

654

7 8

2
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6

43

2

5

Auto

1 Léo Castanho, rodrigo Carvalho e Christian Caillet  2 Jairo mapurunga e nara Fontenele  3 Edmundo Júnior e Erivan Ferreira 
4. Francisco alcântara e rodrigo Carvalho  5 Danusa pacheco e Karina Braga  6 performance tour - mercedes-Benz
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1

A Mitsubishi Mito rEuniu convidAdos nuM 
EvEnto rAdicAl pArA A AprEsEntAção dA novA 
l200 triton sport. AléM dE brunch coM Músic 

Ao vivo E dj, os ilustrEs pudErAM tEstAr  
o novo cArro “cAscA-grossA” nuMA pistA  

off-roAd coM totAl ExclusividAdE. confirA!

brunch 
rAdicAl

Mitsubishi
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1 Lucas, ricardo e Vitor rolim 2 ricardo rolim e João Jorge Cavalcante  3 marcus pessoa e Washington araruna 
4 Lançamento da L200 triton sport  5 ana Lúcia, Vitor rolim, regina rocha e iara Lissa  6 Camila e tarcísio Zaranza  

 7 L200 triton sport em ação  8 iara Lissa, regina e ana Lúcia rocha  9 Lana e athur Feitosa, andré navarro e gustavo Feitosa

4

9

3

8

2

7
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6

4

2

5

1

3

Mitsubishi

1 Célio gurgel, João Cabral Filho e Eduardo Vilela  2 Diego Flecha, Hugo albuquerque, Darlot Lima, ivens Henrique e Felipe melo  3 geraldo magela, ricardo rolim, newton Bastos, Hélio 
Bandeira e alfredo montenegro  4 Demóstenes ribeiro, Vagner macêdo e gabriel Brain  5 ricardo rolim  6 Leonardo piero, João alberto, João marcelo, marina e Ângela Banhos
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*RECEBEMOS SEU IMÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO

Visite estande de vendas!
Rua Andrade Furtado, 1179 - Cocó 

Visite estande de vendas!
Rua Andrade Furtado, 1179 - Cocó 

www.construtorarb.com.br
Informações: 85 98752.3714 / 3242.9492



o futuristic jApAnEsE pArty, EvEnto do 
grupo nEwlAnd no loungE do iguAtEMi, 

coMEMorou o lAnçAMEnto do lExus rx 350 E 
contou coM o Agito dA bAndA luiz vEloso  

E sErviço do bArbrA’s buffEt

lExus rx 350 chEgA 
A fortAlEzA

AutoMóvEis

1
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1 rebeca Lara  2 Luiz Veloso  3 gabriela teixeira e ronaldo munhoz  4 gina e sérgio Fiúza  5 adriano nogueira, Luciano Cavalcante e Bretis de Castro 
6 adriano silva, Álvaro Cesar e Hélder oliveira  7 Fernando e márcia travessoni  8 Diego monteiro e sérgio Fiúza  9 andré Fiúza e antônio alberto Dias
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4

2

5

1

3

1 severino ramalho neto e Luiz teixeira  2 Diego monteiro, Evandro Colares, Jef Colares e Carlos pedroso  3 Chiquinho aragão, totonho Laprovítera e sérgio Fiúza  
4 antônio alberto Dias, maira Carvalho e ronaldo munhoz   5 Denise Cavalcante, Brícia teixeira e márcia travessoni  6 ronaldo munhoz e adriano nogueira
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EM BREVE, O PRIMEIRO
HOSPITAL PARTICULAR
EXCLUSIVO PARA
AS MULHERES.
Mais um investimento
do Hapvida que
faz bem pra você.

Ampliar para atender você cada vez 
melhor. Com esse pensamento,
o Hapvida fez questão de resgatar mais 
um hospital no Ceará. Em breve, você 
contará com o Hospital e Maternidade 
Eugênia Pinheiro, que receberá 
exclusivamente mulheres. Isso vai 
facilitar e agilizar ainda mais o 
atendimento. Afinal, para o Hapvida,
o investimento na sua saúde não
pode parar de crescer.
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www.hapvida.com.br

/hapvidasaude /hapvida.saude

Maternidade

156 Leitos

UTI  Neonatal

Laboratório

Vida&Imagem

Avenida Heráclito Graça, 500.
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EM coquEtEl Exclusivo, A wEllE Motors AprEsEntou 
os dEtAlhEs do bMw M2 coupé, considErAdo o MAior 

lAnçAMEnto AutoMobilístico do Ano. confirA os 
MElhorEs cliquEs dA MáquinA E dos AMAntEs dAs 

quAtro rodAs, quE não pErdErAM A oportunidAdE 
dE confErir dE pErto EstA novidAdE

bMw M2 coupé  
brilhA nA cidAdE 

1

coquEtEl
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1 novo BmW Coupé  2 alexandre Leão  3 alexandre Leão e glauco Feitosa  4 audízio alencar e Fabrício augusto 
5 adriano nogueira, alexandre e Daniele Leão  6 maurício reiko, gabriel Joca e alan Bezerra  7 miguel araújo e  Willen neto 

8 José Duarte e Caroline silva  9 Bruno tobias e paulo Barbosa 
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3

coquEtEl

1 ronaldo Barbosa, adriano nogueira, alexandre e Daniele Leão  2 Willen neto e equipe  3 pedro Brandão, João pedro Brandão e Davi Feitosa 
4 Ednardo Weyne, Berger reis e rubens sales  5 newton Bastos, sérgio Ferreira, Wagner e José Duarte  6 teles, marcelo teles e sérgio Brito
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EM EntrEvistA à tApis rougE, o 
prEsidEntE dA AssEMblEiA lEgislAtivA, 
zEzinho AlbuquErquE, fAlA dos 
dEsAfios dos novos gEstorEs 
MunicipAis E fAz uM bAlAnço  
dE suA AtuAção nA “cAsA do povo”

“pRefeItos 
deveRão seR 
ousados  
e cRIatIvos”

o
s prefeitos e prefeitas que comandarão 
os municípios cearenses a partir de 2017 
enfrentarão grandes dificuldades e preci-
sarão atuar com ousadia e criatividade no 
desenvolvimento de projetos e na busca 
por apoio político. A avaliação é do presi-
dente da Assembleia Legislativa do Ceará, 
Zezinho Albuquerque (PDT). Um dos vito-

riosos nas eleições deste ano, ele contabiliza 52 municípios que 
serão administrados pelo partido, bem como gestores eleitos por 
legendas aliadas em todo o Estado.

Nesta estrevista à Tapis Rouge, o parlamentar também destaca 
ações da Assembleia, como projetos aprovados, serviços ofertados 
diretamente à população e a campanha institucional “Ceará Sem 
Drogas”. Zezinho Albuquerque alerta ainda a população para a ne-
cessidade do uso racional da água. 
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Tapis Rouge – Quais desafios o senhor 
identifica para os prefeitos eleitos recen-
temente e como pretende apoiá-los?
Zezinho Albuquerque – Tivemos um gran-
de desempenho nestas eleições, com o PDT 
elegendo 52 prefeitos no Ceará, fruto de um 
trabalho que fizemos para consolidar este 
partido. A presença dos ex-ministros e ex-go-
vernadores Ciro Gomes e Cid Gomes foi es-
sencial para que alcançássemos este resulta-
do. Junto com aliados, ganhamos em grandes 
municípios, como Juazeiro do Norte, Crato e 
Sobral. Sabemos que o cenário político-eco-
nômico em nosso País exigirá dos gestores 
capacidade de liderança e desenvolvimento 
de projetos ousados e criativos, sendo ainda 
necessário apoio político para que cada ges-
tão tenha êxito. Desta forma, procurarei atuar 
apoiando não apenas estes municípios que 
mencionei, mas a todos os que necessitem do 
auxílio do Poder Legislativo. Estaremos juntos 
para superar esta travessia e trazer desenvol-
vimento aos cearenses.

Tapis Rouge – Como tem se dado a relação 
entre o Executivo e o Legislativo no Ceará e 
o que pode ser feito para aperfeiçoá-la?
Zezinho Albuquerque  – Até por ter sido in-
tegrante do Legislativo, o governador Camilo 
Santana mantém uma relação de muito res-
peito com a Assembleia, dialogando sempre 
para garantir a aprovação dos projetos que 
envia a esta Casa. Por nossa iniciativa, porém, 
procuramos tornar esta relação mais produti-
va. Falo das visitas dos secretários de Estado à 
Assembleia, para prestar contas à sociedade. 
Uma forma de aproximar os poderes Executi-
vo e Legislativo, garantindo transparência nas 
medidas administrativas. As visitas permitem 
aos deputados, ainda, questionar os gestores 
sobre o que foi realizado por cada pasta. Nes-
te ano, dentro deste projeto, compareceram a 
este poder os secretários do Desenvolvimento 
Agrário, Dedé Teixeira; de Recursos Hídricos, 
Francisco Teixeira; de Segurança Pública e De-
fesa Social, Delci Teixeira; e da Justiça, Hélio 
Leitão. Foram exposições bastante positivas e 
interativas, em que cada deputado apresentou 
seus questionamentos aos secretários.

Tapis Rouge – Quais os principais desafios 
da Assembleia ainda neste ano?
Zezinho Albuquerque – Com o encerramen-
to das eleições municipais, retomamos nossa 
agenda de atividades, sobretudo no que se 
refere ao debate e votação dos projetos de 
iniciativa do Governo do Estado. Os parlamen-

EM 2016, forAM AprovAdAs divErsAs 
lEis dE intErEssE dos cEArEnsEs nA 
“cAsA do povo”. podEMos dEstAcAr, 
dEntrE ElAs, os plAnos EstAduAis 
dE EducAção E culturA
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tares procuram dar sua contribuição a cada 
projeto, por meio de emendas que julgam im-
portantes apresentar. Em 2016, foram apro-
vadas diversas leis de interesse dos cearenses 
na “Casa do Povo”. Podemos destacar, dentre 
elas, os planos estaduais de educação e cultu-
ra. São propostas que mobilizaram importan-
tes setores da sociedade durante as discus-
sões que antecederam às suas aprovações.

Tapis Rouge - Quais serviços a Assembleia 
tem prestado à sociedade cearense e co-
mo estes são mensurados?
Zezinho Albuquerque –  A Assembleia ofe-
rece à nossa população um conjunto de 
serviços que vai bem além do que ocorre no 
plenário da Casa, sendo assim um impor-
tante espaço de exercício e consolidação 
da cidadania. Apenas no primeiro semestre 
deste ano, por exemplo, o Procon (Progra-
ma de Orientação e Proteção ao Consumi-
dor) recebeu quase três mil demandas e 
promoveu 2,3 mil audiências de conciliação, 
interagindo com a sociedade cearense na 
busca de solução de conflitos nas relações 
de consumo. Destacamos, também, o tra-
balho da Casa do Cidadão da Assembleia, 
que funciona em parceria com a Secretaria 
Estadual da Justiça e Cidadania. Este ser-
viço atendeu a quase 11,5 mil pedidos de 
emissão de CPF, carteiras de identidade, 
declarações de gratuidade em cartórios e 
demais tipos de atividades oferecidas.

Tapis Rouge - A atuação da Assembleia 
também se estende à área de educação?
Zezinho Albuquerque – Esta tem sido uma 
das principais preocupações do Poder Le-
gislativo. A Universidade do Parlamento 
Cearense (Unipace) mantém hoje dois re-
levantes programas sociais: Alcance e Su-
peração. O programa Alcance atende aos 
cearenses nos sábados pela manhã, com 
aulas no auditório João Frederico Ferreira 
Gomes, local em que ocorre a transmissão 
via internet, e nas salas de aula da Unipa-
ce. A transmissão da reprise das aulas pela 
TV Assembleia tem por objetivo fortalecer 
a preparação dos alunos oriundos, priori-
tariamente, do Sistema Público de Ensino, 
com vistas a obter melhor desempenho no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
No total, o atendimento médio mensal che-
ga a 1.300 alunos. Também foram contabi-
lizados aproximadamente 5 mil acessos à 
página da Assembleia na Internet com vis-
tas a assistir às aulas. Neste ano, mais de 

200 alunos do Projeto Alcance foram apro-
vados em universidades públicas federais 
e estaduais, bem como no IFCE (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará).  O Projeto Superação, destinado 
aos funcionários da Assembleia e à comu-
nidade, ofertando educação fundamental 
e média a todos que não tiveram ainda a 
oportunidade de cursá-las, também benefi-
ciou diversos estudantes do Ceará.

Tapis Rouge - Que balanço pode ser fei-
to sobre a campanha institucional “Ceará 
Sem Drogas”, desenvolvida na sua gestão?
Zezinho Albuquerque –  A campanha “Cea-
rá Sem Drogas” visa conscientizar os jovens 
sobre as más consequências da dependên-
cia química. Com a campanha, foram realiza-
dos neste ano encontros em várias cidades 
do estado, mais recentemente em Acaraú e 
Crateús, contemplando as respectivas regi-
ões e municípios vizinhos. Nestes eventos, 
foram ministradas palestras pelo ex-jogador 
e comentarista esportivo Walter Casagrande, 
reunindo milhares de estudantes para um de-
bate sem preconceitos sobre a dependência 
química e o processo de reabilitação destas 
pessoas. Sempre procuramos conscientizar 
os jovens de que a porta para a entrada no 
mundo das drogas é muito larga, enquanto a 
de saída é muito pequena.

Tapis Rouge - Que outro desafio é possível 
identificar hoje no nosso estado para os 
que fazem o poder público?
Zezinho Albuquerque – Uma questão que 
merece atenção tanto das autoridades quan-
to da população é a do uso racional da água, 
em decorrência de estarmos registrando chu-
vas abaixo da média no Ceará há mais de cin-
co anos. Em junho de 2016, a Assembleia pro-
moveu um debate sobre a situação hídrica do 
Estado. Foi um encontro em que recebemos 
relatos da Secretaria Estadual de Recursos 
Hídricos, da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos (Cogerh) e Superintendência 
de Obras Hidráulicas do Ceará (Sohidra), tra-
tando de iniciativas desenvolvidas com o ob-
jetivo de enfrentar o problema. É importante 
ficar claro que estas iniciativas somente serão 
bem sucedidas caso a população faça o uso 
racional da água, agindo desta forma no seu 
cotidiano. A cada atividade realizada, desde 
o momento em que escovamos os dentes, la-
vamos as mãos ou quando tomamos banho, 
é preciso evitar o desperdício de água. Assim, 
construiremos um Ceará melhor para todos.

quAndo 
EscovAMos os 
dEntEs, lAvAMos 
As Mãos ou 
toMAMos 
bAnho, é 
prEciso EvitAr 
o dEspErdício 
dE águA. AssiM, 
construirEMos 
uM cEArá 
MElhor  
pArA todos
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o thEAtro josé dE AlEncAr foi cEnário pArA A 
EntrEgA do sErEiA dE ouro 2016, EM rEconhEciMEnto 

Ao Mérito dE quAtro pErsonAlidAdEs cEArEnsEs. A 
outorgA do troféu, EM suA 46ª Edição, foi confEridA 
à EscritorA AngElA gutiérrEz, Ao Médico AnAstácio 

quEiroz, Ao dEsEMbArgAdor tEodoro silvA  
sAntos E Ao cinEAstA kAriM Aïnouz. tApis rougE 

rEgistrou os dEtAlhEs dA hoMEnAgEM

sErEiA  
dE ouro 

1

hoMEnAgEM

64   tapIs Rouge

sociedade



1 os homenageados do sereia de ouro 2016  2 paula sampaio, Felipe rocha e marília Queiroz  3 Edson Queiroz neto e ticiana  4 marcos andré e Carla Borges 
5 Cláudio e Lenise Queiroz rocha  6 pádua Lopes e adriano nogueira  7 paula e sílvio Frota, renata Jereissati  8 Bruna Waleska e rodrigo Frota
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hoMEnAgEM

1  roberto Cláudio e Carol Bezerra  2 César e magda rocha  3 Denise e rafael Carneiro  4 Cláudio e suyanne Dias Branco  
5 ubiratan e tereza aguiar 6 Dr. paulo e guirlanda pontes  7 Valdetário monteiro e ricardo Bacelar
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8 Dulcinda palhano e Joana Holanda  9 Édson e Ítala Ventura  10 Humberto e norma Bezerra 
11 Honório e Carla pinheiro  12 Felipe rocha e paula  13 igor e aline Barroso  14 ivens Dias Branco Jr e morgana
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hoMEnAgEM

1 João Fujita e mauro Benevides  2 niedja, Lícia e Carol Bezerra  3 stella e pio rodrigues neto  4 José Carlos pontes e pedro gurjão  5 maira e aderaldo silva 
6 Lenise rocha, guilherme Fujita neto e Layla  7 Lucila, paulo César e simone norões
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Estamos celebrando 
a imaginação.

290 ANOS DE FORTALEZA.

CASA BARÃO DE CAMOCIM
RUA GENERAL SAMPAIO, 1632 - CENTRO
FORTALEZA

03/11 a 13/12



1 marília, otávio e adriana Queiroz, manuela e ricardo Bacelar  2 margarete Leal, Kalu e Clarice Brandão  3 Carolina e nizabro Fujita   
4 roberto e sílvia macêdo 5 patrícia e amarílio macêdo  6 ruy e Carol do Ceará  7 adrísio Câmara, Evandro Colares e marcos gomide
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otávio quEiroz E A EsposA AdriAnA rEcEbErAM 
AMigos E fAMiliArs EM torno do hErdEiro 
otávio filho, quE chEgou à MAioridAdE. 
confirA Aqui quEM pintou por lá!

18 Anos EM 
grAndE Estilo 

1

coMEMorAção
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1 a família reunida  2 adriana Queiroz, otávio Queiroz Filho, marcela pinto, otávio e Edson Queiroz 
3 adriana Queiroz, Cristiano e ana Virgínia Cardoso e otávio Queiroz  4 o aniversariante com o pai  5 adriana e otávio Filho 6 o bolo 

7 Cláudio rocha, adriana Queiroz e o aniversariante  8 adriana, otávio Filho e otávio Queiroz
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coMEMorAção

1  Fred pinto, otávio Queiroz e sérgio gomes de matos  2 Liliana Diogo, adriana Queiroz e Valmir rosa  3 o abraço de mãe e filho  4 marcela pinto e otávio Filho 
5 mirella rocha e adriana Queiroz  6 sérgio e rosa gomes de matos e Dito machado 7  aniversário de otávio Filho
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8 o aniversariante com os pais  9 otávio Queiroz Filho e amigos  10 otávio Queiroz e Constantino  11 otávio Queiroz e adriana  12 otávio Filho com Cláudio rocha  13 rodrigo 
Frota, otávio Queiroz Filho, Felipe rocha, ivens neto e Dico Carneiro neto  14 ozires pontes, otávio Filho, otávio Queiroz e Cláudio rocha
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coMEMorAção

1 sérgio gomes de matos, adriana Queiroz, Bianca gomes de matos e otávio Queiroz  2 sérgio gomes de matos, otávio Queiroz Filho e adriana Queiroz 
3 thomaz pompeu, adriana Queiroz, Cláudia matos e Caroline gomes de matos  4 um brinde ao aniversariante  5 thiago Holanda, adriana e otávio Queiroz e Dito machado 
6 suyanne Dias Branco, adriana Queiroz e Camille Cidrão
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Jetta TSI, vencedor absoluto nos 
principais comparativos da categoria.

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

www.cearamotor.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

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

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

TSI APP DSG

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



EspEciAlMEntE dEcorAdo por jAcAúnA AguiAr, o sAlão MAr do 
lA MAison dunAs foi o locAl Escolhido pElos noivos pryscillA 

novAEs E AlExAndEr pAlácio pArA rEAlizAr sEu EnlAcE 

o “siM” dE 
pryscillA novAEs E 
AlExAndEr pAlácio

1

cAsAMEnto
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1 pryscilla novaes e alexander palácio 2 e 3 a linda décor da festa  4 abraão Cavalcante e marina Lima  5 adriano e manoela pinto 
6 afrânio amaral e isabele gonçalves  7 alexander palácio e João França Jr.  8 ana e paulo mota
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cAsAMEnto

1 isabele gonçalves, manoela pinto mila parente  2 silvio e Carol palacio  3 antônio Fancischinele e regina Francischinele 
4  andré Benevides e  paula Campos  5 pryscilla novaes e alexander palácio  6 Livia arraes, paula Campos e Cinthia pequeno
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7 e  8 o casamento de pryscilla novaes e alexander palácio  9 rodolfo e raquel novaes 10 Vanessa e Eduardo Câmara 
11 teresa e ivan Dias  12 márcia palácio, alexander palácio e João França Jr.  13 isabele studart e João Carlos machado
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bruno borgEs, álvAro gArnEro E luis Antônio 
vAlAdArEs proMovErAM big fEstA no cAfE dE lA 
MusiquE, coM MuitA gEntE bonitA E AniMAdA. 

os djs Mário vElloso, piEtrA bErtolAzzi, Mário 
fischEtti, dukkA cAlliEry E joy corporAtion 

coMAndArAM o Agito. confirA!

fEstão AgitA
cAfE dE lA MusiquE

1

bAlAdA
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1 Bruno Borges, Álvaro garnero e Luis antônio Valadares  2 aloísio neto e Álvaro garnero  3 Álvaro garnero e DJs que comandaram a festa 
4 Lou montenegro e Cynthia mendes  5 Lucas Fiúza e natália Colares  6 Bruno Borges e Eduardo Carneiro  7 Carolina Fontenele, Kika Bichucher e Karina militão
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bAlAdA

1 Caroline e Bruno Borges  2 Danilo Dias e patrícia  3 Karina alves  4 Edith gomes  5 Cynthia mendes
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6 priscila Áfio  7 renata medina  8 tereza gomes  9 Balada no Café de La musique  10 a balada cheia de gente bonita
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Com primor nos detalhes, o Cabaña del Primo oferece estrutura completa para eventos 

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

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

 Ambiente inspirador. 
Para fechar bons negócios 
       e abrir o seu apetite.



Com primor nos detalhes, o Cabaña del Primo oferece estrutura completa para eventos 

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

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

 Ambiente inspirador. 
Para fechar bons negócios 
       e abrir o seu apetite.
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dE Acordo coM pEdiAtrAs, 
os priMEiros Mil diAs dE 
vidA são cruciAis pArA 
dEtErMinAr o crEsciMEnto 
sAudávEl dE uM sEr huMAno

mIl dIas 
que valem 
uma vIda

hapvIda

g
arantir um crescimento saudável é o 
que todos os pais desejam para seus 
filhos. Brincadeiras, alimentação, 
estímulos à fala, e até mesmo os li-
mites impostos aos pequenos são 
alguns dos pontos importantes que 
os pais devem ficar atentos, princi-
palmente na primeira infância.

“Os primeiros mil dias de vida são os mais importantes 
para o desenvolvimento da criança”, afirma a pediatra do 
Hapvida, Germana Demes, especialista pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria. “É nesse período que o corpo da 
criança está em formação e adaptação ao novo mundo. 
Ele é fundamental para a prevenção de problemas de saú-
de, desenvolvimento do sistema nervoso e imunológico”, 
completa a médica.

Esse período compreende os 270 dias de gestação e 
mais os dois primeiros anos de vida da criança. “Nessa fase 
é preciso ter uma atenção especial à alimentação, participar 
ativamente do crescimento do filho, ter todo um cuidado 
especial”, diz a médica.
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Na alimentação, por exemplo, o leite ma-
terno tem grande importância. Ele tem todas 
as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e 
água que o bebê necessita para ser saudá-
vel. Este deve ser o único alimento nos seis 
primeiros meses de vida da criança. “O alei-
tamento deve ser estimulado nesse período. 
Depois, deve ser inserida uma alimentação 
complementar saudável, mas nunca deixar 
de amamentar”, afirma a médica.

Dos novos alimentos, a dica é fugir dos 
produtos com algum tipo de corante, con-
dimento ou enlatados. “A comidinha com-
plementar do bebê deve ser proveniente da 
natureza, como frutas, verduras e legumes. 
Alimentos derivados do leite também são im-
portantes nessa fase, porque a criança precisa 
do cálcio, da vitamina D”, informa Germana.

Assim como a atenção com a alimen-
tação, outro cuidado muito importante, de 
acordo com a pediatra, são as consultas pe-
riódicas. Elas permitem acompanhar o de-
senvolvimento da criança. “Não é só saber 
se ela está crescendo bem, mas se ela tam-
bém está desenvolvendo de forma correta. 
No andar, no sentar, no pegar os objetos, na 
fala”, diz a médica. “Se identificarmos algo 
que não está dentro do padrão considera-
do da normalidade, avaliando caso a caso, 
temos como intervir para evitar que aquela 
condição se torne um problema no futuro”, 
afirma. E para ajudar no desenvolvimento 
da criança, nada melhor do que as brinca-
deiras. “Elas ajudam no desenvolvimento 
de várias funções neurológicas e motoras 
das crianças”, assegura Germana. “Se você 
estimular a criança ela consegue desenvol-
ver bem, ela consegue ganhar funções que 
só ganharia mais lá na frente caso ela não 
fosse estimulada”, completa.

 Para as crianças mais novas, brincadei-
ras de montar, de encaixar são exemplos 
que ajudam no desenvolvimento neuroló-
gico. Para crianças acima dos cinco ou seis 
anos, jogos de quebra cabeça são ideais, 
segundo a médica.  Nesse processo, a figu-
ra dos pais também é necessária. “Durante 
as brincadeiras é quando há a possibilida-
de de aumentar ainda mais o vínculo das 
crianças com os pais, porque eles partici-
pam daquele momento de diversão para 
ela”, diz a pediatra. E alerta. “Jogos eletrô-
nicos devem ser regrados. Não é para se-
rem abolidos, mas é muito importante que 
não sejam a principal forma de diversão”, 
frisa a pediatra.

 

Rede pedIátRIca
Para garantir que papais e mamães não te-

nham preocupação na hora de buscar o aten-
dimento ideal, o Hapvida tem investido ainda 
mais na rede pediátrica nos 11 estados em que 
atua, nas regiões Norte e Nordeste.

Em Fortaleza, capital-berço do plano, o 
Hapvida tem atenção especial aos papais, 
mamães e pequenos. O acompanhamento 
dedicado a eles começa ainda mesmo antes 
da chegada do bebê.

 A Unidade de Medicina Preventiva, a Ha-
pPrev, dispõe, além de médicos que realizam 
o acompanhamento do pré-natal, de um cur-
so gratuito para as gestantes, com o objetivo 
de prepará-las para receber o bem mais pre-
cioso da família: o filho.

As aulas, com uma equipe multidiscipli-
nar que incluem médicos, enfermeiros, psi-
cólogos, fonoaudiólogos e outras especiali-
dades, orientam sobre os cuidados durante 
a gravidez e também os primeiros cuidados 

o hospitAl 
AldEotA 
dispõE dE uMA 
EMErgênciA 
pEdiátricA coM 
AtEndiMEnto 
24 horAs, todos 
os diAs, A únicA 
do bAirro
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após o nascimento. Essa atenção é estendi-
da por meio da Central das Gestantes, que 
funciona de segunda a sábado, pelo telefone 
4020.1785. Pelo telefone as mamães podem 
tirar qualquer dúvida de forma gratuita.

Além disso, a Rede de Hapclínicas, unida-
des de atendimento com hora marcada, ga-
rante uma distribuição na atenção aos peque-
nos com as consultas periódicas, em vários 
bairros da cidade como as da unidade Fran-
cisco Sá, Messejana, Conjunto Ceará, Monte-
se, Monte Castelo e José Walter.

As Unidades de Pronto-Atendimento do 
bairro Parangaba e da Avenida Bezerra de 
Menezes possuem o atendimento de urgên-
cia aos pequenos, funcionando de segunda 
a sexta-feira. Já o Hospital Aldeota dispõe de 
uma emergência pediátrica com atendimen-
to 24 horas, todos os dias, a única do bairro.

E desde 2014, o Hapvida incorporou à sua 
rede de hospitais um dos principais centros 
de referência de atendimento à criança na ci-
dade, o Hospital Luis França. Com a aquisição, 
o Hapvida resgatou importantes serviços que 
haviam sido paralisados, como a cirurgia car-
díaca e oncologia pediátrica. Como parte dos 
investimentos de crescimento da operadora 
em Fortaleza, e pensando no melhor conforto 
dos beneficiários, a unidade conta, hoje, com 
salas de observação, sala de medicação, além 
de toda uma estrutura pensada de forma lúdi-
ca para melhor conforto das crianças. 

dEsdE 2014, 
o hApvidA 
incorporou 
à suA rEdE uM 
dos principAis 
cEntros dE 
rEfErênciA dE 
AtEndiMEnto  
à criAnçA  
nA cidAdE,  
o hospitAl  
luis frAnçA
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ticyAnA fAlcão é EspEciAlistA 
EM nutrição EsportivA E uMA 
dAs MAis bEM concEituAdAs 

profissionAis do sEgMEnto EM 
fortAlEzA. nEstA rEportAgEM dA 

tApis rougE, ElA dEsfAz Mitos, 
rEvElA As últiMAs novidAdEs nA 

árEA E dá dicAs prEciosAs

nutRIção espoRtIva:  

muIto além de 
dIetas mIlagRosas

alImentação

por ticyAnA fAlcão
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o
uando Ticyana Fal-
cão identif icou 
que era uma “falsa 
magra”, ainda na 
adolescência, e re-
solveu começar um 
acompanhamento 
nutricional, viu as 

portas da sua vocação profissional se abrirem.
Hoje, ela é uma das profissionais mais 

bem conceituadas de Fortaleza e não tem 
dúvidas sobre a escolha de sua especialida-
de: nutrição esportiva. “Já entrei na facul-
dade de nutrição sabendo o que eu queria 
e qual seria minha especialidade, afinal, eu 
já era apaixonada e respirava a nutrição es-
portiva”, pontua Ticyana.

Com muito estudo e dedicação, Ticya-
na vê, em sua rotina de trabalho, o quan-
to a nutrição pode proporcionar. Bem
-estar físico, mental, autoestima, saúde, 
prevenção e controle de doenças são so-
mente alguns dos benefícios. Tendo o ofí-
cio como paixão, a nutricionista faz dos 
cuidados consigo mesma um exemplo: 
segue um plano alimentar exclusivo e se 
dedica aos exercícios.

a ImpoRtâncIa do 
acompanhamento 
nutRIcIonal

Não é novidade para ninguém que a 
importância de um bom profissional no 
processo de emagrecimento e ganho de 
massa magra é fundamental. Na prática, 
infelizmente, isso não ocorre da maneira 
que esperamos.

Muita gente substitui os alimentos, 
acha que está fazendo tudo certo e fica 
frustrado por não alcançar os resultados 
esperados. Ticyana Falcão faz o alerta: “O 
profissional nutricionista, que tem conhe-
cimento técnico para isso, é indispensável 
para explicar, mostrar e prescrever o que 
deve ser feito para que o paciente atinja 
seus objetivos físicos. Nada na nutrição é 
universal. Às vezes o que é bom para algu-
ma patologia não é bom para outra”.

Ela acrescenta, ainda, a importância de 
as pessoas entenderem que o trabalho de-
ve ser feito de forma personalizada, com 
o intuito de avaliar individualmente o qua-
dro clínico de cada paciente, de acordo 
com suas necessidades.

novos camInhos  
paRa a saúde

De acordo com a nutricionista, a re-
comendação diária de macronutrientes - 
elementos necessários ao organismo em 
grandes quantidades - mudou muito com 
os novos estudos.

Há alguns anos, por exemplo, a reco-
mendação de carboidratos (pães, massas, 
arroz etc) era muito alta e girava em torno 
de 60% a 70% da dieta. Os estudos hoje as-
sociam, porém, o alto consumo de carboi-
dratos às doenças crônicas, como obesida-
de, diabetes e displidemias.

As gorduras, por sua vez, eram as vilãs. 
Hoje são utilizadas para ajudar na sacieda-
de e compulsão alimentar, controlar o açú-
car no sangue, modular o sistema imuno-
lógico, atuar na produção hormonal, entre 
outros benefícios.

É importante lembrar, porém, da impor-
tância de buscar a orientação de um pro-
fissional para que essas quantidades sejam 
adequadas individualmente.

Estudos AssociAM 
o Alto consuMo 
dE cArboidrAtos 
às doEnçAs 
crônicAs, coMo 
obEsidAdE, 
diAbEtEs. As 
gordurAs, por suA 
vEz, ErAM vilãs. 
hojE são usAdAs 
pArA AjudAr nA 
sAciEdAdE
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alIados X vIlões
Você sabia que as oleaginosas são gran-

des aliadas para a saúde e emagrecimento? 
Apesar de serem calóricas, elas são fon-
tes de gorduras insaturadas em sua maior 
proporção. Isso significa, de acordo com 
Ticyana, que ajudam na prevenção de hi-
percolesteromia – aumento de colesteral no 
sangue -, diabetes e compulsão alimentar. 
Além disso, elas são altamente nutritivas e 
auxiliam no sistema imunológico.

A nutricionista lista outros elementos 
fundamentais e básicos para uma boa ali-
mentação. São eles: grão integrais; carboi-
dratos complexos, como macaxeira, batata-
doce, arroz integral, aveia, dentre outros; 
proteínas de alto valor biológico, tais como 
peixes, carnes, proteína do soro do leite etc; 
sementes, como chia, linhaça e gergelim; 
leguminosas, como feijão, grão-de-bico, 
lentilha, dentre outras; além de fontes de 
gorduras insaturadas, onde entram azeite 
de oliva extra-virgem, abacate etc.

Ticyana explica que, na verdade, existe 
uma infinidade de alimentos que podem ser 
combinados e fazem toda a diferença em 
uma refeição. Por isso, todas essas dicas só 
valem se orientadas por um profissional.

Os grandes vilões, por sua vez, são os açú-
cares e gorduras trans. Os novos estudos com-
provaram, segundo a nutricionista, que estes 
tipos de alimento possuem alta afinidade com 
doenças cardiovasculares, além de possuirem 
um alto potencial inflamatório no organismo.

Por isso, o ideal é evitar doces, farinhas 
refinadas – pão branco, biscoitos, macarrão 
comum, refrigerantes etc – e industrializa-
dos. A saúde começa pela boca!

alImentação

equIlíbRIo  
sempRe

A “moda fitness” pegou e virou febre 
postar nas redes sociais os treinos, ali-
mentação e metas. Muitas vezes, porém, 
a vaidade excessiva pode trazer prejuí-
zos. De acordo com Ticyana Falcão, é pre-
ciso ter cuidado quando passamos a não 
respeitar o biotipo, tentando alcançar o 
estereótipo de outra pessoa. Para ela, o 
mais importante é ter metas realistas e 
saudáveis, evitando frustrações e uso de 
fármacos e outras drogas sem prescrição 
médica, pondo em risco a saúde. “O con-
selho que dou é que procurem ter equi-
líbrio. Conversem com seu nutricionista, 
educador físico e coloquem metas realis-
tas e saudáveis. Não deixem que a perda 
de peso ou qualquer outro desejo esté-
tico seja seu principal objetivo de vida”, 
finaliza Ticyana.

dIcas  
da nutRI
Para dar um empurrãozinho 
em sua saúde, separamos cinco 
dicas da nutricionista Ticyana 
Falcão. Siga-as com carinho e 
não esqueça de consultar um 
profissional da área!

1) Evite o consumo de açúcar e 
carboidratos simples na sua rotina.

2) Opte sempre por fontes 
de gorduras saudáveis ou 
insaturadas e prefira consumi-
las a frio.

3) Fracione as proteínas de alto 
valor biológico no decorrer do 
seu dia.

4) Tente sempre combinar 
os três macronutrientes 
(carboidratos, proteínas e 
gorduras) em todas as refeições.

5) Procure a orientação de um 
profissional nutricionista para 
lhe orientar individualmente.
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uma vIagem 
gastRonômIca 

socIal clube
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já iMAginou provAr sAborEs dE 
difErEntEs pAísEs, coMo EM uM rotEiro 
gAstronôMico? tApis rougE lhE convidA 
A dEgustAr uMA pArrillA ArgEntinA, 
provAr Exóticos sAborEs do oriEntE 
E dEsfrutAr o conforto dA coMidA 
itAliAnA. As cAsAs quE intEgrAM A rEdE 
sociAl clubE, dos irMãos rodrigo E ciro 
MorEirA, propiciAM EssA ExpEriênciA únicA 

la pasta gIalla
Começamos nosso tour pela Itália, a terra da fartura 

gastronômica e das tradicionais pastas. Iguarias que podem 
(e devem!) ser acompanhadas por excelentes vinhos. 
Dos diferentes tipos e formatos de massas às saladas 
mediterrâneas, a Itália tem sabores para quem gosta de 
antepastos, pastas frescas e frutos do mar. 

Inspirado nesta ideia, nasceu o La Pasta Gialla, uma 
franquia assinada pelo renomado chef Sergio Arno. A  
família, tradicional de São Paulo, já era conhecida pelos 
famosos eletrodomésticos, mas Sérgio, desde criança, 
mostrou interesse mesmo pela gastronomia. Aos 12 anos,  
já apresentava seus primeiros pratos.

O grande diferencial do restaurante são suas massas 
artesanais, com receitas elaboradas pelo próprio Arno, que 
levam ingredientes sempre frescos e saborosos. Os clientes 
gostam de iniciar com as bruschettas, que estão disponíveis 
em diversas combinações. Segundos os sócios Rodrigo e 
Ciro, o Papardelle Tradicional com Iscas de Filet Mignon e o 
Tagliatelle tradicional no queijo Grana Padano são os mais 
apreciados. Além do sabor, o prato é finalizado na frente do 
cliente, realçando ainda mais a pureza das especiarias.

Em 2016, o La Pasta Gialla comemora seus 15 anos, e os 
sócios trazem grandes novidades para os clientes. Ao longo 
do ano, acontece o Festival de 15 anos, que tem no cardápio 
pratos que são sucessos da casa. Todos são escolhidos a 
dedo pelo próprio chef. Entre eles, Polpettone, Brasato, 
Gnocchi e Bruschetta.

Ciro Moreira também dá a dica: “atualmente, os gnocchis 
ganham destaque no Festival de 15 anos, nos sabores 
abóbora, batata e rúcula e mandioca e mandioquinha. Estes 
são os mais apreciados. Além da massa, os clientes podem 
optar por uma série de diferentes molhos”.
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supeR gRIll
Inspirado na leveza e rapidez dos brasileiros, 

o Social Clube também inaugurou o Super Grill. A 
proposta é um self-service de melhor qualidade e 
sabor. Assim, quem deseja rapidez nas refeições 
mas não quer abrir mão do paladar pode se sentir 
privilegiado. Entre os destaques, a Estação  
das Massas, que faz a criação e montagem do  
prato na hora. 

O Super Grill oferece também carnes, 
guarnições e saladas variadas. Com duas unidades 
em Fortaleza, o restaurante está presente no 
Meireles e no Dionísio Torres, bairros de grande 
movimentação social e econômica da Capital, que 
necessitam de opções práticas sem deixar de lado  
a boa gastronomia.

santa gRelha
Partindo para o Brasil, chegamos ao Rio Grande do 

Sul, com seus famosos churrascos inspirados na parrilla 
argentina. Os cortes bovinos e as cervejas são iguarias muito 
apreciadas em nossa terra. E o Santa Grelha, restaurante 
mais tradicional do Grupo Social Clube, aprimorou-se nestes 
deliciosos sabores.

Não é para menos que ele se consagrou como um dos 
mais tradicionais da cidade. Para iniciar o restaurante, não 
foram apenas as ideias dos sócios Rodrigo e Ciro que se 
destacaram. Muito estudo e pesquisa fizeram o Santa Grelha 
levar a premiação da Veja Comer e Beber por diversos anos.

“Crescemos aos poucos e queríamos que cada 
estabelecimento tivesse personalidade própria, com 
especialidades bem definidas”, conta Rodrigo. A trajetória 
iniciou-se em 2000, após passar uma semana no 
conceituado restaurante Templo da Carne Marcos Bassi, em 
São Paulo, observando a logística da cozinha, enquanto seu 
irmão acompanhava o andamento do salão. Os ensinamentos 
aprendidos com Bassi foram aplicados no Santa Grelha e, 
consequentemente, nos demais empreendimentos.

“O forte da casa são os grelhados. Oferecemos um 
cardápio especificado em grelhados premium, preparados 
com perfeição em nossa sagrada churrasqueira a carvão”, 
aponta Rodrigo. Uma novidade no menu é a saborosa carne 
Tomahawk Steak, corte famoso por seu sabor e maciez, 
com formato que se assemelha a uma machadinha indígena. 
Oriundo da raça Black Angus, tem sabor incrível e uma 
suculência fantástica. 
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seRvIço
la Pasta Gialla 
Av. Dom Luís, 1200 - Loja 125 - Aldeota (Pátio Dom Luis). 
 Tel:  3267-3070  
Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Iguatemi). 
Tel: 3241..5541

santa Grelha 
R. Tibúrcio Cavalcante, 790 - Meireles. Tel: 3224-0249

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Iguatemi). 
Tel: 3241.5541

ryori sushi lounge 
Av. Dom Luís, 1113 - Lojas 18 e 19 - Meireles  
(Shopping Bougainville). Tel: 3224.9997

uma delIcIosa vIagem
O que era um hobby, transformou-se em 

trabalho. Depois de oferecer a própria cozinha para 
os amigos nos fins de semana, Rodrigo Moreira 
deixou a graduação de engenharia civil pela 
gastronomia e realizou seu sonho com o Social 
Clube. Hoje, ele conduz toda a parte operacional 
do grupo, acompanha de perto as encomendas e 
aprova cada uma das novas receitas incorporadas 
aos cardápios.

O Social Clube começou pequeno e 
transformou-se num roteiro gastronômico para 
quem deseja desfrutar de sabores requintados e 
se sentir em diferentes países. E o melhor: tudo 
isso sem sair de Fortaleza. 

RyoRI sushI lounge
Do outro lado do mundo, no Japão, onde as cerejeiras 

florescem e os pratos são repletos de sabores exóticos.
Ingredientes como peixe cru e algas são regados ao 
típico molho oriental shoyu e acompanhados do picante 
gengibre. O Ryori Sushi Lounge oferece todas essas 
delícias, com o toque diferenciado do chef executivo, 
Ralfo Ifanger, e do sushiman, chef Gilson.

Projetado para ser um templo da culinária japonesa, o 
ambiente remete às terras nipônicas desde sua fachada, 
uma combinação de grandes janelas e madeira, com as 
típicas cores branco, preto e vermelho. O restaurante 
japonês fica no Shopping Bougainville, em um ambiente 
agradável, cercado de natureza. O menu oferece opções 
que vão muito além do sushi, tornando o cardápio 
surpreendente, ousado e com um toque de sofisticação.

A Sequência Japonesa destaca-se pela sua variedade. 
“O serviço acaba sendo um diferencial, pois são oferecidas 
diversas opções de entradas, pratos quentes e sushis 
variados e especiais”, explica Rodrigo Moreira.

O Ryori também traz uma novidade para os clientes. 
Double Drink (caipirinha e caipiroska) em dobro no 
Happy Hour, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h. 
Além disso, desde outubro conta com 12 novos pratos 
e sobremesas, todos criados pelo chef executivo Ralfo 
Ifanger e pelo sushiman chef Gilson.
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A trAdicionAl gAstronoMiA jAponEsA 
é rEinvEntAdA AtrAvés dA fusão coM 

ingrEdiEntEs locAis E conquistA cAdA 
vEz MAis o pAlAdAr dos cEArEnsEs

delícIas do  
sol nascente

E
m vez de arroz soltinho, 
o pequeno bolinho do ce-
real. No lugar do feijão, 
algas marinhas e peixe 
cru. Foi com esses três in-
gredientes principais que 
a gastronomia japonesa 
conquistou os fortalezen-

ses. Antes restrita a pouos restaurantes, 
a culinária nipônica caiu no gosto local. 
Usar os hashis em vez dos talheres tor-
nou-se, de fato, algo bem comum.

Mas, como essa cozinha tão diferente 
da nossa passou a ser uma preferência re-
gional? O grande segredo está na maneira 
que ela foi trazida. Tem um falatório po-
pular que diz: se você não gosta de sushi, 

experimente a versão hot. Foi assim, mu-
dando um pouco e com pitadas da nossas 
preferências à mesa, que a comida japo-
nesa conquistou os alencarinos.

No Japão, os sushis são muito varia-
dos, mas trazem ingredientes mais tí-
picos: peixes (não somente o branco, o 
atum e o salmão), crustáceos e moluscos. 
Aqui no Brasil, muitos insumos são adicio-
nados para atrair e agradar o paladar lo-
cal. E, mesmo rendendo-se a estas adap-
tações, mudando um pouquinho aqui e 
ali, os restaurantes de Fortaleza buscam 
preservar as principais características dos 
japoneses. Peixe extremamente macio e 
equilíbrio no sabor do arroz, nem muito 
doce, nem muito ácido.
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Ceviche 
servido no 

restaurante 
Soho
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mIsakI 
RestauRante

Uma das grandes novidades da casa, 
que enfatiza bem uma tendência regional 
que está em alta na cidade, é o Life Menu: 
um almoço funcional com direito a entra-
da, grelhado e acompanhamento e um ca-
fé para finalizar. Tudo por um único valor.

O menu do Misaki busca trazer novida-
des o tempo inteiro para os clientes. Para 
isso, eles dispõem de um cardápio espe-
cial, feito por temporada, pelos chefs e 
sushimen da casa. Andrea enfatiza que a 
pesquisa por novos sabores é um dos prin-
cipais interesses do restaurante. “Estamos 
sempre atentos às tendências e pesqui-
sando sobre as novidades. Semanalmen-
te, fazemos testes com novos ingredientes 
para apresentarmos aos clientes”.

Uma das novidades mais recentes é 
o Menu Nippo, no qual os clientes esco-
lhem o prato com um toque próprio. “Foi 
uma maneira que encontramos de deixar 
o cliente livre para personalizar seu pedi-
do”, explica Andrea.

misaki restaurante
Jardins Open Mall
Av. Desembargador Moreira, 1011 – 
Aldeota
Tel: (85) 3433.1050
Aberto de segunda a domingo,  
das 11h30 às 1h

Um dos destaques do circuito gastro-
nômico cidade - já vencedor da Veja For-
taleza Comer e Beber, do Great Place to 
Work e do Prêmio Prazeres da Mesa - é o 
Misaki Restaurante, que traz esta mistura 
do oriental com o regional com muita ênfa-
se em seus pratos. 

“O Misaki está em constante evolu-
ção. Principalmente nos sushis, nosso 
carro-chefe, buscamos sempre inovar 
e trazer sabores surpreendentes aos 
clientes”, explica Andrea Nery, gerente 
de marketing do restaurante. Entre os 
sabores que trabalham a regionalidade 
estão o sushi Pirulito de Salmão, feito 
com peixe e cream cheese ao molho de 
acerola; o Gunkan de Tilápia, com ca-
marão, shimeji e geleia de jabuticaba; e 
o Hot de Castanha, com camarão e ge-
leia de pimenta.

O elegante 
ambiente  
do Misaki

Sushi 
Pirulito de  

Salmão

Tilápia ao Molho 
pesto termogênico e 

legumes com ervas
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soho RestauRante

“Muito requinte na qualidade 
dos produtos, um sabor memorá-
vel, ambiente agradável, atendi-
mento simpático e tudo isso a um 
preço justo e acessível”. Esta é a 
definição do Soho Fortaleza pelos 
próprios donos, que trouxeram a 
filial do restaurante baiano para a 
cidade porque queriam realizar o 
sonho de um negócio inovador e 
cheio de desafios. 

A abertura de uma unidade do 
Soho na Capital do Ceará é resul-
tado de uma parceria dos empre-
sários João Mendonça, Karine, Jel 
Queiroz e o chef Bartô.

Presente ainda em várias ca-
pitais do País e com uma recente 
unidade inaugurada em Miami 
(EUA), o Soho incorpora em seu 
menu e em seu ambiente a tra-
dição dos sabores japoneses jun-
to à modernidade das misturas 
regionais. Além dos pratos em 
constante inovação, o restauran-

te também é marcado pela beleza 
arquitetônica, que visa o bem-es-
tar do cliente em primeiro lugar.

Entre os pratos queridinhos 
da casa está o Soho Maki Cama-
rão, item mais vendido. Além do 
sabor especial, a iguaria ganhou 
o apreço dos donos por ser um 
dos primeiros a trazer sabores di-
ferenciados para Fortaleza. “Atri-
buímos a esse prato, em especial, 
a inovação na culinária japonesa 
aqui. Gostamos e ficamos felizes 
em ver que diversos restaurantes 
japoneses mudaram sua postu-
ra e forma de fazer sushi após a 
chegada do Soho”, conta o sócio 
João Mendonça. 

“Antigamente (e olha que 
não faz tanto tempo assim), os 
restaurantes japoneses serviam 
sushis ‘tradicionais’, e a inovação 
e ousadia eram bem limitadas”, 
enfatiza João. Segundo o empre-
sário, após as experimentações 

soho restaurante 
Rua Des. Lauro Nogueira, 1780
Tel: (85) 3099.1167
Aberto de segunda a domingo, 
das 12h ás 15h e de 18h às 23h

do Soho, muitos sushimen se diri-
giam ao salão e questionavam as 
receitas para levar novidades para 
seus restaurantes.

Até o fim deste ano o Soho ofere-
cerá um menu com uma mistura de 
receitas de todas as sedes da casa. 
João Mendonça revela. “Será uma 
simbiose entre as receitas dos che-
fs Soho de Salvador (BA), Fortaleza 
(CE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) 
e Miami. Podemos adiantar que as 
novas receitas vão deixar qualquer 
apreciador da culinária japonesa 
contemporânea maravilhado”.
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EM coquEtEl proMovido pElA tAllis joiAs, 
A rolEx AprEsEntou, coM ExclusividAdE, 

As novidAdEs dA luxuosA MArcA

novidAdEs  
dA rolEx nA  
tAllis joiAs

luxo
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1 talyzie mihaliuc, gorete arruda e talynie mihaliuc  2 maria Clara Facundo, gustavo macedo, Vitor rôla e maria Eduarda ary   
3 rachel machado e talyzie mihaliuc 4 Juliana neves e talyzie  5 Dulce e nicinha Ferreira  6 márcia travessoni, talyzie e talynie mihaliuc  7 talyzie mihaliuc e Keila tarjano
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luxo

1 talyzie mihaliuc, Enio Feitoza e talynie mihaliuc  2  Cida parente e talyzie mihaliuc 3 talynie mihaliuc e adriano nogueira   
4 thalyzie mihaliuc e silvinha Leal 5 Juliana neves  6 Vips conferem os novos modelos  7 márcia travessoni, talyzie mihaliuc  e gorete arruda
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no MElhor Estilo sunsEt, 
douglAs sAntos, cAp dA d&E 
EntrEtEniMEnto, rEuniu os 
AMigos nA lAgoA do uruAú 
pArA cElEbrAr sEus 50 Anos  
coM grAndE fEstA 

50 Anos dE  
douglAs sAntos 

1

AnivErsário
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1 Douglas santos  2 rodrigo Frota e Bruna Waleska  3 roberto e Jamile rocha  4 Ângelo roncale e ana Carolina 
5 Betinho e Douglas santos  6 Camila nobre e Fábio Leite  7 Douglas santos, adriano nogueira e Carmen rangel 

 8 Douglas santos comemora com amigos
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AnivErsário

1 tarso melo e ana Cristina 2  Filhos homenageiam aniversariante 3  Douglas e gislayne santos   
4 Colombo e Lili Cialdini  5 Louise e Luciana Lopes 6  mirlei rocha, paulo Carvalho e Fernanda philomeno
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7 João pedro, augusto e Luciana Borges  8 stela maris, nicole almeida e Louise santos  9 Epitácio oliveira e Érica pontes 
10 Felipe gradvohl e Lorena Farias  11 Fernando Façanha e Valdo santos  12 melissa schimidt e Lili Cialdini  13 natália nogueira, Liana sá e Bruna Waleska
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A prAiA do bArro prEto foi o cEnário pArA A bElA fEstA dE 
cAsAMEnto dE priscillA jAnsEn E fErnAndo rodriguEs, 

filhos dE AlExAndrE jAnsEn E hEliAnE E fErnAndo 
rodriguEs E inês. confirA quEM EstEvE por lá

priscillA jAnsEn E 
rodrigo rodriguEs 

trocAM AliAnçAs

1

EnlAcE

sociedade



1 os noivos priscilla e rodrigo 2 inês, rodrigo e Fernando rodrigues  3 tatiana Jereissati, Lara Brasil e Joana moreira  4 Humberto e rosilândia Lima  5 Luciano e sandra 
gonçalves Dias 6 melânia e Fernando rodrigues Filho  7 priscilla Jansen, rodrigo rodrigues e rosinha rodrigues  8 show de gustavo serpa
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1  a noiva priscilla Jansen  2 Luciano e Daniela Cavalcante  3 Davi e patriciana rodrigues  4 Diogo e aline Ferreira gomes  5 Eduardo Basto e Carolina Castro 
6 Heliane, priscilla Jansen e regina Basto  7 Fernando Filho, rodrigo e Davi rodrigues
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TOGETHER
Join us

Comprometa-se

você
com

SHOPPING RIO MAR
FORTALEZA

BOA VIAGEM   CASA FORTE
RECIFE

TREINA NAS 3 UNIDADES
ALUNO R2 BETTER TOGETHER



8 o casamento foi em clima de sunset  9 os noivos com os pais 
10 aline proença e perpétua Belmino  11 Valéria Carvalho  12 Clarissa Candeias e renan sampaio 
13 alberto torres, andré Jansen, Vitor Lobo e Eduardo Basto  14 o noivo rodrigo com a família
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pouchain



1

locAlizAdo EM uMA dAs árEAs dE MAior MoviMEnto 
dA cidAdE, EM MEssEjAnA, o grAnd shopping Abriu 

As portAs Ao público EM cEriMôniA dE inAugurAção 
coM A prEsEnçA dE todA A dirEtoriA dA siMpEx 

incorporAçõEs E rEdEfonE. A tApis rougE EstEvE  
por lá E MostrA os MElhorEs MoMEntos dA fEstA

bEM-vindos Ao
grAnd shopping

lAzEr
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1 Walder ary, Jorge ary e silvio Frota  2 Vitor Frota e Daniele Eloy  3 alice Colares e Yuri rolim   
4 alan Bezerra e Leonardo Brasil  5 alexandre Carvalho, Valter mota e Luiz Carlos abadia  6 adriano nogueira e ricardo Bezerra   

7 Valdomiro távora, roberto Cláudio, adriano nogueira e ricardo Bezerra 8 Bruna Waleska e Daniele Eloy  9 Benjamin e Welington oliveira
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1  Cristiane, Walder e Carolina ary  2 Carlos pimentel, rigoberto, Cláudio milerio e Walder ary  3 pompeu Vasconcelos, Vitor Frota e adriano nogueira 
4 rodrigo Frota e rafael sá  5 Fábio albuquerque, ricardo ary e Felipe okeno  6 grand shopping  7 Damaris dos anjos, Viviane Fracalossi e albany americo
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AgitAção E lindAs prAiAs fAzEM 
pArtE dEstE pAís, quE tAMbéM 
ofErEcE MuitA culturA E uMA 
ExpEriênciA gAstronôMicA únicA

paRaíso 
tRopIcal

taIlândIa
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s
e você adora um mix de cultu-
ras, praias de águas cristalinas e 
agitação, e ama a culinária asi-
ática, seu próximo destino deve 
ser a Tailândia. Este lugar, reple-
to de receptividade, abre para 
você um novo mundo. Se com-
pararmos aos parâmetros oci-

dentais, tudo lá acontece com mais intensidade.
Campeão de turismo no sudeste asiático, 

reúne as mais belas praias do planeta, além da 
animação na fervilhante capital, Bangcoc. Uma 
das metrópoles mais fascinantes do mundo, ela 

reúne templos, arranha-céus, muitas luzes ne-
on e seis milhões de pessoas.

Além de todas estas opções, a gastronomia é, 
sem dúvida, um ponto a ser explorado nesta via-
gem. Os tailandeses possuem o dom de mesclar 
sabores básicos, tornando uma ocasião ímpar a 
possibilidade de desfrutar a gastronomia trivial.

Passando por lá, não deixe de experimentar 
iguarias cobiçadas como pad thai, pla raad prik 
e kaeg. Vale lembrar que, na Tailândia, a pimen-
tinha tem um lugar reservado em grande parte 
das receitas. Se você não gosta do condimento, 
lembre-se de falar “no spicy!”.
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gRand palace

templos de bangcoc
Bangcoc reúne uma população 95% 

budista. Não é à toa que os templos estão 
por toda parte, enchendo nossos olhos 
com arquiteturas fantásticas e aroma mar-
cante de incenso. A beleza mística desta 
cidade vem destas edificações religiosas, 
cada uma com suas peculiaridades.

São muitas as opções, mas na hora 
de decidir o que visitar, algumas mere-
cem destaque. Entre os templos reu-
nidos na área de Rattanakosin, vale a 
pena a ida ao Wat Pho, onde você pode 
desfrutar de uma massagem exótica e 
relaxante, além de apreciar o restauran-

te, que reúne estupas ornamentadas 
em cerâmica e uma coleção exuberan-
te de centenas de budas dourados.

Outra boa opção é o Wat Phra 
Kheo, com detalhes arquitetônicos de 
encher os olhos. Além disso, perto dali, 
você pode assistir a um embate de bo-
xe tailandês, o famoso muay thai.

Chegue cedo, encare o passeio como 
um tour arquitetônico e saiba: não são 
permitidas roupas curtas, calças cola-
das, camisas sem mangas ou sandálias. 
Os templos budistas são sagrados e a 
cultura local exige muito respeito.

O Grand Palace teve sua constru-
ção iniciada em 1782, durante o reina-
do do Rei Rama I, para ser sua residên-
cia real. Ao ser inaugurado, o palácio 
tornou-se o maior símbolo arquitetô-
nico da Tailândia. Não deixe de inse-
rí-lo em seu roteiro, pois há muito de 
história por lá.

O Grand Palace é aberto diariamen-
te a visitação, das 8h30 as 15h30, e é 
divido em Átrio Exterior, que abriga 
escritórios reais, edifícios públicos e o 
Templo do Buda de Esmeralda; Meio 
do Pátio, onde estão os mais importan-
tes edifícios residenciais e estaduais; e 
Átrio Interior, reservado para o rei, rai-
nha e consortes. 
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outRos 
atRatIvos

Nem só de templos e praias vi-
vem os tailandeses e turistas. No Pa-
ís, há opções para todos os gostos. 
As Ilhas Similan, por exemplo, são 
imperdíveis para mergulhadores. 
Quem está a fim de curtir balada, 
pode ir à Koh Phangan. Já os aman-
tes de história vão adorar Sukhothai 
e Ayutthaya.

Além disso, você pode visitar 
Chatuchak, o maior mercado do 
mundo; andar no lendário tuk tuk, 
o táxi de três rodas, e fazer um pas-
seio de elefante. Que tal?

Areia fina e branquinha, águas 
cristalinas e quentes, tudo isso cer-
cado por uma natureza que lem-
bra a nossa Mata Atlântica. Não é 
à toa que as praias da Tailândia são 
conhecidas como as mais belas do 
mundo. A magia das ilhas é de ti-
rar o fôlego e encanta todos os que 
passam por lá.

São muitas destinos para conhe-
cer, mas não podemos deixar de 
destacar a ilha de Koh Phi Phi. Lá es-
tão concentrados hotéis, restauran-
tes, centros de mergulho e bares. As 
águas transparentes são cercadas de 
pedra calcária, cuja beleza é difícil 

de assimilar. Por lá, não deixe de ir 
ao View Point (Topo do Mirante), pa-
ra apreciar o pôr-do-sol cercado de 
cajueiros. Depois disso, prepare-se, 
pois a vida noturna é bem agitada!

Ainda sobre as praias, Phuket 
também ganha destaque. Nela, es-
tão os hotéis mais luxuosos da re-
gião, muito neon e uma enxurrada 
de turistas. Se estiver buscando 
badalação, é o local certo! Já a re-
gião noroeste da ilha é extrema-
mente tranquila. As praias Bang 
Thao e Hat Nai Ton dispõem de ho-
téis e condomínios superluxuosos 
para você aproveitar. 

phuket e koh phI phI: 
destIno ceRto paRa  
os amantes de pRaIa

o que é bom sabeR 
antes de vIsItaR  
a taIlândIa

Por ser um país com cultura bem dife-
rente da nossa, algumas particularidades 
devem ser levadas em consideração antes 
de embarcar para a Tailândia. Confira algu-
mas dicas para você se programar.

1O melhor período para viajar é entre 
novembro e março, quando o clima é 

agradável e não chove muito.

2A moeda de circulação é o Bath. Dificil-
mente você encontrará locais que acei-

tem dólar americano, mas você consegue 
trocá-lo facilmente em casas de câmbio ou 
sacar nos abundantes caixas eletrônicos.

3Por lá, é preciso ter muito respeito aos 
templos e à Família Real. Isso inclui 

imagens do rei, notas e moedas.

4Turista brasileiro não precisa de visto e 
pode permanecer no País por até 90 dias.

5É preciso estar vacinado, com pelo me-
nos 10 dias de antecedência, contra a 

febre amarela.

6Para visitar os templos, os homens de-
vem usar calça comprida e blusas com 

mangas. As mulheres devem usar calça 
comprida, saias ou vestidos abaixo do joe-
lho, além de blusas com mangas.

7Não se assuste com os preços! Eles são tão 
baixos que a gente nem chega a acreditar.

8A nossa CNH não é aceita na Tailândia, 
por isso, evite dirigir por lá! 
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vIagem

por AlinE pinho

st. baRths 
wIth kIds

uMA ilhA pArAdisíAcA, conhEcidA por suAs 
bElAs prAiAs E AgitAção, tAMbéM podE sEr  
uMA boA opção dE rotEiro coM criAnçAs
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d
estino certeiro no 
mês de dezembro 
para o Réveillon, 
St. Barths é sempre 
uma ótima pedi-
da para esticar até 
as férias de janeiro! 
Ou quando chega o 

Carnaval, que volta a lotar novamente. A ilha 
encanta pela culinária, pelas praias, beach 
clubs e restaurantes superanimados à noite. 
Eu resolvi levar minha tropa, Liz e Antônio. 
Animados com o passeio, disseram que que-
rem ir todas as férias! Mal sabem eles os esfor-
ços que temos que fazer para estar lá.

A primeira dica para quem deseja ir com 
crianças a St. Barths é não ficar em hotel. 
É muito mais caro! Nós procuramos mui-
to (www.stbarth.com e www.luxuryretreats.
com) e achamos as casas mais em conta. Na 
que ficamos não tinha funcionários nem chef, 
mas tinha serviço tipo hotel - limpeza uma vez 
por dia e o café da manhã bem básico. Neste 
paraíso existem hospedagens de todos os ti-
pos, vai de acordo com o seu bolso. Existem 
casas com chefs e funcionários o dia todo, tu-
do de acordo com sua necessidade.

A melhor praia para frequentar com crian-
ças é, definitivamente, a do hotel Eden Rock! 

A ilhA EncAntA 
pElA culináriA, 

pElAs prAiAs, 
bEAch clubs E 
rEstAurAntEs 

supErAniMAdos 
à noitE. Eu 

rEsolvi lEvAr 
MinhA tropA, 
liz E Antônio

Porém, como não estávamos hospedados lá, 
acabamos alugando as cadeiras na areia (o 
que é quase impossível, mas conseguimos 
em dois dias). Depois, almoçamos no Sand 
Bar, que fica no próprio hotel. A lojinha de lá é 
a mais bacana, porém a mais cara.

Outra opção é La Plage, que fica próxima 
ao Eden Rock. É perfeita para crianças e adul-
tos! Além de um bar incrível e boa comida, 
sempre conta com DJs, mas nem sempre as 
pessoas que frequentam lá são tão bacanas. 

Muitos pensam que a badalada Nikki Beach 
é ideal apenas para adultos. Um engano. Fui com 
as crianças e foi uma delícia! Eles passaram o 
dia no mar, brincaram muito correndo na praia, 
viram tartarugas e vários peixes. Então, dá pa-
ra conciliar bem. A comida de lá, porém, não é 
das melhores. Meu conselho é curtir, tomar uns 
drinks e almoçar novamente no Sand Bar ou em 
outro local (confira lista de restaurantes ao final). 

Em Cheval Blanc, as cadeiras são maravi-
lhosas e a comida é a melhor, mas o mar não é 
o mais indicado para as crianças. No entanto, 
eles podem ficar brincando na areia ou na pis-
cina do hotel, pois é permitido usar. 

Não deixem de visitar a praia de Colombier, 
que só é possível conhecer de barco ou por tri-
lha. A praia de Saline também vale a pena para 
levar as crianças, fazer um pic-nic e mergulhar.
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RestauRantes 
paRa IR com 
cRIanças
Tamarin 
Tem a vista mais linda de  
St. Barths. Acompanhado de 
crianças é bom chegar entre 
18h30 e 19h, para ver o pôr  
do sol.

Isoletta
Excelentes pizzas.

Maya
Não deixem de passear com eles 
pelo porto no fim da tarde, para 
tomar um sorvete, ver todos os 
iates e as lojinhas.

DICA:
Entrem no site Acess St. Barths 
(http://www.access-stbarth.
com), mega útil e tem app 
também. Dá para fazer reserva 
por ele, aluguel de barco, 
contratar fotógrafo e até buffet. 
Indico muito!

vIagem

A MElhor prAiA pArA 
frEquEntAr coM criAnçAs 

é, dEfinitivAMEntE,  
A do hotEl EdEn rock
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o solar do Barão, no Centro 
de Fortaleza, abriga a  
18ª edição da Casa Cor
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A cAsA cor cEArá chEgA à suA 18ª Edição 
pAutAdA pElo sucEsso, criAtividAdE E 
profissionAlisMo. conhEçA uM pouco dA 
trAjEtóriA dA MAior MostrA dE ArquitEturA 
E dEcorAção do EstAdo, quE EstE Ano sErá 
rEAlizAdA nA históricA cAsA do bArão  
dE cAMociM, no cEntro dE fortAlEzA 

MAioridAdE 
criAtivA

d
urante uma trajetória de 17 anos, a Casa 
Cor Ceará teve sua história pontuada pe-
la inovação e qualidade de seus eventos, 
o que deu à franquia destaque de caráter 
nacional. Desde sua primeira edição, rea-
lizada em 1999, organizada pelo Instituto 
Cor da Cultura, franqueada Casa Cor no 
Estado do Ceará, a mostra possui o intuito 

de proporcionar aos visitantes uma experiência única através de 
inúmeras novidades do segmento de arquitetura e decoração.

O mês de agosto de 1999 marcou a primeira edição da Casa Cor 
Ceará, levando cerca de 15 mil visitantes ao espaço, que se surpre-
enderam com a qualidade e a sofisticação do evento. No ano 2000, 
a segunda exibição recebeu mais de 20 mil pessoas. Destaque para 
2009, quando este número bateu a marca de 30 mil e o público 
pôde se encantar com os 61 ambientes disponíveis na mostra. Em 
2010,  foram mais de 35 mil visitantes, que participaram também 
de 34 eventos durante os meses de outubro e novembro, período 
em que a exposição ficou aberta. O crescimento de público ao lon-
go dos anos revela a evolução e o fortalecimento da franquia, que 
em 2015 bateu seu recorde, com mais de 43 mil pessoas. Durante 
todo esse tempo, veio também o reconhecimento nacional com 
diversas premiações do Grupo Abril. 
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Inovação é uma palavra presente 
desde o início da Casa Cor Ceará.  O Prê-
mio Casa Cor, realizado desde a primeira 
edição local da mostra, é um bom exem-
plo. Atualmente, é entregue em diversas 
filiais do evento. O prêmio tem como ob-
jetivo valorizar empresas e profissionais 
conceituados das áreas de arquitetura 
e design que tenham se destacado du-
rante a mostra. Uma bancada de jurados 
com olhar crítico e reconhecida atuação 
no segmento faz do Prêmio Casa Cor 
sinônimo de bom gosto e credibilidade. 
Olga Krell, Renata Jereissati, Lino Villa-
ventura, Wânia Dummar e Patrícia Salo-
mani são algumas personalidades que já 
participaram da honraria.

O evento, ao longo dos anos, também 
promove a conscientização sobre temas 
atuais como sustentabilidade e acessibi-
lidade; e benficia entidades como a Co-
munidade Educacional Padre Anchieta 
(CEPAN), o Centro de Valorização da Vi-
da (CVV), o Lar Torres de Melo e a Santa 
Casa de Misericórdia. Outro destaque fi-

ca por conta do  Special Sale, que acon-
tece nos dois últimos dias da mostra e 
tem participação massiva dos fornece-
dores, que disponibilizam seus produtos, 
utilizados durante o evento, para venda 
com descontos de 30% a 70%.

 A grande variedade de ambientes e 
profissionais também é outro diferen-
cial da mostra, assim como as homena-
gens. Nomes como Lúcio Costa, Chico 
da Silva, Cels. Adauto e Humberto Be-
zerra, Ubiratan Aguiar, Edilmar Norões, 
Beto Studart, Demócrito Dummar e Ro-
berto Burle Marx já figuraram entre os 
homenageados do evento.

A Casa Cor Ceará revela o potencial 
dos profissionais e parceiros escolhendo 
um novo imóvel como sede a cada edi-
ção. Em 2016, mais de mil profissionais 
irão se envolver no trabalho de estru-
turação da mostra, que celebra os 290 
anos de Fortaleza, além dos 30 anos de 
criação da Casa Cor. O clima de come-
moração incentivou a direção do evento 
a buscar um local especial. Após extensa 

A dirEção dA 
MostrA sE 
coMproMEtEu 
A EntrEgAr 
o iMóvEl EM 
condiçõEs 
fAvorávEis 
dE uso, pArA 
AbrigAr A novA 
progrAMAção 
culturAl dA  
vilA dAs ArtEs
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seRvIço
casa cor ceará

Período: 3 novembro a 13 de 
dezembro 

Horário: 17h às 22h, de terça a 
domingo, incluindo feriados

local: Av. General Sampaio, 1632 
- Centro

special sale: 12 e 13 de dezembro

valores entrada:

Passaporte: R$ 80 (entrada com 
valor único para todos os dias do 
evento)

ingresso: R$ 40; R$ 20 (meia)

mais informações

site: www.casacor.com.br/ceara

Facebook: www.facebook.com/
casacorceara

instagram: @casacorceara

procura, foi escolhida a Casa Barão de 
Camocim, localizada em frente à Praça 
Clóvis Beviláqua, no Centro de Fortaleza.

Considerada por historiadores um 
dos prédios históricos mais luxuosos 
da cidade, o Solar do Barão apresenta 
uma arquitetura única e retrata uma 
época importante da história cearense 
e brasileira. O prédio é uma das obras 
arquitetônicas mais antigas da cidade. 
Construído em 1880, é tombado pe-
la Prefeitura de Fortaleza desde 2007, 
mas está precisando de intevenções. 
Pensando nisso, a direção da mostra se 
comprometeu a entregar o imóvel em 
condições favoráveis de uso, para abri-
gar a nova programação cultural da Vi-
la das Artes. A Praça Clóvis Beviláqua, 
localizada em frente ao palacete, tam-
bém será revitalizada, pela Prefeitura, 
e diversas ações culturais estão sendo 
planejadas para incentivar a população 
a frequentar o espaço.  

A Casa Cor Ceará segue no coman-
do exclusivo de Neuma Figueiredo, que 
com o apoio dos seus dois filhos, Victor 
e Carolina Figueiredo Guimarães, mu-
dou a dinâmica de trabalho, desenvol-
vendo mais a comunicação do evento 

e comercializando mais ações estra-
tégicas para os parceiros e profissio-
nais. Assim, a Casa Cor Ceará amplia 
anualmente as conquistas, que podem 
ser traduzidas em números. Nestes 17 
anos, são mais de 10 mil empregos di-
retos e indiretos; 1.020 empresas en-
volvidas; 460 mil visitantes; geração de 
mais de 2 mil negociações diretas en-
tre parceiros, profissionais e visitantes. 
A mostra espera sempre surpreender 
seu público e parceiros com o que há 
de mais importante nos segmentos de 
arquitetura, decoração e paisagismo. 

Pertencente ao grupo Abril, a insti-
tuição Casa Cor é reconhecida como a 
maior e melhor mostra de arquitetura, 
decoração e paisagismo das Américas. 
O evento reúne, anualmente, renoma-
dos arquitetos, decoradores e paisagis-
tas em suas 19 franquias nacionais (Ala-
goas, Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Interior de SP, Li-
toral de SP, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na) e quatro internacionais (Peru, Chile, 
Equador e Bolívia). 
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o essencIal 
está no 
baIRRo  

de fátIma
no corAção do bAirro dE fátiMA, 
pErto dos principAis cEntros dE 

coMprAs, igrEjAs E bAncos, Está o quE é 
EssEnciAl pArA você: quAlidAdE dE vidA 

coM concEito colMEiA. conhEçA o 
l’EssEncE condoMínio rEsidEnciAl

colMEiA
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p
ela localização privilegia-
da, o Bairro de Fátima é 
um dos espaços disputa-
díssimos por quem quer 
estar perto de tudo: aero-
porto, rodoviária, igrejas, 
centros comerciais e ban-
cos. E foi este o bairro que 

a Construtora Colmeia escolheu para rece-
ber o L’Essence Condomínio Residencial.

O empreendimento incorpora o signifi-
cado da palavra, de origem francesa, que 
significa “a essência”, e convida o cliente 
a um questionamento: “O que é essencial 
para você?”. Por mais que o termo reme-
ta àquilo necessário para viver, para a Col-
meia, o essencial vai muito além do básico. 
O L’Essence conta com apartamentos de 
203,85 m2 privativos, com quatro suítes, 
varanda goumert e quarto de serviço.

O acesso aos apartamentos é feito por 
meio de halls e elevadores privativos pa-
ra cada coluna. Além disso, cada unidade 
dispõe de quatro vagas na garagem. É pos-
sível também personalizar o imóvel, com a 
opção de três suítes, onde pode-se esco-
lher por uma sala mais ampla ou um espa-
ço home office.

Nas áreas comuns, o L’Essence traz a 
beleza de seus jardins, com o aconche-
go das praças que recebem os morado-
res com muito verde e espelhos com jatos 
d’água. O parque aquático possui piscina 
para adultos com raia, piscina infantil, um 
spa com jatos de água, um solarium e um 
deck molhado. Próximo ao parque aquáti-
co, para aproveitar todo momento de la-
zer, estão o pet place, para os animais de 
estimação da família, e o espaço gourmet 
com churrasqueira, que agrega valor, jun-
tamente com salão de festas.
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O condomínio traz ainda, em seus 
equipamentos de lazer, um salão de jo-
gos, um espaço kids, um playground, 
quadra esportiva e duas academias, uma 
projetada indoor e outra para quem quer 
se exercitar ao ar livre.

Aos que buscam relaxar, o L’Essence 
dispõe de praças temáticas voltadas para 
os jovens, a praça da alegria e a praça dos 
pomares. Já os boulevards captam a es-
sência da palavra de origem francesa, on-
de o verde e o paisagismo são fundamen-
tais. No condomínio, é possível passear 
pelo verde do Boulevard das Jabuticabei-
ras, ou o Boulevard da Contemplação, co-
mo o próprio nome anuncia, é destinado à 
reflexão e reequilíbrio das energias. Esse 
resgate também ganha força no Espaço 
Relax, com hidromassagem e sauna.

alto padRão
Para Daniel Arruda, responsável pelo 

projeto arquitetônico do L’Essence, o resi-
dencial vem suprir uma lacuna que até es-
se momento existia no Bairro de Fátima: o 
apartamento de alto padrão. “A gente que-
ria trabalhar uma unidade que não tivesse 
nada igual no Bairro de Fátima, tanto em 
metragem como em concepção. O L’Es-
sence é o resultado deste estudo, desta im-
plantação”, afirma. 

Outro destaque é o que o arquiteto 
denomina de “pulmão” do condomínio: a 
presença das áreas de lazer e arborização 
localizadas em frente às torres. “Parques, 
piscina, área verde, todos esses ambientes 
servem para amenizar a temperatura e dar 
mais leveza ao empreendimento. É como se 
fosse um pulmão para o prédio”, completa.

o rEsidEnciAl 
vEM suprir uMA 
lAcunA quE Até 
EssE MoMEnto 
ExistiA no  
bAirro dE fátiMA: 
o ApArtAMEnto 
dE Alto pAdrão
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locAlizAdo EM uMA dAs 
árEAs MAis nobrEs dA 
cidAdE, o cocó, o jArdins dE 
MolièrE rEsidEncE ofErEcE 
convívio coM A nAturEzA, 
proxiMidAdE dos principAis 
cEntros coMErciAis E todo 
o conforto E rEquintE dos 
EMprEEndiMEntos dA r&b 

jaRdIns 
dos 
sonhos

R&b
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o
uem não sonha 
em viver pertinho 
da natureza, com 
total comodidade 
em seu dia a dia?  
Esta é a proposta 
do Jardins de Mo-
lière Residence, o 

novo empreendimento da R&B Constru-
ções, que em breve será entregue para os 
futuros moradores.

O prédio conta com belíssima arquitetura, 
cujo destaque é sua fachada atemporal de aca-
bamento nobre. São 40 unidades com 177,77m² 
de puro conforto e espaço num dos pontos 
principais do Cocó. Os apartamentos contam 
com três suítes, gabinete, lavabo, cozinha com 
área de serviço, deck e varanda gourmet. Além 
disso, os moradores têm acesso a hall social pri-
vativo e três vagas de garagem.

Já o espaço comum traz área de lazer 
completa, equipada e decorada. Os resi-
dentes do Jardins de Molière podem des-
frutar da piscina, do deck com churrasquei-
ra, do salão de festas, do espaço kids, do 
hall social com pé direito duplo, da praça, 
do playground e do mini campo gramado 
– atrações do Pilotis. No mezanino, estão o 
home theater, sala e varanda gourmet, aca-
demia e salão de jogos.

maIs comodIdade
O Jardins de Molière Residence tem locali-

zação privilegiada: fica na rua Andrade Furta-
do, nº 1179, bem pertinho das belezas naturais 
de um dos bairros que mais cresce na cidade, 
o Cocó. E também a poucos quilômetros dos 
principais centros comerciais de Fortaleza. Os 
moradores podem desfrutar da facilidade de 
morar longe do congestionamento, mas per-
to de atrações culturais e de serviços.

Esta região da cidade vem crescendo a 
olhos vistos. A área possui escolas e facul-
dades reconhecidas, prédios comerciais, 
restaurantes refinados e grandes super-
mercados, além de reunir os dois maiores 
shoppings da Capital. 

Para diversão, o local também é um pon-
to estratégico. Está bem próximo a uma das 
praias mais famosas de Fortaleza, a Praia 
do Futuro. Além de ter fácil a acesso à saída 
para o litoral leste, no qual está localizada a 
praia do Porto das Dunas e onde fica tam-
bém o Beach Park.

142   tapIs Rouge

IMÓVEIS



Imóvel antIgo  
como pagamento

Para e conhecer os encantos do Jardins 
de Molière Residence e garantir o aparta-
mento, basta se direcionar ao endereço. A 
R&B Construtora está com plantão de ven-
das no local e com todos os detalhes para 
que os futuros moradores possam tirar dú-
vidas e saber a melhor forma de investir.

Falando em investimento, a R&B Cons-
trutora oferece uma proposta ousada pa-
ra os futuros residentes. Quem deseja se 
mudar para o Jardins de Molière Residen-
ce pode investir seu imóvel antigo como 
uma das formas de pagamento da nova 
morada. Aumentam-se, assim, as chan-
ces de aquisição.

Além desta facilidade, a empreendedo-
ra anuncia valores diferenciados dos prati-
cados atualmente no mercado para quem 
deseja realizar a compra.

os ApArtAMEntos contAM coM 
três suítEs, gAbinEtE, lAvAbo, 
cozinhA coM árEA dE sErviço, 
dEck E vArAndA gourMEt



Perspectiva 
ilustrada do 
Jazz Carolina 
Sucupira
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coM plAntA ModErnA E 
ArquitEturA sofisticAdA, o jAzz 

cArolinA sucupirA contArá coM 
torrE únicA forMAdA por 22 

ApArtAMEntos dE Alto-pAdrão 

vIveR no 
RItmo da 

músIca

sImpeX/dasaRt

A
ssim como o ritmo musical, o 
Jazz Carolina Sucupira conse-
gue ser tradicional e moderno 
ao mesmo tempo. Com proje-
to inovador, o empreendimen-
to chegará em um dos bairros 
mais tradicionais de Fortaleza, a 
Aldeota. A estratégica localiza-

ção permite acesso rápido e fácil à uma infraestrutura 
completa que a região oferece, como bancos, praças, 
shoppings, escolas, hospitais e supermercados. 

Localizado na rua Carolina Sucupira, 480, entre 
as ruas Desembargador Moreira e as avenidas Santos 
Dumont e Senador Virgílio Távora, o empreendimento 
estará em um quadrilátero privilegiado na região da 
Aldeota 100% residencial. Destacado por apresentar 
uma planta moderna e arquitetura sofisticada, o Ja-
zz Carolina Sucupira será composto por 22 unidades, 
uma por andar, área privativa de 219m², com quatro 
suítes e quatro vagas de estacionamento.

comeRcIalIzação
Inovando nas vendas, além do material de divulga-

ção impresso, todo o material será digitalizado. Através 
de aplicativo, o cliente poderá acessar facilmente o book 
do produto, plantas e perspectivas do empreendimento. 

As incorporadoras apostam neste modelo inovador para 
um melhor relacionamento com o público interessado. 
A torre residencial será lançada em novembro para ven-
das, contudo, a pré-venda já foi iniciada, trazendo con-
dições especiais de primeira tabela. A entrega do Jazz 
Carolina Sucupira está prevista para o ano de 2020.

o empReendImento
Aliando criatividade e vanguarda, o projeto é assina-

do pela IDEA! ARQUITETURA + DESIGN, empresa com-
prometida com soluções que permitem a aproximação 
entre o homem e o espaço construído. Com oito anos de 
mercado, a IDEA! soma em seu portfólio 42 empreendi-
mentos construídos ou em construção.

O trabalho de interiores e paisagismo conta com a di-
reção de Pablo Aires, experiente arquiteto especializado 
em projetos de condomínios residenciais e de decora-
ção. Atento ao design e funcionalidade, o olhar do pro-
fissional colabora com o conceito sofisticado do empre-
endimento.  A incorporação e concepção do produto são 
realizadas pela Simpex e Dasart Incorporações, grupo 
formado por profissionais que, juntos, somam mais de 
30 anos de atuação no mercado. Expertise e cuidado em 
cada detalhe são as marcas das incorporadoras.

No intuito de oferecer mais segurança e conforto pa-
ra os pedestres, o empreendimento chamará a atenção 
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logo na entrada, contando com guarita eclusa. 
Já a área de lazer será um convite diário ao pri-
vilégio de viver bem. O Jazz Carolina Sucupira 
disponibilizará piscinas para adultos com jatos 
direcionais para hidromassagem, piscina com 
raia e piscina infantil, além de solarium e deck 
com churrasqueira e forno de pizza.

O fitness center foi pensado para atender 
aos praticantes de atividades físicas ao ar livre 
e para aqueles que preferem treinar na acade-
mia. Além do ambiente interno, que receberá 
aparelhos à altura de academias de ponta, há 
um espaço externo ideal para atividade físicas 
como CrossFit e Yoga.

A diversão infantil também estará garanti-
da com playground. Tudo com segurança, tan-
to dos equipamentos, como na área que será  
espaçosa e monitorada.

Para receber os convidados, o salão de 
festas do Jazz Carolina Sucupira foi inspirado 
nos melhores clubes do ritmo em Nova York. 
A ideia é proporcionar elegância e requinte em 
cada celebração, num ambiente interno deno-
minado Jazz Lounge, aliado a um ambiente 
externo, gerando dois espaços independentes.

 Outro destaque do empreendimento é a 
disponibilidade de bicicletas compartilhadas 
para os moradores, Bike Share. Como a lo-
calização do empreendimento é privilegiada 

na Aldeota, será possível acessar shoppings, 
praças e hospitais usando bike. Uma maneira 
prática de evitar o trânsito, garantindo ainda 
qualidade de vida. Esta é uma ideia fortemente 
apoiada pelas incorporadoras Simpex|Dasart, 
que acreditam e apostam na implementação 
de bicicletários em seus empreendimentos.

Na área privativa, os apartamentos de 
219m² também apresentarão itens diferen-
ciados. Logo na entrada, o living prezará pela 
modernidade e design harmonioso. A varanda 
gourmet, integrada à cozinha, permitirá aos 
moradores desfrutar de uma boa refeição ao 
lado de familiares e amigos com muito confor-
to e requinte. A suíte casal, ampla e sofistica-
da, é destacada por banheiros de casal duplo e 
closet segmentado. 

O empreendimento trará dois tipos de 
plantas, a padrão, com quatro suítes, e uma 
versão de três suítes com sala estendida. Am-
bas possuem dependência completa, hall 
privativo, hall exclusivo para serviços gerais e 
elevador codificado. Uma novidade no empre-
endimento é que cada unidade privativa terá 
no subsolo um depósito para guardar itens em 
desuso, como brinquedos, livros, equipamen-
tos esportivos ou demais objetos que frequen-
temente possam perder o uso e acabar desor-
ganizando o apartamento.

o jAzz 
cArolinA 
sucupirA 
trArá dois 
tipos dE 
plAntAs, A 
pAdrão, coM 
quAtro suítEs, 
E uMA vErsão 
dE três suítEs 
coM sAlA 
EstEndidA

 Perspectiva ilustrada 
da área da piscina
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sustentabIlIdade
Todos os materiais utilizados na 

obra do Jazz Carolina Sucupira são de 
primeira qualidade, fator que garante a 
vida útil do prédio, diminuindo os cus-
tos futuros de manutenção e reparo. A 
madeira utilizada é certificada com se-
los ambientais.

 
outRos Itens 
ImpoRtantes:

O empreendimento contará com ilumi-
nação otimizada para economia de ener-
gia, aproveitando ao máximo a luz natural 
e o uso de lâmpadas eletrônicas de LED 
nas áreas comuns. Torneiras com tempori-
zadores para evitar o desperdício de água 
e infraestrutura para circuito interno de TV 
complementam as vantagens. Ressaltan-
do ainda que áreas comuns do empreen-
dimento serão entregues mobiliadas, com 
aparelhos de ar condicionado já instalados.

 Para garantir a segurança de adultos 
e crianças, as piscinas contam com sis-
tema antissucção. Utilizando tecnologia 
integrada, as unidades contarão com me-
didores de gás individuais, dispositivos 
contra choques elétricos e infraestrutura 
para automação de persianas.

Perspectiva 
ilustrada da sala

Perspectiva ilustrada 
da varanda
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A EngExAtA rEcEbEu AMigos E pArcEiros 
pArA uM cAfé dA MAnhã EspEciAl pArA 
coMEMorAr A AbErturA do EngExAtA 
concEito. suA novA cEntrAl dE vEndAs 
tEM uMA MEgA EstruturA locAlizAdA 
nA Av. dEsEMbArgAdor MorEirA, 
EsquinA coM ruA Antônio justA 

EngExAtA 
concEito

iMóvEis

1

150   tapIs Rouge

sociedade



1 nova central Engexata Conceito  2 antônio oliveira, Kalil otoch, adriano nogueira, rosemberg pires, ananias granja e José Carlos gama   
3 ananias granja, paulo gurgel e rosemberg pires  4 rosemberg pires e mariana Feitosa  5 ananias granja e afonso monteiro   

6 aline mendes, ana Carolina palhano e pedro Viriato  7 Élder rebouças, ananias granja, amaro Farias e Vicente Holanda

3

54

6 7

2

fo
to

s 
Da

vi
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ar
ia

s
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3

5

2

7

1

6

4

iMóvEis

1 João Carlos gama e ananias granja  2 Fernanda santos e ananias granja  3 Luciana mota e Cláudia Feijão 4 Fátima Conrado, rosemberg pires, sílvio Luz e ananias 
granja  5 João praxedes, renata ary e Davi teixeira  6 paulo gurgel e rosemberg pires  7 Clientes experimentam serviços diferenciados da Engexata Conceito

fo
to

s 
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 f
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s
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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 
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