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O La Reserve une sofisticação 
e exclusividade em apartamentos de 156m² privativos, 

no bairro Aldeota, de frente para o colégio Santa Cecília.

ESTILO
deVIDA

Informações:
4042-1554
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O BMW Série 5 é a personificação do sedã executivo. Graças à sua imagem dinâmica e elegante, o BMW Série 5 cumpre 
de forma absolutamente convincente todas as exigências de um veículo da sua categoria: estética esportiva e Prazer de 
Dirigir com tecnologia de ponta.

BMW X1.
MULTIPLIQUE SUAS AVENTURAS.

NOVO MINI COUNTRYMAN.
ESPAÇO DE SOBRA PARA SUA DIVERSÃO.

R 1200 GS ADVENTURE
PROJETADA PARA OS SEUS MAIORES DESAFIOS.

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

/wellemotors

SOFISTICAÇÃO E ESPORTIVIDADE EM PERFEITA SINTONIA. 
VENHA PARA A WELLE MOTORS E CONHEÇA O SEU.

NOVO BMW SÉRIE 5.
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oucos sonhos são 
unanimidade entre toda a 
gente. Mas se há um que não 
causa discordância é o morar 
bem. Ter uma bela casa ou 

apartamento para onde voltar depois de 
mais um dia de trabalho; poder esbaldar-
se no conforto e no aconchego do lar. E 
é este sonho a matéria prima do trabalho 
do empresário Ricardo Bezerra. Advogado 
por formação, cedo ele trocou os afazeres 
jurídicos por uma carreira de sucesso no 
mundo dos imóveis. Hoje, Bezerra comanda 
a Lopes Immobilis - a maior imobiliária de 
intermediação do Norte e do Nordeste. 
Sua trajetória de êxitos está na capa desta 
edição de Tapis Rouge e é contada em uma 
reportagem nas próximas páginas.

E já que estamos tratando de morada, 
quer moradia mais importante que 
aquela que usamos ao longo de toda 
a nossa vida? Sim, estamos falando do 
nosso corpo, morada que usamos desde 
a primeira à derradeira hora. A cada dia 
que passa aumenta a preocupação com a 
manutenção desse verdadeiro patrimônio. 
Não à toa, cresce em Fortaleza a procura 
– e a oferta – por alimentação saudável, 
rica em nutrientes, mas sem abrir mão do 
sabor. Nesta edição, trazemos um guia com 

A cAsA é suA!

adriano Nogueira

os melhores endereços para se alimentar 
com qualidade na capital cearense.

Ainda falando em conforto e  
bem-estar, só que agora longe de casa, 
a Tapis Rouge oferece uma seleção 
exclusiva dos melhores endereços para 
se hospedar mundo afora disponíveis 
pela rede Airbnb. São mansões luxuosas 
em cidades como Paris e Nova York, que 
estão ao seu alcance, apenas através 
de um clique. Porque, como diz a bela 
canção, “A nossa casa é onde a gente 
está, a nossa casa é em todo lugar”.

E, claro, por aqui você fica sabendo 
dos melhores lançamentos do mundo 
automobilístico, dos mais badalados eventos 
do nosso mundo social, do que interessa no 
setor imobiliário, do mercado de luxo, da alta 
gastronomia e do mundo político.

É um prazer contar com sua 
companhia em mais uma edição da  
Tapis Rouge. Tenha uma excelente leitura!

14   tapIs Rouge
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Em EntrEvistA ExclusivA à tApis rougE,  
o EmprEsário à frEntE dA lopEs immobilis 

rEvElA como sE tornou um dos mAis 
influEntEs nomEs do sEtor no nortE/

nordEstE, fAlA sobrE suA rotinA dE 
trAbAlho E dá suA rEcEitA dE sucEsso 

RICARDO BEZERRA

A voz e a alma  
do mercado 
imobiliário

ifícil encontrar alguém que tenha procu-
rado imóvel para comprar em Fortaleza 
nas últimas duas décadas e não conhe-
ça Ricardo Bezerra. Seja pelo falar rápi-
do e assertivo, já famoso nas rádios do 
Grupo de Comunicação O POVO, seja 
pela empresa que dirige, a Lopes Immo-
bilis - a maior imobiliária de intermedia-
ção do Norte e do Nordeste -, o empre-

sário é uma figura conhecida em Fortaleza.
Mas, para chegar onde está, Ricardo quase virou a 

vida pelo avesso, “Talhado desde cedo para ser advo-
gado”, ele frustrou as expectativas do pai, o advogado 
João Alberto Mendes Bezerra, que se aposentou do 

Banco do Nordeste, onde era assessor jurídico, para 
montar um escritório  com o filho.

Hoje, 27 anos depois do seu primeiro imóvel ven-
dido e tendo como sócia a maior empresa do ramo no 
País (Lopes Assessoria Imobiliária), Ricardo traça planos 
para chegar aos 10 anos de Lopes Immobilis consoli-
dando a liderança regional e melhorando os processos 
internos, além de poder voar mais, uma das suas pai-
xões da infância, que passou a ter como hobby quando 
precisava viajar com frequência para Natal (RN). 

E ela está diretamente relacionada a uma lem-
brança que tem do pai. “Ele sabia que eu sempre amei 
avião e só me botou para viajar em um quando eu já 
tinha 15 anos”, reve, gargalhando.

18   tapIs Rouge
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Tapis Rouge - Como começou a sua traje-
tória no ramo imobiliário?
Ricardo Bezerra - Eu nunca pensei em ser 
corretor, dono de imobiliária, nada disso. Eu 
estudava Direito, minha vida foi toda talhada 
para ser advogado. Meu pai era advogado do 
Banco do Nordeste e se aposentou na época 
que eu estava perto de me formar. A ideia era 
montar um escritório para a gente trabalhar 
juntos. Ele passou toda a vida dele em cima 
desse ideal, de ter um escritório de advoca-
cia com o filho. E ele me achava desenrolado, 
jovem e com muita vontade de trabalhar. Só 
que no último ano da faculdade, um paren-
te quis comprar um imóvel e me pediu para 
ajudar. Fui e achei aquilo muito bom, rápido. 
Logo em seguida, tirei meu Creci e no ano 
seguinte eu montei a Immobilis. É algo meu 
inusitado, começar montando uma empre-
sa... Mas esta é a verdade! Nunca fui corretor 
associado a nenhuma empresa, ao contrário, 
comecei minha vida no mercado imobiliário 
com a Immobilis, minha criação! 

Tapis Rouge - E a reação do seu pai?
Ricardo Bezerra - Quando eu fui falar a 
minha decisão, nem terminei a frase. Não 
cheguei nem a completar a frase, quando 
eu disse para ele “papai, eu vou ser corretor 
de...”, ele teve um grande mal estar. Esse foi 
o meu caso. Eu era um bom aluno, fui  mo-
nitor na faculdade de Direito da UFC, estava 
sendo moldado para ser advogado.   

Tapis Rouge - Mesmo sem ter alimentado es-
se projeto, hoje a Lopes Immobilis é uma una-
nimidade, detém cerca de 80% do mercado 
local e é a maior do Norte/Nordeste. Você 
acredita ter um dom para vender imóveis?
Ricardo Bezerra - Tive um grande professor: 
a vida. Eu não tinha dom de vendedor, eu 
nem conhecia o mercado imobiliário. Eu ex-
perimentei, gostei e me dediquei. Aí fui para 
frente. Levei muita porrada, negociei muito 
para fechar venda, mas aprendi e cheguei 
aqui. Muitas vezes você não gosta de uma 
coisa, mas aprende e faz. Noutras, você des-
cobre que gosta no meio do caminho, apren-
de e acaba se dando bem. Acho que essa é a 
grande lição que posso deixar para as pesso-
as. É a minha teoria do “esforço e da dedica-
ção à sua meta de vida". Você não precisa ter 
um dom nato para se dar bem na vida.  Basta 
querer aprender, se esforçar para aprender, 
que tudo dá certo! Eu confio muito mais no 
sucesso de um “esforçado" do que no de 
uma pessoa que tem o “tal dom”. 

Tapis Rouge - Mesmo tendo a liderança do 
mercado já com a Immobilis, você se asso-
ciou a outra empresa. Como foi o processo?
Ricardo Bezerra - Montei a Immobilis em 
1990, em 2008, depois de mais de um ano 
de negociação, vendi uma participação pa-
ra a Lopes. É uma empresa criada por mim 
e que tem um sócio de peso, que é a maior 
imobiliária do Brasil. Eu costumo dizer que a 
Lopes Immobilis é uma  empresa com nome 
e sobrenome. Chegamos a ter filiais em Natal 
(RN) e Recife (PE), mas resolvemos focar em 
Fortaleza e Região Metropolitana.

Tapis Rogue - O que a Lopes acrescentou 
para a Immobilis?
Ricardo Bezerra - A Lopes me ensinou a 
crescer. Antes eu estava inchando, não esta-
va crescendo. Por ser a maior do Brasil, com 
mais de 80 anos de atuação (isso mesmo, 80 
anos!) e ser uma empresa de capital aberto, 
os processos são muito rígidos, profissionais 
e inteligentes. A Lopes me ajudou a entender 
melhor o meu negócio. Fazendo uma ana-
logia, é como se minha empresa estivesse 
fazendo uma tomografia computadorizada 
continuamente, ou seja, eu consigo saber 

 A LOpEs vEIO sOmAR E 

muLtIpLICAR. A gEntE 

unIu fORçAs, gAnhOu 

mAIs mERCADO E fICOu 

mAIs EfICIEntE
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tudo em cada milímetro quadrado da em-
presa. O suporte técnico dela e a inteligência 
de mercado são excelentes, me dão todas as 
informações possíveis o tempo todo.

Tapis Rouge - Ao se associar você sentiu que 
estava perdendo o domínio da sua marca ou 
abrindo mão de um projeto?
Ricardo Bezerra - A gente sente. Tudo o 
que a gente conquista com dificuldade, não 
quer dividir. Mas não analiso por esse pris-
ma, para mim, a Lopes veio somar e mul-
tiplicar. A gente uniu forças, ganhou mais 
mercado e ficou mais eficiente, deixando os 
nossos clientes mais felizes.

Tapis Rouge - Qual a sua meta para os 10 
anos da Lopes Immobilis?
Ricardo Bezerra - Minha meta, claro, é lu-
crar, sempre melhorando os processos in-
ternos. Como a gente já possui um gran-
dioso market share localmente, um dos 
maiores do Brasil, a gente investe na me-
lhoria constante dos processos, para que a 
operação da empresa seja a mais lucrativa 
possível. Queremos continuar a ser a maior 
imobiliária de intermediação do Norte/Nor-

deste. É aquele ditado que diz que “mais di-
fícil que chegar no topo, é se manter nele”.

Tapis Rouge - Você diz trabalhar até 14 ho-
ras por dia. Você se considera workaholic?
Ricardo Bezerra - Trabalho 14 horas por dia, 
chego no escritório às 6h45. Não me con-
sidero workaholic porque não sou doente. 
Eu gosto de trabalhar, é diferente. Eu foco 
no meu trabalho porque sei que ele é fun-
damental para a minha família e para o meu 
bem-estar mental. E faço isso porque eu gos-
to, repito. Quando eu casei, disse para minha 
esposa que trabalhar é tão importante quan-
to a família (Ricardo é casado há 25 anos, pai 
de três filhos, de 23, 22 e 10 anos). Mas, repi-
to, não sou doente como os tais workaholi-
cs. Viajo, curto minha família, tenho hobbies, 
jogo tênis, corro, malho, e até participei de 
meia maratona. Na verdade, o cara que gosta 
de trabalhar tem o trabalho como hobby.

Tapis Rouge - Um deles é a aviação. Co-
mo começou?
Ricardo Bezerra - Eu sempre gostei de avião! 
Eu só não esperava, sinceramente, que iria 
ter um! Na verdade, tem mais de quatro anos 

que entrei na aviação. Eu tinha uma filial em 
Natal e resolvi comprar um avião para ir pa-
ra lá porque os voos não são muito bons. A 
família da minha mãe é de Sobral e morava 
ao lado do aeroporto. Quando eu era meni-
no e ia para lá, se escutasse um barulho de 
avião, corria para ver. Isso ficou tão marcado 
que o meu avião hoje é muito parecido com 
um que eu tirei foto quando criança. Hoje sou 
piloto privado, tenho cerca de 400 horas de 
voo e já passei nas aulas teóricas para ser pi-
loto comercial, só faltam as horas voadas.

Tapis Rouge - O rádio também é um hobby?
Ricardo Bezerra - Sim! É terapêutico! A hora 
do rádio é sagrada, segunda-feira 3 horas da 
tarde, que é a hora do programa na rádio O 
POVO/CBN, é uma hora que eu sei que vou 
desopilar. E eu não adio, não atraso por nada, 
todo mundo sabe. Tanto que os meus clien-
tes sabem disso e nem ligam mais pra mim 
nesse horário. É um negócio invocado esse, 
mas o rádio, assim como o meu trabalho, é 
algo que me deixa feliz!

Tapis Rouge - A Lopes Immobilis não trata 
de crise, por conta de sua ampla liderança de 
mercado. Esse mercado, no geral, está bom 
mesmo ou sente os efeitos da instabilidade 
política e econômica nacionais?
Ricardo Bezerra - De fato, nós temos crescido 
muito em termos de participação de merca-
do nos últimos anos e esse crescimento no 
marketing share compensou a queda geral do 
mercado. Pode ser paradoxal, mas a “crise” é 
benéfica em alguns pontos, pois nos ensina 
a criar novas técnicas para vender mais e ter 
mais resultados e, também, tira do mercado 
os fracos, os despreparados e os pouco pro-
fissionais. É por isso que crescemos na crise! 
Mas é obvio que, em termos macro de mer-
cado, todos sentem os efeitos de uma grande 
instabilidade política e econômica como o ca-
so da atual no Brasil. Mas eu diria que estamos 
atravessando uma fase muito interessante, de 
transição. Tudo vai se voltar para o mercado 
imobiliário, porque o juro está baixando e com 
isso os clientes vêem que a aplicação finan-
ceira não está mais tão vantajosa. Nisso, tiram 
dinheiro do banco e jogam na economia. Por 
seu turno, os bancos vão voltar a por dinhei-
ro na economia, voltando a emprestar para 
as empresas e para pessoas físicas, pois se-
rá mais vantajoso para eles emprestar para o 
mercado em vez de emprestar para o gover-
no. Mas as pessoas também precisam pou-
par, investir, e imóvel é a melhor opção.

nEstE AnO, 

EspERAmOs AInDA 

mAIs suCEssO, 

tAntO quE fAREmOs 

pELO mEnOs tRês 

LAnçAmEntOs 

ImOBILIáRIOs
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CORAçÃO sOLIDáRIO
Ricardo também criou a 
campanha do Coração  
Solidário, há seis anos. “Todo 
ano elegemos três instituições 
de caridade para doar um 
percentual das vendas realizadas 
ao longo dos últimos 12 meses. 
Já foram doados mais de meio 
milhão de reais para diferentes 
instituições. Eu sempre digo  
que fazer o bem é fundamental 
para o sucesso pessoal e 
profissional de qualquer  
pessoa", ressalta Ricardo.

Tapis Rouge - Por quê?
Ricardo Bezerra - A gente vem de uma crise 
institucional, de uma crise econômica, onde 
os próprios bancos retém o dinheiro com 
medo de emprestar e o cliente não pagar. 
Realmente, o mercado estava sem dinheiro.
Com a baixa dos juros, o dinheiro vai come-
çar a circular novamente, inclusive na cons-
trução civil. Comprar imóvel é sempre bom, 
sempre vai ter gente querendo a sua primeira 
moradia, ou para instalar empresa, ou ain-
da para simplesmente curtir uma praia. Mas 
acredito que imóvel para investir, ainda esse 
ano, vai ser um dos melhores investimentos. 
Veja, o aluguel normal é entre 0,5% a 0,75%, 
às vezes chega a um por cento. Assim, só o 
aluguel se equipara ou será superior à taxa 
Selic, mais a valorização normal do imóvel. 
Tem coisa melhor do que isso ?

Tapis Rouge - O que você diria para quem ain-
da não se convenceu a investir em imóvel?
Ricardo Bezerra - O mercado imobiliá-
rio tem três funções. A primordial, que é a 
moradia; investimento rentável, onde você 
pode comprar “bem comprado” e revender 
um tempo depois por um valor mais alto, 
e serve ainda como previdência, botar pra 
render imediatamente e eternamente. Eu 
não conheço ninguém, nenhuma família 
que tenha prosperado por gerações se não 
alicerçados no mercado imobiliário.

Tapis Rouge - O estoque das construtoras é 
vantajoso para quem quer comprar imóvel?
Ricardo Bezerra - Estamos vivendo o me-
lhor momento para o comprador. É a lei da 
oferta e da procura, quando a oferta está 
grande é que vêm as boas oportunidades, 
as promoções, as facilidades. Nunca foi tão 
fácil adquirir um imóvel como é hoje. O fa-
to de ter havido estoque é excelente para 
o comprador. É claro que nesse momento 
a indústria da construção civil se retrai, pi-
sa no freio, mas o estoque é uma janela de 
oportunidades que está aberta. Eu faço uma 
analogia com o mercado dos Estados Uni-
dos. Há uns cinco anos era bem barato com-
prar imóvel lá, mas vai ver hoje! Eu tenho 25 
anos de mercado e nunca vi uma época tão 
boa para comprar imóvel como agora. Tudo 
está vendendo, as construtoras é que têm 
que se adequar ao mercado. Não dá para to-
car forró em festa de música eletrônica.

Tapis Rouge - Qual a estratégia da Lopes 
Immobilis para driblar a crise e convencer o 

potencial comprador de que este é o grande 
momento para investir em imóveis?
Ricardo Bezerra - A Lopes Immobilis é uma 
empresa eclética, vendemos desde lotea-
mentos e Minha Casa, Minha Vida a aparta-
mentos na Beira Mar, passando por médio 
padrão, comercial e segunda moradia. Toda 
semana fazemos eventos na empresa com 
uma incorporadora diferente. Isso é algo 
marcante e inédito no Brasil.  Fazemos cam-
panha maciça na mídia, às vezes são até 10 
rádios diferentes, quase que diariamente nos 
365 dias do ano, mais os jornais e redes so-
ciais, além da oferta ativa. Fazemos até 10 mil 
ligações/dia, numa hiper oferta-ativa, para 
uma lista de clientes selecionados de acordo 
com o perfil dos imóveis. Além dos feirões 
em shoppings, que só no ano passado foram 
10. Isso não existe! Somos considerados uma 
das empresas mais proativas do País.

COmpRAR ImóvEL 

é sEmpRE BOm, 

sEmpRE vAI tER gEntE 

quEREnDO A suA 

pRImEIRA mORADIA 

Ou pRA InstALAR 

EmpREsA Ou AInDA 

pARA sImpLEsmEntE 

CuRtIR umA pRAIA

fLAsh ImOBILIáRIO
A Lopes Immobilis promove, 
há mais de três anos, o Flash 
Imobiliário, um evento realizado 
na segunda sexta-feira de cada 
mês, onde são apresentadas 
análises de mercado 
atualizadas para as 60 maiores 
construtoras. “A gente compila 
as informações e passa. Qual o 
tipo de apartamento que mais 
vende, o empreendimento mais 
procurado, enfim, tudo! É um 
balanção. É uma credibilidade 
que foi conquistada com 
muito trabalho”. Além disso, 
periodicamente, também é 
realizado o Quem é Quem, 
onde são apresentados os 
profissionais, construtoras 
e incorporadoras que mais 
venderam e lançaram 
empreendimentos. O Flash 
Imobiliário da Lopes Immobilis  
é considerado hoje uma 
verdadeira instituição do 
mercado local e regional e o 
ponto de encontro do setor no 
estado. Não há nada igual ao 
Flash Imobiliário no Brasil.
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DEpOImEntOs

"O mercado imobiliário do Ceará está intrinsicamente 
ligado à atuação, energia e inteligência estratégica do Ricardo 
Bezerra. Ricardo tem se tornado cada dia mais importante 
e fundamental para o crescimento sustentável do setor, 
através de sua incansável e reconhecida capacidade de 
trabalho e inspiração, que se traduzem em recordes de vendas 
apoiados pela maior rede de corretores de Fortaleza, Lopes 
Imobillis. Sempre acompanhadas de grandes eventos e mídias 
positivas. Das capitais que visito periodicamente Brasil afora 
para pesquisa, desenvolvimento e Benchmarketing, não 
conheço nenhuma (mesmo São Paulo e Rio de Janeiro) que 
tenha um expoente tão propulsor do mercado imobiliário 
como Ricardo Bezerra. Aliado à sua inesgotável paixão pelo 
trabalho, Ricardo adiciona seu profissionalismo que lhe 
projetou entre as cinco maiores imobiliárias do País. Fundindo 
a estas notáveis caraterísticas sua simplicidade, irmandade 
e grande valorização da família faz da sua personalidade um 
ser humano admirável.  Que o grande piloto Ricardo Bezerra 
continue sendo um dos capitães de  nossa nave  imobiliária, 
nos guiando por ares cada vez mais prósperos e seguros."

mARCOs nOvAEs 
Diretor da Novaes Engenharia

"Ricardo Bezerra é, sem dúvida, um homem com uma 
visão empreendedora privilegiada, que nos contagia com 
essa vontade, determinação e ousadia de quem ainda muito 
jovem trocou os livros do curso de Direito para assumir o 
protagonismo de uma vocação natural para o mundo dos 
negócios. É inquestionável o papel que hoje ele cumpre na 
condução desse mercado imobiliário pujante de Fortaleza. 
E na minha história pessoal, minha e de minha família, o 
Ricardo é um grande amigo que foi o primeiro a acreditar na 
retomada dos Mercadinhos São Luiz. Ele procurou um bom 
terreno na Avenida Alberto Sá, no bairro Dunas, enxergou essa 
oportunidade e apresentou para a gente. É sempre saudável 
encontrar empresários com esse olhar apurado, essa veia 
incentivadora, essa vontade de colaborar com o próximo. Eu 
costumo dizer que o Ricardo Bezerra é um empreendedor 
inquieto, talentoso e entusiasmado, que está sempre em 
movimento, inventando algo novo para deixar o mercado 
imobiliário de Fortaleza fora da curva, de uma forma positiva."

sEvERInO RAmALhO nEtO
Presidente dos Mercadinhos São Luiz

"Pra mim é muito fácil falar do Ricardo Bezerra, pois quando 
se tem admiração, respeito e amizade, tudo fica mais fácil, 
e é isso que tenho por ele. Profissional dedicado, sabedor 
como poucos do seu mercado, criatura obstinada pelo 
resultado. Íntegro, sincero e correto. Um dos melhores 
profissionais com que já trabalhei em meus 26 anos de 
mercado imobiliário, atuando em quase todo o País."

mARCELO BOnAnAtA 
Diretor da Helbor

"Ricardo Bezerra destaca-se, de maneira inquestionável, 
como um dos profissionais mais importantes para o 
mercado imobiliário da atualidade e, consequentemente, 
para o setor da construção civil. Muito além de corretor, 
Ricardo é um consultor de mão cheia, sempre nos 
presenteando com ideias claras e inovadoras; um estudioso 
incansável do mercado, antenado com todos os fatores 
que, de alguma forma, impactam no nosso segmento. É um 
completo privilégio poder contar com um profissional da 
envergadura e da competência do Ricardo Bezerra."   

pAtRIOLInO DIAs DE sOusA 
Diretor da Dias de Sousa

"O Ricardo é para todos nós, que fazemos o mercado 
imobiliário, uma referência de competência. Entusiasta, 
otimista, batalhador e agregador de um setor tão 
importante da cadeia produtiva da construção civil. 
À frente da Lopes, tem conseguido através do Flash 
Imobiliário reunir as incorporadoras do nosso mercado 
de Fortaleza, nos proporcionando informações relevantes 
sobre o que aconteceu e o que está por vir no mercado 
imobiliário. Além de um grande vendedor, podemos 
destacar a sua competência como radialista, palestante, 
comunicador, enfim, um verdadeiro showman."

EmAnOEL CApIstRAnO 
Diretor da Mota Machado

"Ter um parceiro como o Ricardo Bezerra, da Lopes 
Immobilis, é muito importante. Desde o início nossa relação 
de parceria, aprendizado e amizade, além de trazer bons 
resultados em vendas contribuiu para um melhor entendimento 
do mercado imobiliário como todo. Empresário e trabalhador 
incansável, Ricardo contribui de diversas formas para o 
crescimento do nosso mercado, seja pela profissionalização 
dos corretores, pela reunião de todos os incorporadores para 
troca de experiências ou pela fomentação de informações 
importantes sobre o setor para os meios de comunicação."

 vItOR fROtA 
Diretor da Dasart/Simpex 
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zEzinho AlbuquErquE (pdt) AssumE missão 
inéditA no cEArá: comAndAr pElA tErcEirA 

vEz consEcutivA A cAsA pArlAmEntAr EstAduAl. 
tEndo como lEmA promovEr A hArmoniA EntrE 
os três podErEs, o prEsidEntE dA Al já comEçou 

o novo mAndAto AprovAndo importAntEs  
lEis pArA A populAção do EstAdo

os desafIos da 
teRceIRa gestão 

à fRente da 
assembleIa

n
ovo mandato, novos desafios. O de-
putado estadual Zezinho Albuquer-
que (PDT) deu início à sua terceira 
gestão como presidente da Assem-
bleia Legislativa do Ceará. Convicto 
da responsabilidade do que repre-
senta atingir esta marca histórica, o 
parlamentar pretende atuar em vá-

rias frentes no biênio 2017-2018, com ações destinadas a diver-
sas áreas relevantes para a sociedade cearense.

Zezinho ressalta que dará continuidade a projetos exitosos, co-
mo o Comitê Cearense Pela Prevenção de Homicídios na Adoles-
cência e a campanha institucional Ceará Sem Drogas – retomada 
nos municípios de Sobral e Horizonte ainda no mês de março –, que 
resultou na criação dos Conselhos Municipais Contra as Drogas.

Além de se comprometer em continuar incentivando o trabalho 
da Frente Parlamentar para Acompanhamento das Obras da Trans-
posição do Rio São Francisco, o deputado também destaca que sua 
prioridade, agora, é de manter a harmonia entre os poderes.

zEzinho AlbuquErquE 
já comAndou A 
AprovAção dE lEis como 
o rEAjustE sAlAriAl dos 
sErvidorEs EstAduAis E 
A EquipArAção sAlAriAl 
dos policiAis militArEs  
à médiA do nordEstE 
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sIntonIa de ações com  
a mesa dIRetoRa da al

“É uma gestão nova, novas ideias, mas sempre com o mes-
mo compromisso: fazer o melhor para o povo do Ceará. Es-
tou no terceiro mandato como presidente, coisa inédita no 
estado. Nós precisamos, primeiro, agradecer às duas mesas 
anteriores que tive a satisfação de presidir. Em segundo lugar, 
já pedir o apoio da nova Mesa e dos senhores deputados, uma 
união só, para que possamos cada vez mais fazer o que quere-
mos, que é a participação do povo na Assembleia Legislativa, 
e votar leis a favor da população", afirmou Zezinho Albuquer-
que em seu discurso de posse.

Também foram empossados para compor a Mesa Direto-
ra liderada por Zezinho Albuquerque o deputado Tin Gomes 
(PHS) como 1º vice-presidente; o deputado Manoel Duca 
(PDT), 2º vice-presidente; deputado Audic Mota (PMDB), 1º se-
cretário; deputado João Jaime Marinho (DEM), 2º secretário; 
deputado Júlio César (PDT), 3º secretário; deputada Augusta 
Brito (PCdoB), 4ª secretária. Como primeiro, segundo e tercei-

ro suplentes, respectivamente, os deputados Robério Monteiro 
(PDT), Ferreira Aragão (PDT) e Bruno Pedrosa (PP).

Para garantir a qualidade das ações do Poder Legislativo, 
o presidente Zezinho Albuquerque reuniu-se com os demais 
parlamentares que integram a Mesa Diretora. Eles trataram 
do planejamento das ações da Casa para o próximo biênio. 
“Tivemos uma importante troca de opiniões, garantindo a 
sintonia entre os parlamentares para a condução das ativida-
des da Mesa Diretora”, destaca.

Nestes meses iniciais de sua terceira gestão, Zezinho Al-
buquerque teve a oportunidade de comandar a aprovação 
de importantes leis, como as que promovem a organização 
administrativa do Poder Judiciário para o período 2017-2019, 
o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais e a equi-
paração salarial dos policiais militares à média do Nordeste. 
“A Assembleia está permanentemente atenta às demandas 
sociais, dialoga com os poderes e procura aprovar leis que 
garantam a saúde financeira e o desenvolvimento do Ceará”, 
avalia o parlamentar.
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apoIo aos munIcípIos
A parceria entre a Assembleia, Governo do Estado e 

prefeituras é um dos mais eficientes meios capazes de as-
segurar melhoria nas condições de vida dos cidadãos. Com 
esta compreensão, Zezinho Albuquerque acompanhou, 
neste período, gestores de municípios cearenses em en-
contros que mantiveram com o governador Camilo Santa-
na (PT) e o secretário da Casa Civil, Nelson Martins.

Participaram das reuniões os prefeitos Weber Araújo 
(Russas), Ivonete Queiroz (Cascavel), Moésio Loiola (Cam-
pos Sales), Célia Rodrigues (Varjota), Marcelo Arcanjo 
(Santana do Acaraú), Amália Pereira (Ocara), Antônio Al-
mir (Itatira), Fonteles (Meruoca), Assis Arruda (Baturité), 
Marfisa Aguiar (Pires Ferreira), Alex Melo (Pacujá) e Jonas 
Muniz (Cruz), bem como o vice-prefeito de Mulungu, Cle-
anto Uchoa. Em pauta, assuntos importantes como saú-
de, segurança e obras de infraestrutura hídrica, dentre 
outros. “Na condição de representante destes e de ou-
tros municípios, estou sempre em busca de soluções para 
as demandas que recebemos, para garantir uma melhor 
qualidade de vida aos irmãos e irmãs de todo o Ceará”, 
frisa Zezinho Albuquerque.

InteRlocução  
com os podeRes

A atuação de Zezinho Albuquerque vai muito além das 
atividades desenvolvidas na Assembleia. Recentemente, o 
parlamentar acompanhou Camilo Santana em um impor-
tante compromisso em Brasília. Ambos estiveram em au-
diência com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Na 
ocasião, o governador apresentou o Programa de Ensino 
Médio Integral do Ceará, que teve investimento de mais 
de R$ 108 milhões. Na primeira fase, ainda neste ano, a re-
de estadual contará com 71 Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral (EEMTIs). No total, incluindo as Escolas de 
Educação Profissional, neste ano o Estado terá 187 das 712 
escolas com a jornada prolongada.

Os resultados recentes da educação no Ceará e os convê-
nios firmados com o Governo do Estado também foram abor-
dados no encontro. O deputado federal Danilo Forte (PSB) e 
os secretários Idilvan Alencar (Educação) e Juvêncio Viana 
(Procuradoria Geral do Estado) também participaram da audi-
ência no Ministério. “É importante buscar parcerias e recursos 
em todos os espaços para que o Ceará possa avançar”, defen-
de o presidente do Poder Legislativo.
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um gRande caRRo não se faz apenas 
com potêncIa no motoR. desIgn 

aRRojado ou elegante, luxo, 
confoRto, seguRança e tecnologIa 

são fundamentaIs! tudo Isso 
pode seR encontRado em alguns 

dos modelos maIs desejados de 
montadoRas como bmw, audI, mInI, 
cItRoën, land RoveR e Renault, que 

você fIca conhecendo nas pRóxImas 
págInas desta dIção da tapIs Rouge

velocIdade
muIto alÉm da 
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Um dos destaques do último Salão do 
Automóvel de São Paulo, o novo BMW 140i 
M Sport tem como principal atrativo o mo-
tor 3.0 TwinTurbo de seis cilindros em linha, 
com 340 cv e 51 mkgf, que promete maior 
economia e menor emissão de gases e ace-
lera de 0 a 100 Km/h em 4,6s. A transmis-
são, automática de oito velocidades, pode 
trabalhar em conjunto com o navegador 
do veículo, prevendo as situações e pro-

movendo eventuais reduções de marchas 
antecipadamente, além de analisar o perfil 
do condutor. A lista de equipamentos do M 
140i inclui controle de partida, suspensão 
esportiva M, rebaixada em 10 milímetros 
em relação aos Série 1 “normais”, rodas de 
liga leve de 18 polegadas, freios esportivos 
M Sport, bancos esportivos, volante reves-
tido em couro e kit aerodinâmico exclusivo. 
Mais informações na Welle Motors.

140i m sport
bmw

o bmW 140i 
m sport tEm 
como principAl 
AtrAtivo o motor 
3.0 tWinturbo
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sériE 5
Anunciado para o Brasil em março deste ano, o novo BMW 

Série 5 foi totalmente renovado e ganhou tecnologias e luxos do 
irmão maior, o Série 7, como faróis adaptativos de LED, assistên-
cias de direção e central multimídia com controle por gestos. Sob 
o capô, opções de motor que vão desde um 2.0 turbo de 4 cilin-
dros, com 252 cavalos de potência, até o esportivo V8 turbo de 
4.4 litros, com 462 cv, que acelera de 0 a 100 Km/h em apenas 
4 segundos. A versão 540i M Sport vem equipada ainda com sis-
tema de som Harman Kardon, ar-condicionado com controle de 
quatro zonas, Drive Assistant Plus e rodas de liga leve 19’’, entre 
outros itens. Mais informações na Welle Motors.

o novo bmW sériE 5 foi 
totAlmEntE rEnovAdo  
E gAnhou tEcnologiAs  
E luxos do irmão  
mAior, o sériE 7
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A montadora alemã fez algumas mudanças em sua clássica R 
1200 GS Adventure para a linha 2018, como melhorias no motor e 
uma nova opção de cor, a Triple Black. O propulsor de dois cilindros 
opostos e 125 cv passou por modificações no módulo de comando e 
na transmissão, além de um novo catalisador, que tornaram a moto 
mais econômica e com menos emissões de gases poluentes. O painel 
também ganhou novo grafismo nos instrumentos, com mostradores 
digitais e analógicos. Mais informações na Welle Motors.  

modificAçõEs tornArAm 
A moto mAis EconômicA E 

com mEnos EmissõEs dE  
gAsEs poluEntEs

r 1200 gs AdvEnturE
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mInI

O novo Mini Countryman, lançado no 
País em abril deste ano, é equipado em 
sua versão S com o conhecido motor 2.0 
turbo de 192 cv e 28,5 kgfm de torque e 
câmbio automático de oito velocidades. 
A segunda geração do crossover britâni-
co é 20 centímetros mais longo e o entre
-eixos de 2,66 metros é 7,5 centímetros 
maior que o antecessor. No interior, des-
taca-se a tela de 8,8 polegadas sensível 
ao toque, com GPS integrado de série. 
O interior ainda ganhou outras pratici-
dades, como o freio de mão eletrônico. 
Mais informações na Welle Motors. 

EquipAdo Em 
suA vErsão s 
com motor 2.0 
turbo dE 192 cv 
E 28,5 kgfm dE 
torquE E câmbio 
Automático

countrymAn
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audI
A3 sEdAn

O A3 Sedan reestilizado já se encontra 
nas concessionárias brasileiras. Em sua ver-
são Attraction, conta com motor 1.4 turbo 
flex de 150 cv e caixa automática Tiptronic 
de seis marchas. O câmbio é automático de 
dupla embreagem e seis velocidades. Entre 
as novidades, se destacam os novos para-
choques, novas lanternas de led, volante se-
melhante ao do A4 e compatibilidade com 
Apple CarPlay e Android Auto. Os principais 

itens de série da versão Attraction são vo-
lante multifuncional com aletas para trocas 
de marcha sequenciais, airbags frontais e 
laterais, direção elétrica, controle de tração 
e estabilidade, tela eletricamente rebatível 
de sete polegadas, faróis bixenônio, freio de 
estacionamento elétrico, sensor de estacio-
namento traseiro, sistema start-stop, Blue-
tooth e rodas de liga leve de 16 polegadas. 
Mais informações na Audi Center Fortaleza.

o câmbio é 
Automático 
dE duplA 
EmbrEAgEm E sEis 
vElocidAdEs
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O Audi A4 foi totalmente renovado em sua linha 2017, da 
plataforma MLB ao porte superior, e está disponível no Brasil 
em três versões. O A4 traz a nova geração do câmbio S-Tro-
nic de dupla embreagem e sete marchas, agora banhada em 
óleo. O motor é o 2.0 turbo em configuração de 190 cv e 32,7 
kgfm de torque. Em sua versão mais completa, A4 Ambiente, 
o sedã vem equipado com rodas de liga leve aro 18”, navega-
dor por GPS e pacote de luz para climatização interna. Como 
opcionais, pode receber câmera traseira para manobras, de-
tector de pedestres, projeção de informações no para-brisa 
(head-up display), sistema de som Bang & Olufsen e teto-solar 
elétrico. Mais informações na Audi Center Fortaleza.

o A4 trAz A novA 
gErAção do câmbio 
s-tronic dE duplA 
EmbrEAgEm E  
sEtE mArchAs

A4
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c4 picAsso 2018
cItRöen

 Já disponível nas concessionárias 
da marca francesa, o novo C4 Picasso 
2018 está disponível nas configurações 
de cinco e sete lugares, recebeu sutis 
mudanças no visual e novos recursos de 
conectividade e auxilio ao motorista. No 
exterior, novas rodas de liga-leve de 17 
polegadas com acabamento diamanta-
do e lanternas traseiras com efeito tridi-
mensional. Entre os equipamentos, passa 
a dispor de sistema multimídia com nova 
tela sensível ao toque de sete polegadas, 

reconhecimento de voz e navegação em 
3D, além de reconhecimento de placas de 
velocidade; alerta de atenção do moto-
rista; alerta e correção de desvio involun-
tário de faixa; sistema ativo de ponto ce-
go, entre outros. O motor é um 1.6 THP a 
gasolina de 165 cv e 24,5 kgfm de torque, 
associado ao câmbio automático de seis 
marchas. Mais informações na Pigalle. 

A Pigalle oferece isenção de IPI e ICMS 
para clientes PCD (Pessoas com Deficiência) 
para os modelos C3, Aircross e C4 Lounge!
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land RoveR
discovEry diEsEl

Sucesso de vendas em todo o mundo, o SUV britânico tam-
bém pode ser encontrado com motor diesel SD4 2.2 de 190 
cv e 43 kgfm a partir de 1.750 rpm. Mantendo a mesma trans-
missão automática de nove marchas, as versões a diesel têm 
como principal destaque a autonomia, permitindo percorrer 
900 quilômetros com apenas um tanque de combustível. A 
versão de topo, HSE Luxury, vem equipada com faróis de xe-
nônio, teto solar panorâmico, sistema de áudio Meridian com 
16 alto-falantes e rodas de liga-leve de 19 polegadas. De série, 
o Discovery oferece sete airbags, bancos de couro, ar-condi-
cionado de duas zonas, entre outros itens. 

o suv britânico tAmbém 
podE sEr EncontrAdo 
com motor diEsEl sd4  
2.2 dE 190 cv E 43 kgfm  
A pArtir dE 1.750 rpm
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cAptur
Renault

Desenvolvido na França, o Renault 
Captur chama atenção por seu belo de-
sign, com linhas modernas que remetem 
à nova identidade visual da marca e fa-
vorecem a pintura em dois tons (opcio-
nal). No interior, um painel combinando 
velocímetro digital com mostradores 
analógicos de conta-giros e marcador de 
combustível, além da central multimídia 
NAV, a mesma utilizada em outros mo-

delos da marca. A versão Zen é equipada 
com o motor 1.6 16V SCe (120 cv/118 cv 
a 5.500 rpm), combinado à transmissão 
manual de cinco velocidades. Entre os 
itens de série estão quatro airbags, con-
troles eletrônicos de estabilidade (ESP) e 
de tração (ASR), assistente de partida em 
rampas (HSA), direção eletro-hidráulica 
e rodas de liga leve de 17 polegadas. Mais 
informações na Regence.

A vErsão zEn tEm 
motor 1.6 16v scE 
E trAnsmissão 
mAnuAl dE cinco 
vElocidAdEs
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dustEr oroch
A linha 2017 da Duster Ororch ganhou algumas novidades 

como eficiência energética, direção eletro-hidráulica, aperfei-
çoamentos do motor 2.0 16V, evolução ergométrica e, principal-
mente, a opção de câmbio automático de quatro velocidades. De 
acordo com a Renault, o consumo é até 11,5% menor em rela-
ção ao modelo anterior, sem alterar a potência e o torque. Como 
itens de série, é equipada com ar-condicionado, vidros, travas 
e retrovisores elétricos, central multimídia com tela sensível ao 
toque, controle de velocidade de cruzeiro, câmera de ré, rodas 
de 17 polegadas e volante multifuncional. O pacote Outsider in-
clui capota marítima, faróis auxiliares integrados ao parachoque, 
molduras plásticas no paralama e grade no vidro traseiro.

dE Acordo com A rEnAult, o 
consumo é Até 11,5% mEnor  
Em rElAção Ao modElo  
AntErior sEm AltErAr  
A potênciA E o torquE
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REALIZE 
O SONHO 

DE TER UM 
SCOPA 

E GANHE 
5 ANOS DE 
CONDOMÍNIO 
PARA REALIZAR 
OUTRO.

M
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Na compra de um produto 
SCOPA Engenharia, você ganha* 5 anos 
de condomínio grátis e aproveita para 
economizar e realizar o que quiser, 
como a viagem dos seus sonhos, 
por exemplo.

Ao comprar um produto Scopa que esteja incluso na promoção Sonho em Dobro Scopa, 
no período de 09/04/2017 a 30/06/2017, você ganha 05 anos de condomínio. 
Acesse o site www.scopa.com.br e confira as regras do regulamento.
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o novo bmW sériE 5 foi lAnçAdo nA sEdE 
dA WEllE motors. o sEdã dA mArcA AlEmã 

imprEssionA bAstAntE pElA AltA tEcnologiA  
E dEsign. A tApis rougE EstEvE lá E mostrA  

os mElhorEs cliquEs do EvEnto

lAnçAmEnto  
dA bmW sériE 5

vEículos
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geraldo alves e João victoralex ribeiro e Wander aquino

adriano nogueira, andré seneghin e alexandre leão

o interior do BMW série 5alexandre e daniele leão

Márcio Freitas, alexandre leão, renato Henrique, Marisa albuquerque e 
Francisco Freitas

davi e dante almeida
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Juliana amaral e Marcondes viana

Hebert velho, alexandre leão e Marcelo Zonari

João Bruno aragão e Marcelo Meireles

nova BMW série 5

eugênio Costa e sérgio Ferreira

andré seneghin, alexandre leão e Jhota pompilho

andré seneghin, Willem neto, ana Carolina Marques e ticiane aguiar

vEículos
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ivana Batista e igor pinto

adriano nogueira e  andré linheiroaugusto César e Marcelos Meireles eugênio Mutzenderg e daniele Macena

ivan Melo e ana Carolina Marques

alexandre leão, Hernandes prudente e alex ribeiroalan Bezerra, sérgio Ferreira e Marcelo Zonario

elano Coelho e eduardo Bezerra

vEículos
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Na Cidade dos Funcionários, na parte mais nobre do bairro, ao lado de praças e 
de áreas de lazer únicas será lançado o Inovatto Condominium. Terá um 
boulevard inédito, arborizado, equipado e decorado para ser, na Avenida 

Desembargador Gonzaga, uma referência de bom gosto e de conveniência. Seu 
Inovatto ainda vem com dois SkyPlaces, completa infraestrutura de lazer, 

CoWorking, Lavanderia Lounge, PetPlace e PetCare, Bike Space, Ferramentaria, 
depósitos individuais e mais uma infinidade de inovações além, é claro, de todo 

o esmero da Novaes equipando e decorando todas as área comuns.

E N T R E G A  E M  2 0 2 0

2 e 3 suítes    49m²  |  75m²  |  93m²  |  110m²
Matriz
Av. Des. Moreira, nº 2800 - 1º Andar

(85) 3044 1234
(85) 98898 2114

Loja Parque del Sol
Rua Mauro Freire, 150 - loja 2
Cidade dos Funcionários

(85) 98898-2114

Cidade dos Funcionários
Rua Maria Consuelo Freire, sn

(85) 3034 0123
(85) 3035 0123

A Novaes superou 
as expectativas e 
entregou mais de 30 
ítens de benfeitorias 
e upgrades.
A Novaes entrega apenas um 
empreendimento por ano para 
poder entregar o melhor 
empreendimento do ano. Por isso o  
cliente recebe muito mais do que foi 
contratado. Esse é o metro pensado.

Muito prazer, você está diante 
de um autêntico Novaes.
O primeiro open innovation está quase pronto, venha conhecer!

Com SkyFun e SkyHealth nas coberturas

Na melhor localização da Cidade dos Funcionários
Seu Inovatto tem 
um boulevard de conveniências

SkyHealth: 
seu SPA completo na cobertura

E N T R E G A  E M  2 0 1 7

3 suítes  |  90m²  114m²  125m²

F A C H A D A S  1 0 0 %  R E V E S T I D A S
Á R E A S  C O M U N S  E N T R E G U E S

E Q U I P A D A S  E  D E C O R A D A S
Pé-direito duplo na sala 
e na varanda gourmet

Jacuzzi na varanda master

A Novaes foi 
reconhecida pelo 

Diário do Nordeste 
por ter o Melhor 
Projeto do Ano 

A Novaes é a Melhor 
empresa na categoria 
Lançamentos no Prêmio 
O POVO Mercado 

Imobiliário.

Lançamento do primeiro
compacto completo de alto padrão

no Parque del Sol

TROQUE O METRO QUADRADO
PELO METRO PENSADO Im
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F A C H A D A S  1 0 0 %  R E V E S T I D A S
Á R E A S  C O M U N S  E N T R E G U E S  E Q U I P A D A S  E  D E C O R A D A S

3 SUÍTES  
89m² e 109m²

SkyFun na cobertura

Marcos Novaes na solenidade de entrega

SkyHealth na cobertura 

      novaesengenharia       /Novaes Engenharia  |  www.novaesengenharia.com.br

Troque o metro quadra  do pelo metro pensado
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de áreas de lazer únicas será lançado o Inovatto Condominium. Terá um 
boulevard inédito, arborizado, equipado e decorado para ser, na Avenida 

Desembargador Gonzaga, uma referência de bom gosto e de conveniência. Seu 
Inovatto ainda vem com dois SkyPlaces, completa infraestrutura de lazer, 
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as expectativas e 
entregou mais de 30 
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e upgrades.
A Novaes entrega apenas um 
empreendimento por ano para 
poder entregar o melhor 
empreendimento do ano. Por isso o  
cliente recebe muito mais do que foi 
contratado. Esse é o metro pensado.

Muito prazer, você está diante 
de um autêntico Novaes.
O primeiro open innovation está quase pronto, venha conhecer!

Com SkyFun e SkyHealth nas coberturas

Na melhor localização da Cidade dos Funcionários
Seu Inovatto tem 
um boulevard de conveniências

SkyHealth: 
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e na varanda gourmet

Jacuzzi na varanda master
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reconhecida pelo 

Diário do Nordeste 
por ter o Melhor 
Projeto do Ano 
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Troque o metro quadra  do pelo metro pensado



umA AlimEntAção sAudávEl 
podE sEr umA grAtA surprEsA 

pArA todos os tipos dE 
pAlAdAr. pArA AtEndEr à 

dEmAndA cAdA vEz mAior por 
boA formA, rEstAurAntEs dE 
fortAlEzA sE EspEciAlizAm Em 
rEfEiçõEs lEvEs E sAborosAs

maIs saboR, 
poR favoR!
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vida saudável está em alta! Não só por uma questão de modis-
mo, mas porque cuidar do corpo se tornou prioridade. Além do 
bem estar estético, sentir-se bem consigo mesmo e se alimen-
tar de comidas nutritivas tornou-se um hábito real. As pessoas 
estão procurando por refeições com nutrientes, não só no in-
grediente principal, mas também no modo de preparo.

Em Fortaleza, não seria diferente. Aqui, comida saudável po-
de ser sinônimo de comida gostosa, sim. E a ideia de que a ali-

mentação correta só envolve alimentos "sem sabor" já ficou para trás. É tanto que alguns 
lugares apostam em menus completamente fitness, cheios de opções variadas, deliciosas 
e, claro, supernutritivas. Vamos conhecer alguns deles?

p.o.t
A proposta da P.O.T é uma alimentação saudável e 
diferenciada. O primor pela qualidade dos alimentos 
vai desde as receitas oferecidas à tecnologia usada 
no preparo, como é o caso dos sucos de frutas. 
Destaques da casa, os sucos são preparados através 
de uma prensa hidráulica a frio, que preserva todos 
os minerais, vitaminas e enzimas que a fruta contém.

A P.O.T tem uma pegada orgânica, e todo mundo 
que integra a equipe incorpora a missão de levar mais 
saúde ao público. Tudo orientado pelo sócio e chef de 
cozinha, David Alvarez, que concebeu o negócio com 
outros dois sócios, André Altmann e André Laub. 

A grande aposta de diferencial da casa, além 
da forma inovadora dos preparos, está no uso 
de insumos orgânicos e de receitas leves - para 
quebrar de vez a ideia de que alimentação saudável 
não é gostosa. E eles provam isso em pratos 
deliciosos e nutritivos.

fo
to

s 
di

vu
lg

aç
ão

tapIs Rouge   57  



espaço RevIgoRe
A nutricionista Kamila Melo oferece serviço de 
alimentação funcional. Em parceria com a clínica Stetic 
Class, o Espaço Revigore dispõe de um menu cheio de 
comidas especiais, conquistanto o disputado paladar  
dos blogueiros fitness e formadores de opinião.

Segundo Kamila, o principal diferencial dos pratos está 
na preparação. "Não é apenas peito de frango com 
batata doce. Nossas saladas possuem de cinco a oito 

itens e usamos, para as opções de proteína, filé 
mingnon, filé de frango, tilápia, sirigado e 

salmão", explica a nutricionista.

Além de alimentos selecionados, o 
Espaço Revigore oferece outros 

serviços. É possível encomendar um 
cardápio semanal ou mesmo levar 
sua dieta para ser preparada pela 
equipe. O serviço personalizado 
atrai clientes que buscam, além de 
sabor, praticidade para o  dia a dia.

hoRtalícIa
Aqueles que querem dar uma pausa 
na correria cotidiana e se alimentar de 
forma saudável ganharam um espaço 
preparado pelas nutricionistas Mirella 
Costa e Nicole Benevides. O restaurante 
dispõe de diversas opções para quem 
quer fazer um lanche, almoçar ou jantar, 
pedir uma saladinha ou mesmo adoçar  
a vida com sobremesas - todas de  
baixas calorias.

Além do restaurante, os clientes podem 
aproveitar o serviço #freshtogo, em que 
levam refeições já prontas - como potes 
de salada, sopas, suchás ou iogurtes. O 
Hortalícia também cede o espaço para 
cursos e programas para quem quer 
manter a forma sempre em dia! Uma 
ótima opção para não fugir da linha.
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geppos 
RestauRante
O buffet de saladas do Geppos é uma excelente 
opção para quem quer aliar alta gastronomia à 
alimentação saudável. Nele, o cliente pode se 
servir à vontade de mais de 50 opções de verduras, 
legumes e frutas, montando um prato colorido e 
mega nutritivo. Além disso, esta opção do menu 
oferece uma proteína e um acompanhamento, 
deixando a refeição ainda mais saborosa.

No buffet, o cliente pode se servir de saladas à 
vontade, quantas vezes quiser, por um preço 
único. Tudo é preparado com o toque dos chefs 
da casa, que prezam pelo sabor em diferentes 
combinações - como a farofa fit, feita com 
ingredientes naturais. O buffet também oferece 
sobremesas. Sim, dá para acrescentar até o doce 
na sua refeição saudável, como o Fool de Frutas 
Vermelhas ou a Juliette. Tudo sem culpa!

P.o.T

Telefone: (85) 3023-9551
Rua Canuto de Aguiar, 
803 - Meireles
       @potbrasil

seRvIço
Geppos Restaurante

Telefone: (85) 3433-1048
Av. Desembargador Moreira, 1011 
- Aldeota - Jardins Open Mall
       fb.com/geppos

espaço Revigore

Telefone: (85) 3393-4824
Rua Barão de Aracati, 1304
       fb.com/pages/espaço-
revigore

Hortalícia

Telefone: (85) 98717-5402
Av. Santos Dumont, 5753 
Lj 08 Térreo, Torre Office
       @hortalicia
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gastRonomIa

Em comEmorAção Aos sEus dEz Anos, 
A cAsA lAnçA novo mEnu, inspirAdo 

nA gAstronomiA contEmporânEA 
ArgEntinA. dos prAtos principAis às 
EntrAdAs, A mudAnçA no cArdápio 

trAz surprEsAs dEliciosAs

um dÉcada 
saboRosa

cabaña del pRImo 
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s amantes de carnes 
e da boa gastronomia 
têm, agora, um novo 
menu para degustar 
e se encantar. O Ca-
baña del Primo, um 
dos restaurantes mais 
conceituados da cida-

de, lança novo cardápio inspirado no argen-
tino contemporâneo, com seleção especial 
de ingredientes e exclusivas técnicas de pre-
paro. A novidade promete uma experiência 
única de sabores com um toque de ousadia.

Deda Gomes, sócio-executivo do Gru-
po Geppos, do qual a casa faz parte, ex-
plica que a ideia surgiu para comemorar 
os 10 anos do Cabaña del Primo. Alinha-
do a isso, ele cita a necessidade de ino-
var para acompanhar as tendências gas-
tronômicas e preferências dos clientes. 
A partir disso, foi feita uma pesquisa de 
mercado e o conceito do argentino con-
temporâneo foi levado à chef-executiva 
do Grupo, Danielle Gondim.

O menu traz uma junção da história 
e da gastronomia e algumas inspirações 
no chef argentino Francis Mallmann. “Al-
gumas preparações lembram muito a 
maneira com que ele trabalha, que acho 
incrível. É o trabalho com fogo e que é a 
cara da Argentina, por conta da parrilla”, 
explica Danielle. Ela acrescenta, ainda, 
que a ideia foi juntar a parrilla à cozinha, 
trazendo mais elementos defumados e 
tostados. Outros ingredientes da cozinha 
argentina presentes nos novos pratos 
são o milho, a batata e raízes.

os cliEntEs 
já ElEgErAm 
Alguns prAtos 
prEfEridos, como 
o mAgrEt dEl 
primo, o ojo  
dEl bifE Al  
porto E o risoto 
tErrA E mAr

Ojo del Bife al Porto
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Um ponto alto e curioso é, também, 
a influência da cozinha italiana, por isso 
o cardápio contempla muitos risotos e 
massas. Apesar de ter sido lançado há 
pouco tempo, os clientes já elegeram 
alguns pratos preferidos, como o Ma-
gret del Primo, o Ojo del Bife al Porto e o 
Risoto Terra e Mar.

pRIncIpaIs  
novIdades

A chef-executiva do Grupo Geppos, 
Danielle Gondim, destaca a inclusão de 
novos tipos de proteínas, que a casa an-
tes não trabalhava, como um ponto alto 
do cardápio atual. O pato, o Ojo del Bife e 
a lagosta são alguns deles. “Uma casa de 
carnes não serve só carne, ela pode ter 
uma cozinha bem preparada para aten-
der todo tipo de público”, diz a chef.

A lagosta, que já é um sucesso do 
novo menu, é finalizada na mais autên-
tica parrilla, e vem acompanhada de 
ingredientes para lá de especiais, co-
mo arroz negro com damasco e tonka 
– que garante um sabor diferenciado. 
“(A tonka) é uma sementinha da Ama-

"buscAmos 
trAbAlhAr com 
As EntrAdAs 
clássicAs com 
toquEs nossos"

Alfajor Del Primo
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zônia muito perfumada, que é a nossa 
baunilha brasileira, que dá um aroma 
especial ao prato”, reforça Danielle.

As mudanças nas entradas tam-
bém merecem destaque. “Buscamos 
trabalhar com as entradas clássicas 
com toques nossos, como as Empa-
nadas e Chips de Raízes, e também 
lançamos entradas mais sofisticadas, 
como o Camembert com mel de trufas 
negras”, pontua Deda Gomes, sócio
-executivo do Grupo.

seRvIço
cabaña del Primo

R. Maria Tomásia, 503 - 3244-3691 
/  R. Des. Lauro Nogueira, 1500 
(Shopping RioMar) - 3035-3691 

       facebook.com/cabanadelprimo/
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o hotEl grAn mArquisE sEdiou A fEstA dE 
lAnçAmEnto dA colunA AdriAno noguEirA, 

quE Está dE cAsA novA, AgorA no jornAl  
o povo. A sEção é publicAdA dE sEgundA  

A sExtA no cAdErno dE EconomiA E  
Aos domingos no cAdErno pEoplE

AdriAno noguEirA 
cElEbrA EstrEiA  

no o povo

comunicAção
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Cida parente e anchieta Junior

ronaldo otoch e george vieira

adriano nogueira, José Carlos pontes e gony arruda

gaudêncio lucena e Marjorie Marshall

ricardo e leticia studartadriano nogueira e João  dummar neto 

Cecília Celigmann e agunstín Herrera

a decoração da festa
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patriolino e renata diaspipo e isabela ney

lívia sabóia e Jorginho albuquerqueBeatriz e ronaldo otochvicente de Castro e dJ andré guerreiro

priscila Áfio, adriano nogueira, luciana Fiúza e Michele Barros

newton e Beatriz Whitehurst

renê Freire Jr., augusto lopes e romel Barbosa

comunicAção
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Clóvis Holanda e luizianne lins

danilo e patrícia dias, Érica Marcan e george lima

Felipe lima e anastácia duarte

isabele Macedo alves, lu palhano e Cíntia Mendes 

rodrigo porto e Brenda rolim

rodrigo dória, gaída dias e adriano nogueira

adriano nogueira, erivaldo arrais e ernesto sabóia 
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comunicAção

adriano e erivaldo arrais Cristiano e daniele peixoto

Fred Carioca, Juliana pinheiro e veri Bessa

Célio e Caroline gurgel

Juliana, Júnior neves, adriano e Manoela pintopablo Furlan nogueira, guilherme Bismark e adrísio Câmara

roberto pamplona, Felipe lima, deda gomes e adriano nogueira
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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



Cristiane e augusto lopes

raquel Fernandes e natália lacerdaCrica Bezerra de Menezes e ricardo studart ludmila amaral

Cynthia Mendes rafaela e george vieira 

patrícia Carvalhedo, rodrigo Ferreira gomes e andréa reisevandro Colares, ricardo Bezerra e João dummar neto

comunicAção
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(85) 4009.6300 www.s�ec.org.br

/sistema�ec/sistema�ec

O Sistema FIEC, por meio de suas entidades 
FIEC, SESI, SENAI e IEL, cuida da saúde e 

segurança dos trabalhadores, eleva o seu nível 
educacional, impulsiona o desenvolvimento

de tecnologia e inovação e incentiva o 
empreendedorismo e a internacionalização

dos negócios locais.

Trabalhamos incessantemente pela 
construção de uma indústria cada vez

mais forte, competitiva e inovadora,
que transforma realidades e 

possibilita um caminho de 
oportunidades para

o nosso Ceará.

TRANSFORMAR
É COMPROMISSO DO

SISTEMA FIEC



pErsonAlidAdEs com trAbAlhos rElEvAntEs 
pArA o cEArá E pArA o brAsil forAm AgrAciAdAs 

com A mEdAlhA dA Abolição. o EvEnto foi 
comAndAdo pElo govErnAdor cAmilo sAntAnA, 
quE concEdEu A principAl honrAriA do EstAdo 

A ciro fErrEirA gomEs, nApolEão nunEs mAiA 
filho, cArlos frAncisco ribEiro jErEissAti, luizA 

dE tEodoro viEirA, vAlton dE mirAndA lEitão  
E frAncisco AlEmbErg dE souzA limA

os novos AgrAciAdos 
com A mEdAlhA  

dA Abolição

alemberg Quindins, Ciro gomes, Carlos Jereissati, Camilo santana, napoleão Maia, valton leitão e eduardo loureiro

rEconhEcimEnto
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sergio Fiúza e adriano nogueira

Élcio Batista, iracema do vale, Coca torquato e virgílio Maia

Cid e Maria Celia Ferreira gomesCarol Bezerra e Jamile salmito

Carlos Jereissati, Camilo santana e Ciro gomesalemberg Quindins e Camilo santana

alcântara Macêdo, César ribeiro e inácio arruda
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rEconhEcimEnto

Cirinho, Ciro gomes, lia Ferreira gomes e lívia sabóiatotonho e Fernando laprovítera, gera teixeira

graça da escóssia e Consuelo dias BrancoJosé Jorge vieira e alessandro Belchior

eliseu Barros e Mano alencar

elusa laprovítera e Márcia teixeira

Carlos Matos e luciana perdigão Carlos Jereissati e Fernando ximenes
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Cirinho, Ciro gomes, lia Ferreira gomes e lívia sabóia napoleão Maia e Fernando ximenes

Hélio parente, Chiquinho Feitosa, salmito e Jamile salmito, Cid gomes

gustavo serpa e banda

luciano e denise Cavalcante

leonardo araújo, evandro leitão e tim gomes

liduína Frota e izolda Cela

Carlos Jereissati e Camilo santana
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A tApis rougE tEvE A honrA dE compArEcEr Ao 
bElíssimo cAsAmEnto dE brAncA E rAcinE mourão.  

A cErimoniA rEligiosA AcontEcEu nA igrEjA pEquEno 
grAndE E A rEcEpção no lA mAison buffEt. confirA!

cAsAmEnto  
dE brAncA E  

rAcinE mourão

EnlAcE
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racine, Branca e família

anick e alódia guimaraesdenise e luciano Cavalcante

o brinde dos noivos

verônica naberezny, racine e Branca Mourão

inês e lino villaventura

elisa Mourão, racine e Branca Mourão
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EnlAcE

Fernando e Érica sampaio

adriana, Claudiana e lucília loureiro

Hellen e philp goldefrenMariana da Fonte e lorena gondim

João vitor torres, Yasmim Costa, igor Cavalcante e reno vasconcelos

venícius Machado, lílian porto e Bruno parente

elsa Moreira, roberta rocha e neide Barbosa
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ANTECIPE O DIA DAS MÃES. 
COMPRE SEU APARTAMENTO COM PREÇO DE PAI PRA FILHO.

DESCONTOS IMPRESSIONANTES E IMPERDÍVEIS. NÃO PERCA!

85 3244-0576 www.rodobensimoveis.com.br

Incorporação e Construção:ENTREGA EM 2017. UTILIZE SEU FGTS. 
EM FRENTE À PRAÇA LUÍZA TÁVORA.

VISITE 
DECORADO 
NO LOCAL. 

MammaMiaSO
M

ENTE DE 15 DE MARÇO A 15 D

E M
AIO

PROMOÇÃO COMPRE UM 
APARTAMENTO
E GANHE
UMA PRAÇA.
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ana Carolina Fontinelle e ivan Bezerraluana e Mardônio Benevides

ronaldo, natália Mendonça, Marina e ricardo Coelho

letícia e sérgio Macêdoisac e sheyla FurtadoConstantino dias e talyzie Mihaliuc

gentil e lia linhares

Maria Clara Mapurunga, João Jorge vasconcelos, Jussara e Cláudio Mapurunga

fo
to

s 
g

io
va

nn
e 

ba
ti

st
a

EnlAcE
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fElipE quEiroz rochA comEmorou o sEu 
AnivErsário EntrE os mAis íntimos. o locAl 

Escolhido pArA o brindE foi A cAvAliEri 
confrAriA, sEu mAis novo EmprEEndimEnto,  

um EspAço difErEnciAdo dA nossA cidAdE

AnivErsário dE  
fElipE rochA nA  

cAvAliEri confrAriA

fEstA

Felipe rocha e paula sampaio

sociedade
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Cláudio e abelardo rocha, paula sampaio, Felipe rocha, lenise e Cláudio rocha

os parabéns de Felipe rochalenise e Felipe rocha e paula Frota

Felipe e lenise rocha Felipe e Cláudio rochaCláudio e Mirela rocha

o bolo de aniversário
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fEstA

pedro vale e lina parenteBernardo santana e larissa luz 

Zeli ramos, paula sampaio e rafa eleutério

vitor Frota e daniele eloy

leandro e lizie texeira

léo gondim e lenise rocha davi pombo e Marina Medeiros 

Carol e liz negreiros
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igor dantas e rafa eleutério

Cláudio e Felipe rocha e Mário Bezerra

Zeli ramos e victor Cavalcanterebeca sampaio

priscila e Bruno Becco

lenise, Bento e Cláudio rochaabelardo, Cláudio, Felipe e Cláudio rocha
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fEstA
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Em mEio à crisE no pAís, o AdvogAdo 
AndrEi AguiAr, um dos nomEs mAis 

rEspEitAdos dA árEA no cEArá, 
buscA A implEmEntAção dE novAs 

rotinAs Em sEu Escritório, visAndo 
A otimizAção dos trAbAlhos

um novo  
peRfIl paRa  

a advocacIa

n
ão há fórmula pronta para o suces-
so. No entanto, percebe-se, no ca-
minho daqueles que se destacam, 
a combinação de habilidades como 
capacidade de adaptação, desen-
volvimento interdisciplinar, bom 
senso, gentileza, entre outros as-
pectos considerados cruciais para o 

atual perfil do advogado. Combinações essas bem exploradas 
por Andrei Aguiar, conselheiro estadual e presidente da Co-
missão de Sociedade de Advogados da OAB-CE, e membro da 
Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, no Conselho 
Federal da OAB, em Brasília.

 Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), 
Andrei Aguiar é um dos advogados de maior renome no Ceará. 
É também autor de obras jurídicas e palestrante, acumulando 
ainda o cargo de consultor jurídico da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec). E não foi à toa que o advogado se 
tornou um dos nomes mais requisitados no meio empresarial 
e entre os gestores públicos. Há quase dez anos no mercado, 
o cearense que aliou-se ao jurista Ubiratan Aguiar, com quem 
mantém sociedade, percebe a importância de se ter um dife-

rencial dentro da profissão. As combinações de habilidades o 
ajudaram e são um divisor de águas neste período conturba-
do por qual passa o País.  A crise financeira chegou e não dá 
mostras de que irá embora tão cedo. As empresas a cada dia 
enxugam o quadro de funcionários e o setor jurídico não foge à 
regra. Diante da crise, o advogado tem que buscar a implemen-
tação de novas rotinas em seu escritório, visando a otimização 
dos trabalhos. Ser ousado e se reinventar são comportamen-
tos necessários diante das adversidades, principalmente para 
o profissional que quer aproveitar as oportunidades que a crise 
traz para a advocacia. Portanto, os advogados precisam estar 
atentos à nova realidade e, de alguma forma, adaptar-se a ela.

 
opoRtunIdades

Enxergando além e indo na contramão da crise, Andrei 
Aguiar relata em suas palestras que uma ótima opção é for-
mar sociedade no mercado da advocacia. Quanto mais espe-
cialidades, maiores são as possibilidades de ganhar. O merca-
do procura exatamente isso. Para Andrei, juntamente com a 
visão interdisciplinar para identificação das oportunidades do 
mercado, é importante a busca pela implantação de uma maior 
eficiência na administração dos custos na prestação de serviço. 
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EnxErgAndo Além E indo 
nA contrAmão dA crisE, 
AndrEi AguiAr rElAtA Em 
suAs pAlEstrAs quE umA 
ótimA opção é formAr 
sociEdAdE no mErcAdo 
dA AdvocAciA

Aqueles profissionais que optam pela sociedade podem aderir 
ao regime do Simples Nacional e, com isso, reduzir significati-
vamente a sua carga tributária. Além disso, outra possibilidade 
como alternativa de desenvolvimento aos profissionais de Direi-
to está no associativismo. As práticas associativas surgem co-
mo uma forma de reação ao mercado, onde de forma conjunta 
divide-se os custos e lucros.

 Portanto, oportunidades não faltam para driblar a atual si-
tuação. E, para isso, Aguiar considera necessário seguir à risca 
os ensinamentos de Peter Drucker, considerado o pai da ad-
ministração moderna, que diz que ''o empreendedor sempre 
está buscando a mudança, reage a ela, e a explora como sendo 
uma oportunidade". Foi dentro desta perspectiva que o advoga-
do conseguiu se manter no mercado e hoje ser um dos nomes 
mais respeitados na área jurídica. O cearense conta com escri-
tórios sediados em Fortaleza (CE )e Brasília (DF), atuando no 
mercado empresarial e para gestores públicos, nas áreas do di-
reito administrativo, licitações e contratos públicos, trabalhista, 
cível e empresarial. A gama de clientes perpassa por diversos 
setores ''dispondo de renomados nomes da indústria, comércio, 
telefonia, serviços, federações patronais, além de gestores pú-
blicos dos diversos entes do País'', ressalta Aguiar. 
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com umA trAjEtóriA 
dE três décAdAs no 

mErcAdo fortAlEzEnsE, 
A sAbor&vidA invEstE nA 

quAlidAdE dA mAtériA 
primA E inovA Em sEu 

mix dE produtos pArA 
AtEndEr às dEmAndAs 

AtuAis dE sEus 
consumidorEs

qualIdade  
à mesa!

saboR&vIda
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p 
resente há 30 anos nas 
prateleiras da Capital 
cearense, a Sabor&Vida 
foi incorporada em 2014 
pelo Grupo Cialne, presi-
dido por Rafael Carneiro, 
que não só reformulou 
seu branding como in-

corporou novos produtos ao seu catálogo. 
“O principal diferencial é que a base 

para todos os nossos produtos é o lei-
te. A matéria-prima é produzida por nós 
em rebanhos próprios, com alto padrão 
de qualidade. Assim, podemos com-
provar e atestar a procedência de tudo 
aquilo que produzimos”, explica o dire-
tor do grupo. A marca atende a consu-
midores exigentes, que estão sempre de 
olho em novidades e buscando uma vida 
mais saudável. 

Com essa preocupação, a Sabor&Vida 
faz questão de cuidar muito bem da sua 
produção em todo o processo, desde o 
trato com os animais ainda no pasto. “O 
nosso rebanho tem um tratamento todo 
especial”, enfatiza Rafael. O diretor conta 
que a grande diferença é que os animais 
são livres de agentes que causam estres-
se e são criados em grandes áreas. “Além 
de sempre terem disponível pasto verde 
e água fresca, não podemos esquecer 
que a ordenha é totalmente automática. 
O rebanho não passa por estresse neste 
momento”, reforça.

"A mAtériA-primA 
é produzidA 
por nós Em 
rEbAnhos 
próprios, com 
Alto pAdrão 
dE quAlidAdE. 
Assim, podEmos 
comprovAr 
E AtEstAr A 
procEdênciA"
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vaRIedade  
paRa todos 

Hoje, são mais de 50 itens no mix, con-
templando tendências nacionais e aten-
dendo a consumidores sempre bem infor-
mados. A empresa produz laticínios e ainda 
tem uma linha Food Service, com embala-
gens em tamanhos maiores, para empre-
sas que compram em grande quantidade.

Mas, em meio a toda essa produção, 
existem queridinhos do mercado. Os lei-
tes, os queijos cottages, os produtos zero 
lactose e os funcionais são os favoritos da 
clientela. “Os consumidores ligam para a 
gente quando não encontram em determi-
nado ponto de venda, não podemos deixar 
faltar”, aponta o diretor.

A linha Funcional e a Zero Lactose, 
inclusive, são produtos que vieram com-
plementar o portfólio da Sabor&Vida. Se-
gundo a Agência Brasil, cerca de 40% da 
população brasileira precisa lidar diaria-
mente com a intolerância à lactose, e ter 

dIca da  
saboR & vIda
Uma dica da equipe Sabor&Vida 
para reunir os amigos e degustar 
os produtos é o Smoothie de 
Morangos. A receitinha é simples, 
natural e gostosa: basta congelar 
os morangos e, depois, bater  
com o leite Sabor&Vida.

“É uma receita fácil, nutritiva  
e que alimenta com muito sabor.  
Uma verdadeira delícia”, atesta  
o coordenador de Marketing,  
Julio Moura.

 rafael Carneiro, diretor 
do grupo Cialne, que 

comanda a sabor & vida
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disponíveis produtos que atendam a esta 
demanda faz a Sabor&Vida ganhar prefe-
rência no mercado.

Já a linha Funcional atende ao lifestyle 
que está ganhando adeptos em nosso Pa-
ís. Cuidar da saúde e da forma deixou de ser 
uma preocupação apenas estética, e passou 
a ser primordial para quem se interessa por 
qualidade de vida. Na linha da Sabor&Vida, 
estão disponíveis leites fermentados com 
lactobacilos, nos sabores polpa de ameixa e 
polpa de morango.

A marca ainda inova em sabores dife-
renciados para os queijos - como o de ervas 
finas - e adicionando temperos e texturas 
diferentes - como a do requeijão, que ficou 
mais cremosa. O creme de leite pasteuriza-
do, um produto mais restrito no mercado, 
também incorpora o mix da Sabor&Vida.

“A ideia de trabalhar linhas diferencia-
das surge no posicionamento que busca-
mos concretizar”, diz Rafael, explicando 
que a Sabor&Vida quer estar presente não 
apenas com produtos padrões, mas tam-
bém lançando novidades que desperte 
novos hábitos. “Estamos preocupados em 
oferecer, a cada dia, produtos que atendam 
aos desejos e às necessidades mais especí-
ficas dos nossos consumidores”,  analisa.

vem novIdade poR aí 
Sobre as novidades planejadas pela 

empresa para 2017, Rafael Carneiro é re-
ticente. No entanto, antecipa um pou-
co do que está por vir. “Estamos com 
a lista de vários produtos engatilhados 
para lançamento. São produtos bem di-
ferenciados, alinhados com os desejos 
de muitos dos nossos consumidores que 
constatamos em diversas pesquisas re-
alizadas no mercado. Só não podemos 
adiantar nada agora. Mas temos a certe-
za que vai ser o um verdadeiro sucesso”. 

seRvIço
sabor&vida

Disponível nos principais 
supermercados de Fortaleza

www.saborevida.com.br

instagram.com/saborevida

Telefone: 0800 075 4800
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MOMENTOS 

INCOMPARÁVEIS

SÓ SÃO POSSÍVEIS

EM UM LUGAR

ESPECIAL: O SEU.
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o mElhor do jAzz AliAdo à sofisticAção 
dE umA cArtA dE vinhos E cArdápio 

Exclusivos, AmbiEntAdos Em um EspAço 
quE rEmEtE Aos clubs britânicos. Assim 

nAscE o sótão, A mAis novA opção nA 
cEnA dE EntrEtEnimEnto dE fortAlEzA  

saboR de 
Inovação

moleskIne 
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pRogRamação 
musIcal
Quarta: Sótão Jazz Band,  
estilo jazz - Bebop 
20h às 23h

Quinta: Bossa Delas, estilo 
Bossa Nova e blues 
20h às 23h

Sexta: DJ Eugenio, estilo 
lounge, nu jazz, broken, funky, 
new soul 
20h30 à 0h30

Sábado: Sótão Jazz Band  
e convidados, estilo jazz  
jam session 
16h às 23h

o 
Mokeskine Gas-
trobar acaba de 
inaugurar o Só-
tão, um espaço 
arrojado e cheio 
de sofisticação, 
feito para pesso-
as de bom gosto, 

que valorizam design, conforto, boa músi-
ca, arte e gastronomia diferenciada.

O ambiente foi decorado de maneira 
especial e acolhedora, no mais tradicio-
nal estilo inglês, com poltronas, sofás, 
obras de arte, livros e com um piano, 
marcando a proposta musical do local.

O Sótão tem um cardápio exclusivo, 
incluindo uma carta de vinhos com mais 

o sótão tEm 
um cArdápio 
Exclusivo, 
incluindo 
umA cArtA dE 
vinhos com 
mAis dE 100 
rótulos

gastRonomIa

de 100 rótulos. Outras novidades são as 
dez opções de vinhos em taça e uma cha-
rutaria com vitrine oferecendo ao cliente 
mais de quinze opções do produto.

Esta proposta veio para inovar a cena 
cultural da cidade e traz uma programa-
ção musical especial, pautada no jazz e 
suas vertentes, com apresentações diá-
rias dos melhores músicos da cena local. 

O lançamento do espaço faz parte da 
comemoração de três anos do Moleskine 
em Fortaleza, casa que chegou modifi-
cando de maneira excepcional o cenário 
gastronômico e de lazer da cidade. Os 
sócios Deda Cardoso e Felipe Lima já têm 
em seus planos abrir uma segunda casa 
em outra capital. 
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seRvIço
sótão (moleskine Gastrobar)

Rua Professor Dias da Rocha, 578 
- Meireles

(85) 3037-1700 
facebook.com/
moleskinegastrobar/
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joIas
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pErto dE complEtAr três décAdAs 
dE trAdição, A mArcA ApostA Em 
AtEndimEnto pErsonAlizAdo pArA 
continuAr A rEAlizAr o sonho 
dA suA fundAdorA: EncAntAr 
com o brilho dAs joiAs

luxo,
desIgn e  
cRIatIvIdade

R. xImenes 
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I
mpossível falar em joalhe-
rias cearenses sem citar a 
R. Ximenes, fundada pela 
empresária Raimundinha 
Ximenes. A empresa, criada 
há 27 anos, mais uma vez se 
reinventa para oferecer aos 
clientes luxo, sofisticação e 

atendimento personalizado.
Esta reestruturação foi marcada pela 

inauguração do espaço conceito no sho-
pping Iguatemi, no ano passado. Nesta lo-
ja, as vitrines exibem peças exclusivas, to-
das em ouro 18k e pedras raras, com pre-
dominância de esmeraldas, rubis, águas 
marinhas, turmalinas-paraíba, diamantes 
e pérolas. Além das joias com a assinatura 
R. Ximenes, são vendidos também objetos 
de desejo de grandes grifes mundiais co-
mo Bvlgari, Cartier e Fendi.

O processo de reinvenção da marca 
também passa pela aposta na confecção 
de joias personalizadas. Estas criações 
são desenvolvidas de acordo com os so-
nhos das clientes, sob supervisão de Rai-
mundinha, de sua filha Camila e de uma 
equipe de ourives especializados.

Para a joalheira, “a retomada dos 
atendimentos personalizados é uma ten-
dência de mercado, com foco mais parti-
cular e intimista. Um verdadeiro serviço 
de atelier, onde o cliente pode, inclusive, 
criar e materializar aquela peça especial 
que tanto almeja”.

Além da loja-conceito, a R. Ximenes 
tem outros dois pontos de venda, no 
North Shopping e Shopping Aldeota, e 
distribui peças para todo o Brasil.

 
um sonho de InfâncIa

Para Raimundinha, “uma mulher, por 
mais bela que seja, só se completa com 
uma joia”. Este pensamento a acompanha 
desde criança, quando aos oito anos pas-
sou pela primeira vez em frente a uma jo-

raimundinha ximenes

alheria, localizada no Centro de Fortaleza.
Ela conta que, a partir do momento 

que viu o reluzir das pedras, prometeu a 
si mesma que trabalharia com isso, tanto 
que passou a visitar a vitrine da joalheria 
Cruz de Ouro quase diariamente.

Até que, aos 16 anos, transferiu seu 
horário na escola para o período noturno 
– sem os pais saberem – e pediu empre-
go na loja. “Não foi fácil. De início, recebi 
não como resposta, era bastante nova e 
mulher numa época em que o machismo 
imperava”, comenta.

Com muita luta e visitas constantes à 
dita joalheria, conseguiu enfim uma vaga 
como auxiliar de escritório. Foi se apro-
ximando da equipe de vendas, oferecen-
do ajuda e demonstrando o seu tato pa-

o procEsso dE 
rEinvEnção dA 
mArcA tAmbém 
pAssA pElA ApostA 
nA confEcção 
dE joiAs 
pErsonAlizAdAs

joIas
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ra atender clientes, até que o gerente a 
transferiu para a área de vendas.

Com o tempo, passou a ser represen-
tante comercial de joias, e, devido ao fato 
de sempre oferecer as melhores peças, 
foi ampliando a sua lista de clientes en-
quanto se aprofundava nas peculiarida-
des da joalheria, até abrir a sua primeira 
loja, em 1990.

Desde então, passou a acompanhar 
mais de perto as tendências do mercado 
internacional, inclusive, participando das 
melhores e mais exclusivas feiras do setor.

Com peças assinadas por designers 
renomados e executadas por uma equipe 
altamente qualificada, Raimundinha se or-
gulha de oferecer ao mercado “um produto 
ímpar, permeado de design e criatividade".
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pEnsAndo Em viAjAr E 
procurAndo ondE ficAr 

hospEdAdo? E sE, Em 
vEz dE um hotEl, você 

ficAssE hospEdAdo numA 
mAnsão? cAsAs incrívEis 

Ao rEdor do mundo Estão 
disponívEis A ApEnAs um 
cliquE. nA rEdE Airbnb, 
você EncontrA todos 

os tipos dE hospEdAgEm, 
incluindo mAnsõEs 

supErluxuosAs

a um clIque 
do paRaíso
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uma casa  
“one-of-a-kInd”,  
de 1825 
Se você alguma vez desejou estar numa casa 
de estilo medieval francês, com toda aquela 
arquitetura provençal, pode realizar seu sonho 
hoje mesmo, em nosso século. A mansão 
histórica de 1825, que fica na região de Saint 
Germain, foi totalmente restaurada pelo 
designer de interiores David Have e traduz os 
ares franceses do século 19.

A casa é enorme e pode abrigar mais de 16 
pessoas, com espaços amplos e jardins vastos, 
pequenos lagos e rios para reunir e divertir 
toda a família. Apesar da decoração provençal, 
nada é antigo, tudo foi redecorado em 2007,  
e todo o espaço dispõe de wi-fi  
para a comodidade dos hóspedes. 

entRe o louvRe  
e a cathÉdRale  
notRe-dame 
Em um dos espaços mais badalados de Paris, está 
a Villas, uma linda mansão com design inspirado 
em arte contemporânea e na arquitetura asiática, 
com destaque para branco na paleta de cores 
por todo o espaço. Resguardada por um jardim, 
a mansão fica ao lado dos pontos turísticos mais 
visitados da cidade e, mesmo assim, não perde 
seu encanto de country life. 

Com acomodação para oito pessoas, incluindo 
crianças, a mansão dispõe de vasto jardim, 
cinema privativo, lareira, terraços, cozinha ampla 
e área gourmet aberta. E o destaque fica para a 
suíte master, que ocupa todo o segundo andar 
do mezanino e tem vista para as áreas externas 
do pequeno palácio.

paRIs

Link: goo.Gl/lc4wka

Preço da diária: R$ 2.246

Link: goo.gl/GTFRPy

Preço da diária: R$ 8.786
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uma “casa da áRvoRe” 
em los angeles 
Um pouco afastada do Centro, mas ainda com 
vista para a paisagem hollywoodiana, está a 
Tree House em LA. Uma construção no topo 
de uma montanha, com vista 360º para o 
espaço externo, cercada por um lindo jardim 
e um balanço que já foi palco para diversas 
sessões fotográficas de modelos e artistas.

A beleza da casa está, principalmente, em suas 
paredes de vidro, que mostram do nascer ao 
pôr do sol, revelando paisagens incríveis. Além 
da vista e de uma varanda espetacular, a tree 
house possui design diferenciado, com muitos 
objetos decorativos em madeira - lembrando  
a típica casinha da árvore da infância. 

nova YoRk 

los angeles

summeRtIme  
em nY cItY
Mudando um pouco a localização do mapa, 
mas mantendo o interesse pelos ares retrôs, 
encontramos esse loft em Nova York,  
com decoração rústica e muito requinte.  
O apartamento tem seu charme em detalhes 
construídos antes da guerra, especialmente  
em janelas suntuosas, uma grande lareira na 
sala de estar e uma mesa feita no estilo de  
uma asa de avião.

Com dois andares, o loft dispõe de espaço para 
família e todo o suporte para os hóspedes: 
suítes com banheiras, casa com aquecimento 
para as temporadas frias e uma cozinha 
equipada por um chef, com freezeres e 
bancadas de mármore.

Link: goo.Gl/lc4wka

Preço da diária: R$ 2.246

Link: goo.gl/oJv8UQ

Preço da diária: R$ 2.657
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KILIM INDIANO

Conheça a nova coleção de 
autênticos Kilins Indianos.

Feitos à mão em lã natural com
belos padrões geométricos. 

F O R TA L E Z A  |  R E C I F E  |  N ATA L



como alugaR 
no aIRbnb
Já fez a sua escolha? então veja como alugar 
uma mansão para temporada de férias com 
apenas alguns cliques.

1 Faça o seu cadastro no site:  
www.airbnb.com.br

2 na busca, defina a cidade de destino,  
o período e a quantidade de pessoas  

a serem hospedadas.

3 solicite um orçamento e aguarde  
a resposta.

4 Finalize seu pedido fazendo o depósito 
de reserva.

dIcas de 
seguRança
Mesmo sendo uma rede mundialmente 
conhecida, é preciso estar atento a pequenos 
detalhes na hora de escolher sua casa nas férias.

Procure casas bem localizadas ou próximas  
de uma região que você já conhece.

Ao acessar o perfil da casa, leia os 
comentários a respeito da experiência de 
outros usuários. assim, você pode saber  
mais sobre o local.

Veja fotos da casa tiradas por pessoas que já 
estiveram lá, assim, você terá uma perspectiva 
mais realista de como é o ambiente.

Entre em contato com o proprietário e cheque 
o tempo de resposta do mesmo. isso ajuda 
avaliar se ele te responderá prontamente em 
caso de imprevistos.

Avalie sempre os serviços que o proprietário 
dispõe, como eletrodomésticos, limpeza  
e climatização.
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EXPERIÊNCIAS QUE EMOCIONAM E APROXIMAM.

Com a tradição de quatro décadas, o La Maison hoje é definitivamente uma referência 

em eventos e gastronomia. O primor nos detalhes são traços peculiares dessa 

marca que é sinônimo de sucesso. Destaque para os serviços impecáveis 

de Catering, Eventos Sociais e Corporativos. Seja qual for a sua necessidade, 

conte com a originalidade, exclusividade e bom gosto do La Maison.

CATERING | SOCIAL | CORPORATIVO
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o colunistA rEcEbEu, Em sEu EndErEço, convidAdos 
mAis quE EspEciAis. o mEnu dA fEstA ficou por contA do 
buffEt lA mAison, AcompAnhAdo por Whisky old pArr. 
A dEcorAção tEvE AssinAturA do tAlEntoso robErto 
pAmplonA E A mÚsicA ficou por contA do dj André 
guErrEiro com o guitArristA vicEntE dE cAstro

AdriAno noguEirA 
comEmorA  
novA idAdE

nívEr

adriano nogueira, Carmem rangel, gisele Bezerra e Ciro gomes
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adriano nogueira, denise e ricardo rolim

Michelle Barros e giselle studart adriano nogueira e patriolino dias

adriano nogueira e ivo gomes
leonardo Carneiro, philomeno Jr, nicole Barbosa, adriano nogueira, evandro Colares, 
ricardo rolim e João Carlos pontes

a noite foi regada a uísque old parr

dJ andré guerreiro
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nívEr

denise e ricardo rolim adriano nogueira e dudu Carneiro

Márcio Menezes, evandro Colares, paulo vale e gustavo Queiroz

adriano nogueira comemora aniversário

rejane e geraldo Macêdo

andré linheiro, Célio gurgel e gustavo Cruz

priscila Áfio, Michele Barros, Manoela Melo, vanessa Custódio e Mariana Frota
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vitor Frota e dani eloy

paulo vale e tatiana luna

livia sabóia e Ciro gomes

dJ pedro garcia e dJ andré guerreiro

pedro garcia e Carla laprovítera

pedro gurjão, isabela ney e Cláudia rebouçaspatrícia lima, lara romcy, Carmem rangel e rejane Macêdo

sarah diniz e allisson Francioni
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nívEr

Camila ximenes e Jacob Mendezdaniele e alexenadre leãolidy oliveira e Fred Carioca

philomeno Jr. e nicole BarbosaMárcio Menezes e isabella Fiúzaevandro Colares e adriano nogueira

adriano nogueira com daniele eloy e vitor FrotaJorge albuquerque, ivo gomes e lívia albuquerque
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fortAlEzA gAnhou o musEu dA fotogrAfiA, quE AbrigA 
íconEs dEstA linguAgEm ArtísticA, como A gArotA 

AfEgã E mãE EmigrAntE. “A idEiA dE tEr um musEu 
nAscEu dA vontAdE tAnto dE vEr A nossA colEção dE 
umA formA AtrAtivA, quAnto dE mostrAr As históriAs 

por trás dEstAs fotogrAfiAs”, ExplicA silvio frotA, 
colEcionAdor E idEAlizAdor do EspAço

musEu dA fotogrAfiA  
AbrE As portAs  
A convidAdos

inAugurAção

rodrigo Frota, Bruna Waleska, sílvio e paula Frota, vitor Frota e daniele eloy e thomas Frota
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ivo Mesquita e paula Frota

salmito Filho, roberto Cláudio, sílvio Frota e Camilo santana

o governador Camilo santana confere as obrasCamilo santana e roberto Cláudio prestigiam inauguração

roberto Cláudio nos corredores do museurodrigo Frota, Bruna Waleska, sílvio e paula Frota, vitor Frota e daniele eloy e thomas Frota

adriano nogueira e sílvio Frota gentil Barreira e patrícia veloso
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inAugurAção

edson Queiroz neto

dani eloy, vitor Frota e edson Queiroz neto

Horácio de Melo e ana daily ivo Mesquita e paula Frota

Convidados curtem exposição

lêda Maria, newton e Beatriz Whitehursttotonho laprovítera, Fernando ximenes e pádua lopes
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thiago santana e silas de paula

aldonso e inga palácioricardo Bacelar, Maria e sara Bacelarsílvio Frota e roberto Cláudio

pedro Correia e Cássio vasconcelosMariana e adolfo Bichucher

Felipe Queiroz, paulinha sampaio, ana Carolina Fontenele e ivan Bezerra Bruna Waleska, ingrid gurjão e Carmem rangel
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lêda Maria, newton e Beatriz Whitehurst
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inAugurAção

neuma Figueiredo e esdras guimarães, pedro guimarães e Marina parente sílvio Frota, lêda Maria e graça da escóssia

geovana Cartaxo, adriana Hortêncio e dito Machado

totonho e Fernando laprovíterapaulo e guirlanda pontes

gina pompeu, davi Montezuma, Júlia e randal pompeu

ronaldo Montenegro e nely Carvalho
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A AdroAldo tApEtEs rEAlizou coffE brEAk pArA 
AprEsEntAr tEndênciAs dE dEcorAção pArA 

ArquitEtos E dEcorAdorEs. foi um fim dE tArdE 
bAstAntE AgrAdávEl E chEio dE boAs surprEsAs

AdroAldo AprEsEntA 
tEndênciAs dE 

dEcorAção

dEsign

adroaldo tapetes (36)
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Mônica albuquerque e inês Cavalcante daniele valente e omar albuquerque

adroaldo apresenta tendências

adroaldo tapetesadroaldo Carneiro e daniele valente

teresa Bento, omar albuquerque, Maria lima, Cláudia Castelo Branco e adroaldo

Celina Fiúza com adroaldo Carneiro
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dEsign

inês porto e aucy ponce

Celene gurgel e adroaldo Carneiro

lícia Cardoso e rafaela parente

adroaldo Carneiro e audálio rocha

Magdalena Bonfim e Márcia albuquerque

Carla rossi, Celene gurgel, Júlio Mesquita e Bruna pontes

adroaldo tapetes
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VIVA TODAS AS VANTAGENS DE UM VERDADEIRO CONDOMÍNIO CLUBE.
Foto real da piscina

Foto real da fachada

Foto real do fi tness

RealizaçãoConstrução e RealizaçãoIntermediações
RUA PEREIRA DE MIRANDA, 555,
PAPICU - FORTALEZA - CE

INFORMAÇÕES: (85) 3067.5388

2 e 3 quartos (1 suíte), 56 m2 a 69 m2 privativos.

O Helbor Condomínio Parque Clube Fortaleza está registrado sob o número de registro no 5, na matrícula 1.1798, no Cartório de Registro de Imóveis da 5a Zona de Fortaleza, datado de 26 de agosto de 2011.
LOPES IMMOBILIS - Rua Osvaldo Cruz, 800 - Meireles - CEP 60.125-150 - Fortaleza - CE | Tel.: (85) 3198-6666 - CRECI: nº 827-J - www.lopes.com.br.

MORE AO LADO DO RIOMAR FORTALEZA E DO PARQUE DO COCÓ.

PRONTO PARA MORAR - ÚLTIMAS UNIDADES

H1-0004-17 - AN CPC REVISTA TAPIS ROUG.indd   1 13/04/17   10:21



com umA lindA E EmocionAntE cErimôniA nA 
igrEjA do líbAno, rEbEcA sAmpAio E thiAgo sAlEs 
oficiAlizArAm suA união. Em sEguidA, os noivos 
rEcEbErAm os convidAdos no buffEt lA mAison 

com umA fEstA pArA lá dE bAdAlAdA!

rEbEcA sAmpAio  
E thiAgo vAlEntE  
trocAm AliAnçAs

cAsAmEnto
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Bernardo santana e larissa luce

levy Castelo Branco e banda

lenise e Cláudio rocha

thiago valente e rebeca Cardoso cortam o boloos noivos com família e padrinhos

Felipe Queiroz rocha e paulinha sampaio

adriano e gláucia Martins, gládia e Bruno girão
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cAsAmEnto

leonel vieira e patrícia Brasil

Julia, Beatriz, tida e sarah philomeno

louise tavares

regina e Cláudio silveira

naiana pontes e Felipe Brasil

Carlos alberto e vera valente

inês e armando Medeiros, lúcia e Maurício Medeiros
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@PouchainRamos
/PouchainRamos
85-3231-3219
www.pouchainramos.com

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO



Márcia Medeiros e Hélio galizzaMaurício e Carol vieiralia vieira

a noiva rebeca Cardosovalkimar santos e sarah philomeno

Helio galizza, regina alice e danilo Correia
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cAsAmEnto
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dito mAchAdo, thiAgo holAndA E AnA 
clAudiA cAnAmAry orgAnizArAm um grAndE 
bAilE dE máscArAs dE cArnAvAl inspirAdo nA 
ElEgânciA do prEto, no luxo do dourAdo 
E nA sEdução do vErmElho. A tApis rougE 

EstEvE lá. confirA os cliquEs!

o luxo dE um bAilE  
dE máscArAs

glAmour

dito Machado, ana Cláudia Canamary e thiago Holanda
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ana Carolina Fontenelle e ivan Bezerra Filhoamarílio e patrícia Macêdo

lúcia piere, dito Machado, Helena Cidrão e ana Cláudia Canamary

Black Mask Black Mask

Morgana Carlos, Melissa gurgel e luana passos

dito Machado, ana Cláudia Canamary e thiago Holanda

epitácio oliveira e Érika Queiroz
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glAmour

ana Cristina e paulo rouquayrol

gaudêncio lucena, adriano Fiúza e Max Câmara

sílvio e paula Frota

rodrigo dezem, lino villaventura, régis vieira e diego dezem

alexandre e daniella linhares 

dito Machado, lílian porto e thiago Holanda

Fernanda levy, amarílio, patrícia Macedo, Bruna Magalhães e ravi Macêdo
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amanda távora e leonardo vidal

Caio teixeira e alexia duarteClovis e anelise Holanda Bosco e Márcia Ferreira gomes

paulo e Beatrice arypaulo e tânia Quezado

eduardo porto, Meyre torquato, lílian porto e José armano aguiaradriana Queiroz, dito Machado, renata Jereissati e otávio Queiroz
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wrengenharia.com.br

Há 30 anos a gente leva alto padrão
    de qualidade para sua vida. 

VERDI

Entregue em 2014
Fortaleza

PÁTIO CARIRI

Entregue em 2017
Juazeiro do Norte

Entrega em 2017
Juazeiro do Norte

JARDINS DA PRAÇA
Lançamento

Juazeiro do Norte

RESERVA DA LAGOA RESERVA CASTELLI

Entregue em 2016
Fortaleza

MANSÃO CARIRI
Entregue em 2014

Juazeiro do Norte

 Matrícula N° 02309  Ri-03-06626 Ri-02-77911Ri-2/35.080 Ri-04-29932 Ri-02204665
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dEsign, Estilo dE vidA cosmopolitA  
E intEgrAção mArcAm os projEtos  

dE sucEsso dA simpEx dAsArt

moRadIas 
IntelIgentes 

p 
roporcionar moradias inteligentes. É com este conceito que a Simpex 
Dasart avança em projetos de construção e vem driblando as contro-
vérsias econômicas. Em menos de dois anos, a empresa lançou seis 
empreendimentos, entre eles um shopping e um museu, e já planeja 
mais dois - um deles numa das regiões que mais crescem em Fortaleza.

À frente desse histórico de sucesso está Vitor Frota. Com ape-
nas 28 anos, ele enfrenta os desafios da economia trazendo uma 
visão moderna para os empreendimentos da família. E tem dado 

certo. Com a integração da Dasart, a Simpex evoluiu no segmento de condomínios 
horizontais e passou a investir em prédios de arquitetura moderna, com alto padrão 
de qualidade em moradia. O reconhecimento desse know-how veio em 2016, quando 
a empresa levou o primeiro lugar no prêmio O POVO Imóveis Mercado Imobiliário, pelo 
grande número de vendas em seus empreendimentos.

Vitor Frota, por sinal, parece não ter medo de desafios. Enquanto dribla a crise econô-
mica no trabalho da Simpex Dasart, ganha títulos de corrida em seu tempo livre. Na última 
competição, obteve o terceiro lugar no Super Turismo - modalidade que vem se destacan-
do no automobilismo cearense. O título é mais um para a experiência do piloto, que está no 
kart desde 2012, mas, por causa de uma fissura, precisou se afastar por um tempo.

Em entrevista à Tapis Rouge, Vitor Frota falou sobre seus sentimentos em relação ao 
crescimento da Simpex Dasart e também do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
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Tapis Rouge - Com apenas 28 anos, você 
está na diretoria de uma empresa que foi 
premiada pelo número de vendas. Como 
você se sente em relação a isso?
Vitor Frota - O sentimento é de muita res-
ponsabilidade e trabalho pela frente. Mes-
mo com esse reconhecimento, que come-
moramos, o maior desafio de um negócio é 
manter o padrão de qualidade em meio às 
oportunidades e crises. O trabalho da Simpex 
e Dasart Incorporações segue em ritmo ace-
lerado, aproveitando o momento “quente” 
do setor imobiliário, almejando ainda mais 
expansão. Cada um de nossos empreendi-
mentos é baseado no tripé pesquisa, análise 
e acompanhamento, e nossa preocupação é 
com a excelência em todas as fases.

TR - A Simpex tem um histórico em con-
domínios horizontais. Com a chegada da 
Dasart, vieram novos tipos de empreendi-
mento. Foi ela a responsável pela mudan-
ça? Como isso ocorreu? 
Vitor Frota - Tanto a Simpex como a Dasart 
são empresas inovadoras. Pela Simpex, so-
mos referência em condomínios residen-
ciais horizontais porque oferecemos um al-
to padrão de moradia, que traduz um estilo 
de vida contemporâneo com o máximo de 
conforto. Cada empreendimento é desen-
volvido baseado em pesquisas e estudos de 
mercado que se iniciam na escolha estraté-
gica do terreno até a elaboração de projetos 
arquitetônicos inteligentes, que garantem a 
valorização do investimento de nossos clien-
tes. Com a Dasart, assumimos o compromis-
so de repensar os produtos imobiliários com 
uma nova linha de usabilidade e arquitetu-
ra de prédios em localizações privilegiadas 
e elevado nível de qualidade, reinventando 
o conceito de moradia moderna. Com forte 
direcionamento para o design e para as gen-
tilezas urbanas, os empreendimentos são 
pensados com o máximo de acabamento e 
requinte, levando em consideração o estilo 
de vida cosmopolita de grandes cidades. Um 
empreendimento Dasart está sempre co-
nectado com o seu entorno.

 TR - São oito meses desde o lançamento 
do Grand Shopping. Como está sendo a ex-
periência e aceitação do público? 
Vitor Frota - Está sendo bastante positiva. 
Estamos desenvolvendo muitas atividades, 
eventos, e atraindo cada vez mais lojistas, 
criando assim uma maior aproximação de to-

da a Zona Sul de Fortaleza. Hoje, temos uma 
média de mais de 10 mil visitantes por dia. A 
região da Messejana é um grande centro de 
compras e o que mais se expande em Forta-
leza, por isso a aposta nos serviços e na área 
de lazer como grandes atrativos para o públi-
co. O shopping já está com aproximadamen-
te 70% da sua ABL (Área Bruta de Locação) 
ocupada e acreditamos em terminar o ano 
com mais de 80%, o que será um ótimo re-
sultado para este período de maturação.

TR - Recentemente, foi inaugurado tam-
bém o Museu da Fotografia - um empreen-
dimento diferenciado. Como surgiu a ideia 
de montar um projeto desse nível?
Vitor Frota - A ideia, na verdade, foi do 
meu pai, que começou a montar o atual 
acervo em 2008 e, hoje, já conta com mais 
de duas mil obras de diferentes fotógrafos. 
A coleção já nasceu com o pensamento de 
criar um instituto que promovesse o aces-
so das pessoas a obras que dificilmente 
poderiam ver. O Museu acabou se tornan-
do um presente também para a cidade de 
Fortaleza e atrai cada dia mais visitantes. 

o mAior dEsAfio 
dE um nEgócio 
é mAntEr o 
pAdrão dE 
quAlidAdE 
Em mEio às 
oportunidAdEs 
E crisEs

denis santana
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lançamentos 
a simpex almeja diferentes regiões para 
seus investimentos, nas proximidades e 
também em Fortaleza. Depois de vários 
condomínios residenciais no Eusébio 
e um shopping center em Messejana, 
agora chegou a vez da Cidade dos 
Funcionários, com o Volpi Residence, 
que será localizado na região do Lago 
Jacarey. O prédio traz apartamentos de 
117m², três vagas na garagem e área de 
lazer completa para os moradores. 

o novo empreendimento foi inspirado 
na arte e, por isso, conta com grandes 
nomes em seu projeto. Um deles é o 
arquiteto de interiores e paisagista Pablo 
Aires, que tem escritório em São Paulo e 
visa a estética contemporânea em suas 
criações. A Idea! Arquitetura e Design 
também faz parte da assinatura, atuando 
na integração dos espaços comuns.

Esperamos conseguir impactar a vida das 
pessoas, fomentando cada vez mais o lado 
cultural e crítico da arte fotográfica.

TR - Neste mês, a Simpex Dasart pré-lan-
çou o Volpi Residence. O que esperar desta 
nova construção? 
Vitor Frota -  A expectativa é a melhor pos-
sível. Estamos otimistas em ter um bom re-
sultado com o Volpi. Trata-se de um empre-
endimento na melhor localização do bairro 
Cidade dos Funcionários, à margem do Lago 
Jacarey e com o valor do m² quadrado bem 
mais atrativo do que o mercado apresenta na 
região. Muito bem localizado e próximo a tu-
do que os futuros moradores precisam para 
viver bem. São apartamentos de 117m² com 3 
dormitórios, sendo 2 suítes e uma bela varan-
da gourmet integrada com a cozinha.

TR - Há mais alguma novidade para este 
ano? Alguma fora da cidade?
Vitor Frota - Temos mais projetos previstos, 
um para a região do Cocó e o outro para o 
Eusébio. Logo saberão novidades. 
 
TR - Pelo visto, a crise não atingiu a Simpex 
Dasart. A que você atribui esse sucesso?

Vitor Frota - O investimento em pesquisa, 
ficando sempre atentos ao movimento de 
mercado, pois isso nos dá segurança de fa-
zermos análises mais corretas de deman-
das, tendo à mão informações que nos 
norteiam sobre o que o cliente deseja. E, 
claro, uma equipe bastante preparada, que 
vem se dedicando muito e acreditando ca-
da vez mais no caminho que estamos tri-
lhando. Neste ano, esperamos ainda mais 
sucesso, tanto que faremos pelo menos 
três lançamentos imobiliários, contem-
plando Eusébio, Cidade dos Funcionários e 
Cocó, com mais de 180 unidades.

TR - Em meio a tantos empreendimentos e 
projetos, sobra tempo para o lazer? 
Vitor Frota - Claro, todos precisamos 
manter a mente e o corpo em equilíbrio. 
Costumo reservar diariamente tem-
po para leitura e academia ou treinos de 
squash. Outro lazer é o automobilismo. 
Sempre que possível tento treinar kart ou 
no protótipo Super Turismo. Na primeira 
etapa deste ano, após quatro anos parado, 
iniciei a temporada do campeonato Ce-
arense com um terceiro lugar, o que me 
motivou a voltar para as pistas.

nEstE Ano, 
EspErAmos AindA 
mAis sucEsso, 
tAnto quE 
fArEmos pElo 
mEnos três 
lAnçAmEntos 
imobiliários

museu da 
fotogRafIa
a arte é um ponto comum na família 
Frota. Além de ser a inspiração para 
um próximo condomínio residencial, 
foi inaugurado recentemente o 
Museu da Fotografia de Fortaleza 
- pioneiro na região e segundo do 
Brasil. Em três andares dedicados 
a diferentes tipos de acervo, o 
Museu tem mais de 2,5 mil metros 
quadrados. Um lugar que abriga a 
vasta coleção de Silvio Frota - pai de 
Vitor e fundador da Simpex.

o equipamento, que possui um 
rico acervo imagético, tem espaço 
para cursos, palestras, exposições 
e cafés - que promovem o encontro 
da sociedade para discutir a arte 
da fotografia. O espaço também 
valoriza a região onde está abrigado, 

com um andar totalmente dedicado 
às produções fotográficas do Norte  
e do Nordeste.

o acervo de mais de duas mil 
imagens, colecionado por Silvio desde 
2008, acabou se tornando um espaço 
de inspiração para toda a cidade. E 
o intuito, além de mostrar a vasta 
coleção, é levar a arte para diferentes 
pessoas - inclusive nas regiões 
próximas à Capital.

em bReve
sem contar muitos detalhes, Vitor 
Frota comentou sobre dois novos 
lançamento da Simpex Dasart, que 
contemplam as regiões do Eusébio  
e Cocó. Certamente, mais dois novos 
espaços com alta cobertura de lazer  
e infraestrutura.
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Renault
Novo

CAPTUR

O melhor da Renault
você encontra na REGENCE DUNAS. 

O Sedan acima da sua expectativa.

Renault
Novo

FLUENCE

Sensor de
estacionamento
O novo Renault CAPTUR vem de 
série com sensor de estacionamento 
traseiro.

Sistema multimídia
Media Nav
De forma intuitiva e com
no máximo 4 cliques, você acessa e 
configura qualquer funcionalidade 
através da tela touchscreen de 7”.

Bancos R-Confort

Bancos R-Confort com bidensidade em 
formato concha que, além de trazer 
mais ergonomia e conforto, acomodam 
melhor o motorista e os passageiros.

Versatilidade de picape
com o conforto de SUV.

Renault
Novo

DUSTER OROCH

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

Faça um test drive e apaixone-se.

 3388.4000(85)

Av. Santos Dumont, 7600 - Dunas

Reanult  Regence.com.br
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nA contrAmão dA crisE 
finAncEirA, A construtorA 

colmEiA invEstE no mErcAdo 
dE Alto luxo E AnunciA 
quE um dE sEus novos 

EmprEEndimEntos sErá um 
mArco histórico Em fortAlEzA. 

o dirEtor, ronAldo bArbosA, 
crEditA o sucEsso dA EmprEsA 

Ao dnA dE suA EquipE. "Ao nosso 
rEdor A gEntE só tEm fErA"

colmEiA

o podEr  
dA ousAdiA

principio de proporcionar a realização de 
sonhos, lado a lado com seus clientes, está 
na essência da Colmeia. Tanto que faz parte 
do institucional da construtora, espalhado 
em cada pedacinho do local, ajudar ''milha-
res de pessoas a construir projetos de vida, 
com responsabilidade social e ambiental e, 
principalmente, um rigoroso compromisso 

com a satisfação plena do cliente”. É exatamente esse um dos di-
ferenciais de uma empresa consistente e que já está no mercado 
há mais de 30 anos. E não foi por acaso que tudo isto aconteceu, 
como nos conta seu diretor, Ronaldo Barbosa.
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O sonho Colmeia surgiu no ano de 1980, em Fortaleza. 
Hoje a empresa alça novos voos e já atua em Natal (RN), Ma-
naus (AM)  e Campinas (SP). Atualmente, a construtora está 
com um mil funcionários diretos e 600 terceirizados. Ao todo, 
são 23 obras em andamento. Contudo, Ronaldo Barbosa sabe 
que não conquistou o império Colmeia e tanta estabilidade e 
credibilidade no mercado apenas ao lado de seu sócio, Otací-
lio Valente. O diretor da Colmeia afirma que "nós temos uma 
equipe sensacional! Ao nosso redor a gente só tem fera. Os 
profissionais que estão aqui são pessoas que foram formadas 
dentro da casa. Todo o alto escalão da Colmeia é composto 
por pessoas que entram aqui como estagiários".

O empreendimento sempre buscou a excelência, Ronaldo 
relata que a construtora sempre procurou, durante todos es-
ses anos de existência, ser uma empresa S.A. de capital fecha-
do. E se orgulha ao apontar que hoje a Colmeia é uma "empre-
sa que tem uma estrutura organizacional que não deixa nada 
a desejar a grandes incorporações, em termos de estrutura 
administrativa e organização interna". Para ter noção da gran-
diosidade e responsabilidade, a empresa é auditada por uma 
grande firma há mais de 20 anos e orgulhosamente cumpre as 
melhores práticas de governança corporativa.

“nós tEmos umA EquipE 
sEnsAcionAl! Ao nosso 

rEdor A gEntE só tEm  
fErA. os profissionAis quE 

Estão Aqui são pEssoAs  
quE forAm formAdAs  

dEntro dA cAsA

A receita para o sucesso começa com um time talentoso, 
sempre atento às necessidades do mercado, mas, principalmen-
te, ligado aos anseios internos daqueles que ajudam a construir a 
marca Colmeia, que em 2016 ganhou o prêmio Melhores Empre-
sas para se Trabalhar e o prêmio Delmiro Gouveia, na categoria 
de Melhor Desempenho Econômico/Financeiro.

Entre tantas conquistas e bons exemplos, essas não são as 
partes que mais surpreendem. Na contramão da crise financeira 
que assolou o País nos últimos anos, a construtora vem inovando 
e ousando em áreas de mercado onde se encontravam brechas. 

Equipe Colmeia em ação
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 A colmEiA mErgulhou  
A fundo no mErcAdo 

do Alto luxo, quE, 
sEgundo ronAldo, pAssA 

por forA dA EnxurrAdA 
dEnominAdA crisE

A Colmeia mergulhou a fundo no mercado do alto luxo, 
que, segundo Ronaldo, passa por fora da enxurrada denomi-
nada crise. No ano passado, a empresa construiu dois empre-
endimentos de altíssimo padrão e foi sucesso de mercado. O 
ano de 2016 consolidou esse novo nicho e, em 2017, a Colmeia 
repete a dose, porém, com mais força. “Nós estamos desen-
volvendo um novo produto e apostamos que ele vai ser um 
monumento em Fortaleza. Será um empreendimento que vai 
entrar não só para a história da Colmeia, mas para a história 
do mercado cearense”, aposta Ronaldo Barbosa. Para fechar e 
deixar uma enorme pitada de curiosidade, Ronaldo afirma ca-
tegoricamente que esse marco histórico ficará em área nobre 
da capital cearense, comparando-o a empreendimentos exis-
tentes em Miami (EUA) e Dubai (Emirados Árabes).
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EmpEnhAdA Em AtEndEr às 
novAs dEmAndAs do mErcAdo 

imobiliário, A construtorA tErrA 
brAsilis AliA sEgurAnçA, conforto 
E lAzEr Em sEus EmprEEndimEntos

tErrA brAsilis

dEtAlhEs  
quE fAzEm  

A difErEnçA 
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A
o procurar um imóvel 
para morar, muitos 
fatores são levados 
em consideração. Na 
maioria dos casos, 
normalmente, já se 
sabe a quantidade de 
quartos desejada, a 

metragem ideal e também a localização. 
Entretanto, na hora de conhecer a futura 
propriedade, são os detalhes que fazem 
toda a diferença na decisão da compra. Co-
mo foi o caso da jornalista Jamile Peixoto, 
de 34 anos. Ela diz que visitou dezenas de 
condomínios do mesmo porte do Quintas 

do Lago - atual moradia dela, do esposo e 
dos filhos - mas nenhum possuía a consci-
ência ambiental que ela diz ter encontrado 
apenas neste empreendimento. “O que eu 
e meu marido mais desejávamos era ter 
a liberdade de criar os nossos dois filhos 
de forma simples. Apesar de o condomí-
nio ser de alto padrão, vivenciamos alguns 
momentos que só a região interiorana po-
deria nos proporcionar. Meus filhos têm a 
possibilidade de passear ao ar livre, subir 
em árvores, nadar no lago, bem como re-
alizar várias outras atividades. E o melhor, 
não preciso me preocupar com questão de 
segurança”, aponta a jornalista.  

árEAs dE lAzEr E infrAEstruturA 
complEtA são dois pontos 
fortíssimos pArA quEm Está à 
procurA dE umA novA morAdiA
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A segurança também é outro ponto 
que faz toda a diferença na tomada de de-
cisão. Atualmente, os consumidores a exi-
gem, além de uma boa estrutura predial. 
Áreas de lazer e infraestrutura completa 
são dois pontos fortíssimos para quem es-
tá à procura de uma nova moradia. E foi o 
que certamente Jamile encontrou neste 
empreendimento da Terra Brasilis. A jor-
nalista conta que já chegou a viajar e dei-
xar as portas de casa sem passar a tranca. 
“Mesmo assim, nunca aconteceu nada”, 
relata. Para ela, essa sensação de confian-
ça que os moradores têm, comparando-a 
até as muitas cidades no exterior, só é pos-
sível por causa da segurança que o próprio 
condomínio passa para seus moradores.  
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Focada em atender aos pedidos dos 
compradores, a construtora Terra Brasi-
lis busca materializar o conceito de bem
-estar no ramo imobiliário. Decerto, dar 
atenção à área comum e aos serviços 
garante a aquisição de um bem com va-
lor agregado. “Temos orgulho de ofere-
cer obras de urbanismo e infraestrutura 
da melhor qualidade, destacando-nos 
por proporcionar espaços mais huma-
nos para nossos usuários”, ressalta Sau-
lo Militão, diretor da Terra Brasilis. O que 
é percebido por aqueles que investiram 
e escolheram aquele espaço para mo-
rar. “O que eu, como moradora, posso 
dizer, é que vejo que a gente vivência 
esse espaço de verdade. Ele não está 
aqui por acaso. Tudo que há no nosso 
condomínio se tornou nossa ‘válvula 
de escape’. Para mim não há nada mais 
gratificante que chegar em casa após 
um longo dia de trabalho e poder dar 
uma volta com meus filhos, prestigiar a 
natureza e agradecer pelo dom da vida. 

focAdA Em 
AtEndEr Aos 
pEdidos dos 
comprAdorEs, 
A tErrA 
brAsilis buscA 
mAtEriAlizAr o 
concEito dE bEm-
EstAr no rAmo 
imobiliário

Melhor, saber que estarei segura dentro 
deste espaço”, relata Jamile.

É exatamente com esse mesmo sen-
timento que a Terra Brasilis está trazendo 
mais um empreendimento, lançado ainda 
no primeiro semestre de 2017. O local es-
tá a três minutos do centro do Eusébio, 
e  os detalhes foram pensados minucio-
samente, contando com total infraestru-
tura e segurança. “Só de áreas verdes e 
preservação permanente há mais de 74 
mil m² além de central de compostagem, 
energia solar para áreas comuns, en-
tre outros itens da qualidade e cuidados 
Terra Brasilis”, aponta Militão. Para a im-
plantação do lançamento, a Terra Brasilis 
contratou a empresa Buontempo Imóveis 
Planejamento e Gestão Imobiliário, que 
tem mais de 15 anos de experiência nos 
setores imobiliário e financeiro, apresenta 
amplo know-how de gerenciamento em 
grandes lançamentos pelo Brasil, diante 
dos principais players do mercado em 21 
estados e mais de 56 cidades. 
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A mAgis incorporAçõEs rEAlizou A fEstA 
dE EntrEgA do momA condominium, um 

EmprEEndimEnto quE é umA vErdAdEirA obrA dE 
ArtE dA EngEnhAriA, locAlizAdo no bAirro cocó 

momA condominium, 
umA obrA dE ArtE  

no cocó

fEstA
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andré aguiar e andreia nottinghamdeda studart e Cid Holanda

inauguração do Moma

aragão neto, deda studart, luciana villas Boas, Flávio Castro e paulo Quinderéaragão neto na inauguração do Condominio Moma

Ícaro Cavalcante, ladislau nogueira e adriano alves

luciana vilas Boas e adriano nogueira
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fEstA

daniel arruda e Flávio Castroricado Munayer e elaine sá Jeová Kaiser e Walter Freire

lucas Martins e Bruna rabeloCecília, Felipe e Maia José pontes saulo e erdeni Farias

Miguel, euclides gomes, patrícia Macedo, Júlia gomes e Fernando MacêdoMides aparecida alves, José gentil, liana Brito e valdemir tomas
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A r&b construçõEs E xAmpoo pArticipAçõEs, 
dos EmprEsários nEuzA E frAncisco josé rochA, 

EntrEgArAm com coquEtEl o EmprEEndimEnto jArdins 
dE moliérE rEsidEncE. locAlizAdo no cocó, ElE trAz 

ArquitEturA ExubErAntE E EspAços rEquintAdos

EntrEgA  
do jArdins  
dE moliérE

imóvEis
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elizeu e Juliana Batista, lucimeire e salustiano guimarães

olavo e daniela FrotaMarina e gerardo santos

Coquetel Jardins de Moliéresamuel e gabriela saraiva, gentil, terezinha, neuza e xampoo rocha

ronaldo e Maria tereza aguiar

adriano nogueira, José simões e edson Barbosa
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nátalia e otaviano Feitosalívia Meneses e luciana torresizara parente e Jorge vieira

Coquetel Jardins de MoliéreJaqueline simões, neuza rocha e Maria tereza aguiar

antônio, daniela e Maria Beatriz Holanda
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Mariana e Marcos thiers

João paulo e nicole rocha, gabriela e samuel saraiva

José simões

Jardins de Moliére

Jaqueline e José simões

gilson oliveira, rosângela andrade, Carla araújo e Henrique Marques

edson Barbosa, luciana torres, adriano nogueira, José simões, xampoo 
rocha e ronaldo aguiar
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tErrA brAsilis E buontEmpo imóvEis rEunirAm 
os mAiorEs E mElhorEs corrEtorEs dE imóvEis 
E imobiliáriAs pArA AprEsEntAr sEu mAis novo 

EmprEEndimEnto, o rEsErvA tErrA brAsilis. o EvEnto 
foi sucEsso totAl E rEuniu mAis dE 300 pEssoAs

tErrA brAsilis 
AprEsEntA sEu novo 

EmprEEndimEnto

lAnçAmEnto
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terra Brasilis apresenta seu novo empreendimentoadriano nogueira e roger gradvohl

daniel Buontempo, Mozart Farias e Jáder Koller

evento terra Brasilisdaniel Bountempo, roger gradivol, eduardo pinheiro e Jáder Koller

daniel Buontempo, adriano nogueira e Jáder Koller
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ricardo Bezerra

ricardo Bezerra, daniel Bountempo e adriano nogueiraCristiano vasconcelos, Mozart vasconcelos e natália Mesquita

luís Fernandes, asael Costa, Joãoo Castro e Jorge santos

roger gradvohl e eduardo pinheiro

patrícia Mota, aurélio paiva, José Bastos e eriberto Morais

roger gradvohl, airton Fernandes e daniel Buontempo

lAnçAmEnto
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evento terra Brasilis João vitor e eduardo pinheiro

roger gradvohl e Cassiano Cipolla

Jáder Koller, amanda Farias, Kelly sampaio e daniel BuontempoBeto sabóia, roger gradvohl e Fábio Campos

João Cavalcante, ricardo Bezerra, patrícia Mota e aurélio paiva

lAnçAmEnto
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AQUI, A VANTAGEM 
É DUPLA: COMPRE 
O MOTA MACHADO
DOS SEUS SONHOS
E CONCORRA A OUTRO 
NA BEIRA DO MAR.*

ANOS

C
R

EC
I: 

23
8 

J

*Certificado de Autorização Caixa nº 6-0828/2017. Consulte Regulamento. **A Mota Machado receberá o imóvel desde que este esteja de acordo com os seguintes parâmetros definidos pela construtora: 01) O referido imóvel deve estar 
localizado em Fortaleza; 02) O imóvel deve possuir documentação juridicamente perfeita; 03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.

CONSULTE SEU CORRETOR: (85) 4042.0209 | www.motamachado.com.br
CONFIRA OUTROS EMPREENDIMENTOS DA PROMOÇÃO

• 83m² e 100m² de área privativa
• 3 quartos, sendo até 2 suítes

Rua Pero Coelho, 442, Aldeota. 

• A partir de 165m² de área privativa
• 3 suítes • 3 ou 4 vagas de garagem

Av. Coronel Miguel Dias, 1140, Guararapes.

• A partir de 152m² de área privativa 
• 3 a 4 suítes

Rua Delmiro Gouveia, 1484, Meireles.

• A partir de 163m² de área privativa
• 3 suítes • 3 vagas de garagem

Rua Mário Mamede, 943, Bairro de Fátima.

COMPRE UM DESTES. E CONCORRA A ESTE PRONTO NA BEIRA DO MAR.

COMPRE SEU 
MOTA MACHADO
EM CONDIÇÕES 

IMPERDÍVEIS

APARTAMENTOS
PRONTOS

PARA MORAR 
OU EM OBRAS

O MAIOR 
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**A Mota Machado receberá o imóvel desde que este esteja de acordo com os seguintes parâmetros definidos pela construtora:
01) O referido imóvel deve estar localizado em Fortaleza; 02) O imóvel deve possuir documentação juridicamente perfeita; 
03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.

*Certificado de Autorização Caixa nº 6-0828/2017. Consulte Regulamento. **A Mota Machado receberá o imóvel desde que este esteja de acordo com os seguintes parâmetros definidos pela construtora:
01) O referido imóvel deve estar localizado em Fortaleza; 02) O imóvel deve possuir documentação juridicamente perfeita; 03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.

*Certificado de Autorização Caixa nº 6-0828/2017. Consulte Regulamento.

*Promoção autorizada pela Caixa. Consulte regulamento.

Todos os empreendimentos expostos possuem o selo Incorporar do Sinduscon, em conformidade com a Lei no 4.591/64, e apresentam o competente REGISTRO DE 
INCORPORAÇÃO: Dom R.03 da matrícula 40048 e registro de imóveis 4a Zona, Maison de La Musique R.04 da matrícula 85841 e registro de imóveis 1a Zona, Naica R.03 da 
matrícula 85987 e registro de imóveis 2a Zona, Soberano R.02 da matrícula 88853 e registro de imóveis 2a Zona, Riviera R. 03 da matrícula 2678 e registro de imóveis 3o ofício.
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COMPLEXO TURÍSTICO E RESIDENCIAL DO CEARÁ.
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*Certificado de Autorização Caixa nº 6-0828/2017. Consulte Regulamento. **A Mota Machado receberá o imóvel desde que este esteja de acordo com os seguintes parâmetros definidos pela construtora: 01) O referido imóvel deve estar 
localizado em Fortaleza; 02) O imóvel deve possuir documentação juridicamente perfeita; 03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.

CONSULTE SEU CORRETOR: (85) 4042.0209 | www.motamachado.com.br
CONFIRA OUTROS EMPREENDIMENTOS DA PROMOÇÃO
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Rua Pero Coelho, 442, Aldeota. 

• A partir de 165m² de área privativa
• 3 suítes • 3 ou 4 vagas de garagem

Av. Coronel Miguel Dias, 1140, Guararapes.

• A partir de 152m² de área privativa 
• 3 a 4 suítes

Rua Delmiro Gouveia, 1484, Meireles.

• A partir de 163m² de área privativa
• 3 suítes • 3 vagas de garagem

Rua Mário Mamede, 943, Bairro de Fátima.
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03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.
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01) O referido imóvel deve estar localizado em Fortaleza; 02) O imóvel deve possuir documentação juridicamente perfeita; 03) O valor do imóvel deve estar de acordo com a avaliação específica e autorizada pela construtora.
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*Promoção autorizada pela Caixa. Consulte regulamento.

Todos os empreendimentos expostos possuem o selo Incorporar do Sinduscon, em conformidade com a Lei no 4.591/64, e apresentam o competente REGISTRO DE 
INCORPORAÇÃO: Dom R.03 da matrícula 40048 e registro de imóveis 4a Zona, Maison de La Musique R.04 da matrícula 85841 e registro de imóveis 1a Zona, Naica R.03 da 
matrícula 85987 e registro de imóveis 2a Zona, Soberano R.02 da matrícula 88853 e registro de imóveis 2a Zona, Riviera R. 03 da matrícula 2678 e registro de imóveis 3o ofício.
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os EmprEsários otAcílio vAlEntE E ronAldo bArbosA 
EntrEgArAm o l’EssEncE, primEiro rEsidEnciAl 

dA construtorA colmEiA no bAirro dE fátimA. o 
condomínio contA com árEA dE lAzEr divErsificAdA, com 

spA E hidromAssAgEm, dEck molhAdo, EspAço gourmEt, 
quAdrA EsportivA, sAlão dE jogos, piscinA Adulto E 

infAntil, prAçAs ArborizAdAs, pEt plAcE E EspAço fitnEss

rEsidEnciAl l’EssEncE, 
EstrEiA dA colmEiA 

no bAirro dE fátimA

cErimôniA

otacílio valente

178   tapIs Rouge

sociedade



dJ danni Castro

roberta lobo e gustavo pinheiroJuliana gomes e Cid alcântara

otacílio valente e ana virgínia Martinsotacílio valente discursa na entrega do l'essence

rafael Farias e ana lorena esmeraldo

ladislau nogueira, adriano alves, Jonatas Costa e ricardo Bezerra

tapIs Rouge   179  



cErimôniA

roberta lobo e thaís Carvalho

paulo estevão, otacílio valente, gustavo pinheiro, lucas Correia

paulo estevão e Cleonice Menezes

otacílio valente, daniel arruda e ana virgínia Martins

Manoela e João Maurício ribeiro

Meudo Claro, Jonatas Costa, ana virgínia Martins e rômulo santos

suzana santos, Júnior uchoa, Hadjanne almeida, vanessa estevão

180   tapIs Rouge

sociedade



Minha escolha faz a diferença no trânsito.

BMW SÉRIE 3.

BMW 320i SPORT COM TAXA 0% A.M.*

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

 wellemotors.com.br

*Condições válidas para o BMW 320i Sport (8N90), 2016/2017 - 0 km, pintura sólida. Preço sugerido de R$ 158.950,00 à vista ou entrada de R$ 
98.000,00 mais 12 parcelas mensais de R$ 5.244,76. Valor fi nal do bem a prazo: R$ 160.937,06. Taxa de juros de 0% a.m. (sem impostos). Taxa 
válida somente para fi nanciamento dos veículos em sua confi guração original. Custo Efetivo Total (CET): 6,13% a.a.. Plano de fi nanciamento 
oferecido pela BMW Financeira. Sujeito a aprovação de crédito. Modalidade CDC - Pessoa Física. Tarifa de Cadastro (R$ 750,00), tarifa do 
DETRAN/CE (R$ ,00) e IOF estão inclusos nas parcelas e no CET. Condições válidas de 02/05/2017 a 31/05/2017 ou até o término do estoque 
de 2 unidades. Ouvidoria Corporativa BMW SF: 0800 772 2369. Atendimento ao Cliente BMW SF: 0800 019 9797.

O MELHOR CONCEITO DE ESPORTIVIDADE 
E ELEGÂNCIA.



A
 ú

Lt
im

A
 

p
A

L
A

v
r

A
 e

m
 

m
ó

v
e

is
 é

 

u
m

A
 L

e
t

r
A

.

m
ó

ve
is

 e
 o

b
je

to
s 

d
e

 d
e

co
ra

çã
o

 p
a

ra
 r

e
si

d
ê

n
ci

a
s.

 C
o

n
su

lte
 v

e
n

d
a

s 
co

rp
o

ra
tiv

a
s 

p
a

ra
 d

e
co

ra
d

o
s,

 á
re

a
s 

co
m

u
n

s 
e

 á
re

a
s 

e
xt

e
rn

a
s.

F
or

ta
le

za
 v

irg
íli

o 
t

áv
or

a 
85

 3
02

3-
00

01
 | 

B
ez

er
ra

 d
e 

m
en

ez
es

 8
5 

32
23

-3
99

8

EM004-17-AN REVISTA TAPIS ROUGE [Pag Dupla-20170412-FIM].indd   2 12/04/17   17:47



A
 ú

Lt
im

A
 

p
A

L
A

v
r

A
 e

m
 

m
ó

v
e

is
 é

 

u
m

A
 L

e
t

r
A

.

m
ó

ve
is

 e
 o

b
je

to
s 

d
e

 d
e

co
ra

çã
o

 p
a

ra
 r

e
si

d
ê

n
ci

a
s.

 C
o

n
su

lte
 v

e
n

d
a

s 
co

rp
o

ra
tiv

a
s 

p
a

ra
 d

e
co

ra
d

o
s,

 á
re

a
s 

co
m

u
n

s 
e

 á
re

a
s 

e
xt

e
rn

a
s.

F
or

ta
le

za
 v

irg
íli

o 
t

áv
or

a 
85

 3
02

3-
00

01
 | 

B
ez

er
ra

 d
e 

m
en

ez
es

 8
5 

32
23

-3
99

8

EM004-17-AN REVISTA TAPIS ROUGE [Pag Dupla-20170412-FIM].indd   2 12/04/17   17:47







DE NOSSA 
ALDEIA 
PARA A 
ALDEIA

GLOBAL
OS ANTIGOS GREGOS AFIRMAVAM QUE 

NÃO ERAM ATENIENSES, ERAM CIDADÃOS 
DO MUNDO.  É ISSO QUE SOMOS,

MAIS QUE CEARENSES,
SOMOS UM JORNAL DO MUNDO.
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