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TALENTO EM FAMÍLIA
PAI E FILHA, OS ARQUITETOS RACINE E ANIK MOURÃO COMEMORAM
O SUCESSO DE SEUS AMBIENTES NA CASA COR CEARÁ 2018 E
APONTAM DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS EM SEUS TRABALHOS

O MAIS NOVO MARCO
ARQUITETÔNICO DE FORTALEZA
ESTÁ 100% PRONTO
PARA FAZER HISTÓRIA.

Em atenção à Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações deste impresso possuem caráter exclusivamente promocional. Os objetos e materiais utilizados são
sugestões de decoraçào. Todas as especificações estão contidas no memorial de incorporação. Registro de Incorporação R.02/86027. Matrícula no 86027. Registro de Imóveis da 1ª Zona de Fortaleza.

O marco arquitetônico de Fortaleza chegou. Inaugurando um novo conceito
empresarial, o WSTC destaca-se pela inovação e pelo design único.
Premiado no segmento, consolidou-se como referência, transformando a
paisagem da região sul da cidade. Conheça e surpreenda-se com o WSTC.

diasdesousa.com.br | 3066.7777

Deixe que a gente leva
você para Amsterdã
4 voos diretos semanais de Fortaleza*
klm.com.br
*Quarta frequência semanal, a partir de abril de 2019.
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Audi Q5.
Tudo que você espera de um carro
e algo além do que você esperava:
as condições imperdíveis.
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Time

EDITORIAL

UM BRINDE
AO TALENTO!

É

passeando pelo trabalho
de dois grandes nomes da
arquitetura cearense que
convido o caro leitor a iniciar
sua jornada por esta nova
edição da Tapis Rouge. Com projetos-solo,
Racine e Anik Mourão, pai e filha, brilharam
na 20ª da CasaCor Ceará e, em entrevista
exclusiva, revelam o que os aproxima e o
que os diferencia em seus trabalhos.
A gente segue falando sobre design
e mostra a trajetória do empresário
Samuel Max, comandante da Evidência
Móveis, e que faz da valorização da
indústria moveleira do Ceará uma das
suas principais metas. Em uma aposta
ousada no Polo Moveleiro de Marco, Max
conseguiu reverter o estigma de que os
móveis cearenses não têm sofisticação.
E já que o assunto é sucesso, a
Colmeia tem muito o que comemorar!
Ela foi a construtora que mais vendeu
unidades novas no Ceará nos seis
primeiros meses deste ano, de acordo
com o Flash Imobiliário.
Mas as novidades não param aí.
Com mais de 40 anos de atuação, o
Grupo Normatel, gigante dos setores de
material de construção e engenharia de

instalações, começa agora uma nova
fase. Ele inicia a sucessão familiar e
aposta no enxugamento das operações
para ter mais eficiência.
E ainda na rota das boas notícias,
a malha aérea da Copa Airlines será
ampliada a partir do dia 16 de dezembro,
com duas novas frequências para um
dos principais destinos turísticos do
México - Puerto Vallarta e Riviera
Nayarit. Já a Air France-KLM celebra a
consolidação de seus voos partindo de
Fortaleza para Amsterdã e Paris e aposta
no charme de suas classes executivas
para fidelizar os cearenses.
Para encerrar a edição em grande
estilo, a gente conta a sensacional história
do gin. Antes de se tornar ingrediente
obrigatório dos mais sofisticados drinques,
este destilado era usado na medicina,
como uma bebida diurética para o
tratamento de doenças renais, acredita?
Tenha uma excelente leitura!

Adriano Nogueira
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PRA FICAR SEMPRE
PERTINHO DE VOCÊ,
ESTAMOS DE CASAS NOVAS.
AGORA NO DEL PASEO E PÁTIO ÁGUA FRIA

LOJA PÁTIO ÁGUA FRIA: Av. Washington Soares, 3690
LOJA DEL PASEO: Av. Santos Dumont, 3131
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Criado como remédio na
Holanda, o Gin tornou-se
uma das bebidas mais
populares do mundo!

150

TURISMO

Puerto Vallarta, no México, é um
destino certo para quem gosta
de agito e belas paisagens

136
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LUXO

Quer viajar com estilo
e conforto? Conheça
as classes executivas
da Joon e KLM

NEGÓCIOS

Mobiliário produzido no Polo de
Marco, no Ceará, é destaque na
Evidência Móveis, de Samuel Max

20

CAPA

Pai e filha, os arquitetos Racine
e Anik Mourão compartilham
talento, criatividade e
ousadia em seus trabalhos

84

MOBILIDADE

No comando do
Sindiônibus, Dimas Barreira
fala sobre os desafios do
setor em Fortaleza

40

VEÍCULOS

O novo BMW X4 chega
ao Brasil acelerando com
motor 2.0 turbo movido
a gasolina ou diesel
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É possível conectar-se de Fortaleza e viver experiências únicas em 13 maravilhosos destinos
nos Estados Unidos, voando com a Copa Airlines através de Centro de Conexões das Américas,
no Panamá e desfrute de:

• Conexões rápidas e sem passar pelo processo de imigração no Panamá para passageiros em trânsito
• Bagagem despachada diretamente ao seu destino ﬁnal
• Viajar na companhia aéria mais pontual da América Latina, segundo a OAG 2018
• Tarifas competitivas e uma entrega eﬁciente, comprometida e com toda a hospitalidade latina

Reserve já!
Acesse copa.com ou contacte seu agente de viagens.

ESPORTIVIDADE E DIVERSÃO.
A EMOÇÃO QUE VOCÊ PRECISA E A LIBERDADE QUE VOCÊ MERECE ESTÃO NA
INCOMPARÁVEIS E VIVA NOVAS HISTÓRIAS COM O SEU BMW OU MINI.

BMW X1 De R$ 191.950
sDrive20i GP

Por R$ 179.950 à vista

Taxa
0,59%* a.m.

SUPERVALORIZAÇÃO
DO USADO

3 ANOS DE REVISÃO

TOTAL GRÁTIS*
* LIMITADO À 40.000 KM RODADOS NO FINAL DO PERÍODO.

VALOR À VISTA: R$ 179.950,00 | ENTRADA: R$ 107.970,00 (60%) | PARCELAS: 24 X R$ 3.356,90
TAXA: 0,59% A.M. | TOTAL FINANCIADO: R$ 80.565,60 | VALOR TOTAL À PRAZO: R$ 188.535,62

Respeito no Trânsito. Uma via de mão dupla.
* Planos de financiamento oferecidos pela BMW Financeira. Sujeitos à aprovação de crédito. Modalidade CDC - Pessoa Física. Tarifa de Cadastro
(R$ 950,00), tarifa do DETRAN/CE (R$ 0,00) e IOF estão inclusos nas parcelas e no CET. Condições válidas de 05/10/2018 a 31/10/2018 ou até o
término do estoque de 2 unidades por modelo. Ouvidoria Corporativa BMW SF: 0800 772 2369. Atendimento ao Cliente BMW SF: 0800 019 9797.

SEU NOVO ESTILO DE VIDA.
WELLE MOTORS. APROVEITE AS CONDIÇÕES

NOVO MINI COOPER S 3P 2018/2019

NOVO DESIGN
NOVO CÂMBIO AINDA MAIS ESPORTIVO
CONDIÇÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO

A partir de:

R$ 109.990* à vista

TAXA
DE R$ 1.286 0% a.m.

ENTRADA + 36 X

VALOR À VISTA: R$ 109.990,00 | ENTRADA: R$ 65.994,00 (60%) | PARCELAS: 36 X R$ 1.285,20
TAXA: 0,00% A.M. | TOTAL FINANCIADO: R$ 46.267,20 | VALOR TOTAL À PRAZO: R$ 112.261,14
ESTE VEÍCULO POSSUI VERSÕES A PARTIR DE R$ 109.990,00 À VISTA. VALOR REFERENTE AO MODELO MINI COOPER EXCLUSIVE 3P 2018/2019.

Incomparável. Como o seu prazer de dirigir.

Santos Dumont, 8001 | (85) 3048.1100
wellemotors.com.br

CAPA

de pai para filha

Racine

Mourão
Anik

MAIS QUE O SOBRENOME, PAI E FILHA
COMPARTILHAM O OFÍCIO, BOM GOSTO E
SOFISTICAÇÃO - ALÉM DA EXPERIÊNCIA DE
ASSINAR, PELA PRIMEIRA VEZ, AMBIENTES
DIFERENTES NA CASA COR CEARÁ

P

rincipal referência em eventos
de arquitetura no País, a CasaCor
chega à sua 20ª edição no Ceará
em 2018. Além do estímulo econômico, ao longo destas duas
décadas foram apresentados e
valorizados talentos da arquitetura, das artes plásticas e do artesanato local, tanto de nomes consagrados quanto
de uma nova geração que começa a despontar. É
o caso da estreia de Anik Mourão, filha de Racine
Mourão, um dos mais renomados profissionais especializados em arquitetura de interiores.
Racine participou de 12 edições da CasaCor Ceará, inclusive a primeira, e Anik estreou neste ano um
projeto solo na mostra, o Loft Cinquentinha. Assinado por ela, o ambiente foi criado para valorizar a história e as conquistas de uma mulher de meia idade.
Já Racine assinou um ambiente duplo, o Wine Lou-
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nge/Galeria Viva. Juntos, pai e filha já haviam criado o
restaurante da CasaCor em 2015
“Sempre se espera um projeto muito bom vindo
do Racine, mas ele sempre nos surpreende. Desde a
primeira CasaCor, quando ele fez o restaurante, maravilhou a todos com móveis próprios e muita classe.
É um parceiro importantíssimo e que sempre dá um
brilho a mais. E, neste ano, a Anik marcou com a grata
surpresa que foi o Loft Cinquentinha. É um trabalho
totalmente diferente, você vê que tem o bom gosto
e a pesquisa aprofundada em comum com o pai, mas
com uma personalidade única”, avalia a organizadora
da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo.
Com apenas 26 anos e trilhando o caminho do pai,
Anik não se intimida com os 30 anos de carreira de Racine - tanto em projetos arquitetônicos quanto os de interiores. “A gente trabalha no mesmo espaço, mas com
produções independentes, o que me permite desenvolver o meu traço, a minha linguagem”, define Anik.
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Tapis Rouge - Esta edição da CasaCor
marcou os 20 anos do primeiro projeto
do Racine e a estreia da Anik em um ambiente solo. Esta coincidência traduz uma
passagem de bastão simbólica na mostra.
Você teme a comparação, Anik?
Anik Mourão - Nós trabalhamos juntos
desde 2010. Aprendi, sim, muita coisa
com ele, mas com o tempo foi aparecendo uma demanda para mim e eu fui
desenvolvendo o meu traço, a minha linguagem. Hoje, a gente continua trabalhando no mesmo espaço físico, mas tem
produções independentes.
Tapis Rouge - Qual a principal característica em comum de vocês e em que diferem os seus trabalhos?
Anik Mourão - Eu acho que aprendi várias
coisas com ele. A elegância, essa coisa da
estética contemporânea, dos materiais
nobres, de fazer uma coisa que perdure,
que tenha valor e seja atemporal. A gente troca muita ideia e se renova. Mas eu
tenho um jeito mais despojado, da estética imperfeita, talvez não tão formal, não
tão elegante, mas isso é uma consequência do meu público, que é mais despojado. Não é algo tão maduro, tão imponente
quanto o trabalho do meu pai, que transita bem por tudo, inclusive, pelo mobiliário.
Tapis Rouge - Como vocês definem os
seus estilos?
Anik Mourão - Eu tento fazer com que
as pessoas se sintam realmente em casa,
aliando funcionalidade e ambientes limpos à história do morador. Gosto muito
de materiais simples, de trazer leveza,
trazer verdade para o ambiente. E isso
significa preservar e valorizar elementos
da construção, usar madeira natural, materiais remanescentes como telha, ferro
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e madeirite na arquitetura comercial, e
mais ainda utilizar os objetos que o cliente já tem. Sou um pouco contra adornar
do zero. E isso tanto é uma opção estética, pela valorização da história, quanto
pela sustentabilidade.
Racine Mourão - Eu consigo permear
o clássico e o contemporâneo, e às vezes ambientes bem claros e limpos. Essas são características que atravessam
o meu trabalho, mas acho também que
é algo mais subjetivo, mais relativo ao
traço, tanto na ambientação como um
todo, quanto na movelaria. E ter clientes
com perfis muito diferentes é um desafio
para que a gente se reinvente.
Tapis Rouge - Racine, você tem 30 anos
de carreira, mais voltados para a arquitetura de interiores, apesar de também
fazer projetos. Anik segue o mesmo caminho. Foi uma opção ou uma demanda?
Racine Mourão - É uma situação interessante, porque de 20 anos para cá, quando
foi realizada a primeira CasaCor, as pessoas se voltaram muito para apartamento, por causa de segurança, entre outras
coisas que fizeram o fortalezense mudar
a maneira de morar. No apartamento, você precisa personalizar a sua forma de viver, ver a sua identidade, é o seu casulo.
Então, o próprio mercado foi direcionando para interiores, e acho que agora leva
a Anik pelo mesmo motivo.
Tapis Rouge - Os temas da CasaCor também são indicativos dessas mudanças na
maneira de morar?
Racine Mourão - A arquitetura reflete a
maneira de viver de cada um, além do momento sociocultural e econômico do País.
Ao longo da história, ela foi pontuando e
até direcionando os diferentes momentos.
Quando se coloca um tema como “Casa
Viva” (tema de 2018), é o reflexo do momento que a gente vive, de insegurança,
de ansiedade. E também sobre estar ligado o tempo todo em tudo. Então, o que se
quer hoje é chegar em casa e sentir de fato
isso, a sensação de estar na sua casa. Então “casa viva” não é só ter vegetação ou
ser sustentável, é ter obra de arte, garimpo

de onde você passou, lembranças de família. A "casa viva" é a casa que tem memória.
Anik Mourão - E a arquitetura também traduz a globalização. A gente recebe informações do mundo todo, mas cada sociedade traduz de uma forma e se relaciona
com suas características, cada cidade tem
uma maneira diferente. Os interiores são as
formas com as quais as pessoas convivem
mais com a arquitetura, porque é a maneira como a pessoa se relaciona com a linguagem que gosta.

A CASA COR É UM
ELEMENTO MUITO
IMPORTANTE
NO MERCADO.
ELE FOMENTA
E DIRECIONA
TENDÊNCIAS, O
MODO DE PENSAR
DOS ARQUITETOS

Tapis Rouge - Nestes 30 anos de carreira e 20 de CasaCor, o que você vê como
principal mudança no setor?
Racine Mourão - A CasaCor é um elemento
muito importante no mercado. Ele fomenta
e direciona tendências, o modo de pensar
dos arquitetos. Como os arquitetos tentam
expressar esse momento que a gente está
vivendo, esse termômetro. Cada cidade e
cada evento têm a sua identidade, porque
os valores e maneira de pensar de cada público variam, mas a mostra provoca sempre
mudanças onde ela acontece.
Tapis Rouge - Essas tendências do setor
são lidas da mesma maneira, ou não há
homogeneidade entre os grandes centros
que recebem mostras como a CasaCor?
Racine Mourão - Existem tendências que
são internacionais, e geralmente ditadas
por Milão, sobre volume, forma, sinuosidade, materiais etc., mas tudo é lido de
uma maneira diferente. Dentro de uma
mesma linguagem, até de cor você percebe que a maneira de colocar cada tendência é completamente diferente. Só a
referência é que está lá, mas os aspectos
locais e a forma de pensar das pessoas
são completamente distintos.
Anik Mourão - Em Minas (Gerais), por
exemplo, é um rústico mais clássico, com
muita madeira escura. Já no Rio (de Janeiro)
as pessoas têm muita coisa de família para
inserir na decoração. Em São Paulo, o luxo e
a opulência são mais presentes, e por aí vai.
Tapis Rouge - Como você vê este momento onde participa da mesma mostra
em que o seu pai esteve pela primeira
TAPIS ROUGE 23
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vez há 20 anos e agora você está ao lado
dele, como um dos principais novos nomes do mercado?
Anik Mourão - Eu acho que dentro do
nosso processo de pai e filha é muito importante para mim, não apenas como
profissional. Poder estar em um mesmo
evento, assinando ambientes diferentes e
cada um mostrando a sua linguagem, se
colocando de forma diferente diante do
mercado, é muito bom para me diferenciar e mostrar o meu ponto de vista. Sem
falar no intercâmbio com outros profissionais, na troca que a gente faz na CasaCor.
Tapis Rouge - A sua escolha foi por influência da família?
Anik Mourão - O meu processo de escolha da profissão não tem explicação.
Apenas foi, naturalmente. A gente sempre conviveu muito tempo, em algum
momento deve ter havido influência, mas
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ARQUITETURA
TEM QUE TER UM
PROPÓSITO, NÃO É
SÓ SE POSICIONAR
NO AMBIENTE
ESTÉTICO

quando eu vi já estava trabalhando no
mesmo ramo, e acho que me encontrei. A
arquitetura tem que ter um propósito, não
é só se posicionar no ambiente estético,
é poder refletir o que está ao redor e influenciar na vida das pessoas. Claro que é
difícil, mas também é desafiador.
Tapis Rouge - Vocês trabalham dentro
do mesmo espaço de criação. O estilo de
um influencia o do outro?
Anik Mourão - Claro, a gente troca muita informação! Eu acredito que tenho um
perfil mais despojado, mais levemente
desarrumado, ele já gosta de uma coisa
mais formal, mais chique. Então acho que
é muito rico para os dois.
Racine Mourão - A entrada dela no escritório me fez renovar. Até pela própria formação, a forma de pensar os espaços é diferente. A gente causa isso um no outro, a
necessidade de se renovar, de se atualizar.

Nesta edição, a vigésima da CasaCor Ceará, mais de
70 profissionais assinaram 54 ambientes diferentes, que
geraram 1,4 mil empregos diretos em 120 dias, além dos
“três ou quatro indiretos para cada vaga, que produzem
as coisas que estão expostas”, segundo a organizadora,
Neuma Figueiredo. Além disso, a responsabilidade social e
a valorização dos artesãos e artistas plásticos locais é um
dos principais componentes que diferenciam a mostra cearense. Em 2018, o homenageado foi Zenon Barreto, que
comemoraria 100 anos.
A mostra deste ano voltou para a mansão da família
Macêdo, na Aldeota (Rua Visconde Mauá, 950), projeto do
arquiteto modernista Acácio Gil Borsoi e com jardins originais assinados por Roberto Burle Marx.
TR - Como você avalia os impactos que a mostra causou
no Ceará ao longo destes 20 anos?
Neuma Figueiredo - Aonde chega, a CasaCor transforma o
mercado. Isso foi aqui no Ceará e também em outros estados. Ela muda desde a relação entre o visitante e o profissonal, que passou a ser direta com o mercado fornecedor,
e atrai muitas empresas. Muitas empresas do Sul e Sudeste
passaram a vir para cá, a ter representante e show room
etc. A CasaCor coloca o visitante em contato direto com
o profissional. Outra mudança foi no relacionamento entre
profissionais. Eles criaram um vínculo que antes não existia,
era cada um em seu escritório. Há uma troca de experiências muito grande aqui, então fortalecemos essa relação.
TR - Quais são estas mudanças que a CasaCor Ceará provocou?
Neuma Figueiredo - A CasaCor provoca profissionalização de várias cadeias. Eu mesma encontro pessoas, por
acaso, que usam como referência ter trabalhado na CasaCor. Não apenas arquitetos e decoradores, mas pintores,
marceneiros, eletricistas, engenheiros ou gesseiros, todos
os envolvidos. O nível de exigência dos profissionais é alto,
nada pode estar fora do lugar. Então, participar do nosso
evento é um portfólio importante. Nós somos uma verdadeira escola de bons profissionais. Sem falar que mudou
completamente a maneira como as pessoas se relacionam
com o morar. Passou a ser um lugar de econtro, de valorização da arte e de lazer, que mexe com quem vem nos visitar. A CasaCor inspira a pintar uma parede, a pendurar um
quadro guardado, a trocar um tecido, a valorizar um mero
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CASA COR MUDOU
OS PARÂMETROS LOCAIS

bibelô da avó que estava em um lugar esquecido. Enfim,
inspira a viver bem. Ninguém sai da CasaCor da mesma forma que entrou.
TR - Outro aspecto da Casa Cor Ceará é a valorização do
artesanato e da cultura local, e também da responsabilidade social…
Neuma Figueiredo - Sim, nós temos esta preocupação, afinal, o Ceará nos dá tanto, que temos que retribuir de alguma forma. Todos os anos elegemos uma entidade principal
e algumas outras para contribuirmos, e essa colaboração
muda a depender do local e da necessidade. Este ano foi a
Santa Casa de Misericórdia, que nós doamos o equivalente
a mil ingressos, além das vendas do coquetel de abertura.
Além disso, sempre temos uma parceria com o Sebrae para
valorizar o nosso artesanato e os nossos mestres da cultura, de todas as regiões do estado. É uma característica nossa, presente desde a primeira edição. Além disso, também
valorizamos nos eventos que ocorrem diariamente, chefs,
músicos e artistas plásticos. Todo dia tivemos uma programação diferente, que contemplou a nossa identidade.
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PRESENTE EM TODO O

ESTADO DO CEARÁ
ATUANDO EM

MUNICÍPIOS
WN SEGURANÇA
Segurança Armada
Segurança Desarmada
Escolta Armada
Vigilância Patrimonial
SESMT Próprio

www.grupown.com.br

WN Segurança
85 3311.4949

TURISMO

VOAR BEM,
UMA QUESTÃO
DE CLASSE
A AIRFRANCE-KLM JÁ CONSOLIDOU
VOOS PARA O HUB DE FORTALEZA, NO
ENTANTO, QUER ATRAIR MAIS CLIENTES
PARA A CLASSE BUSINESS (JOON)
E WORLD BUSINESS CLASS (KLM)
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esmo com poucos meses de
operação, as rotas da gigante
europeia da aviação Air France-KLM a partir de
Fortaleza para
Amsterdã e Paris já estão consolidadas,
tanto que a empresa oferecerá uma frequência diária a partir de abril. Porém, as
companhias querem encantar ainda mais
os clientes cearenses com as suas classes
executivas, e fidelizá-los.
Os mimos para os passageiros que
optam pela categoria começam a aparecer no aeroporto. A Joon (subsidiária
da Air France que opera os voos do Pinto
Martins) oferece o Sky Priority, programa de acolhimento que oferece acesso
ao lounge Air France, com conexão wi-fi,
bebidas self-service e buffet com pratos
quentes e frios.

NA CABINE, TUDO
É PENSADO PARA
QUE AS HORAS
DE VOO PASSEM
RÁPIDO E DA
MANEIRA MAIS
CONFORTÁVEL
POSSÍVEL
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O PASSAGEIRO CLASSE
BUSINESS PODE SOLICITAR OS
DRINQUES PREPARADOS PELOS
COMISSÁRIOS DE VOO-BARMAN
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Na cabine, tudo é pensado para que as
horas de voo passem rápido e da maneira
mais confortável possível. As poltronas se
transformam em camas com dois metros
de comprimento por 61 cm de largura,
com inclinação de 175º e o isolamento
pode ser total, graças às estruturas fixas
que formam “casulos” para dar o máximo
de privacidade.
O sistema de mídia também é outro
atrativo. É composto por telas individuais de alta definição, sensíveis ao toque,
com 15,6 polegadas cada e 1,2 mil horas
de conteúdo sob demanda, além das entradas USB.
Se mesmo assim a viagem estiver chata, o passageiro classe Business pode solicitar os drinques preparados pelos comissários de voo-barman. Eles compõem o
Experimental Cocktail Club, com bebidas
típicas dos destinos voados pela companhia. Além disso, o cliente pode escolher
previamente entre seis opções do cardápio elaborado por chefs franceses.
E para não esquecer a experiência, a
Joon oferece um kit de boas-vindas com
chinelos, meias, bolsa para sapato, travesseiro, e outros amenities , tudo isso
combinando com a identidade visual jovem e sofisticada da companhia francesa.

Já a KLM tem as cabines dos seus Airbus A330 projetadas pelo consagrado designer Hella Jongerius. O holandês reformulou o interior das aeronaves seguindo
conceitos de ambientação inteligente, para otimizar espaços e oferecer uma decoração sóbria e sofisticada.

CONFORTO

Hella pensou desde os travesseiros
dupla face (uma branca para dormir e
outra com estampa combinando com
as cortinas das aeronaves), divisórias e
sistema de mídia inspirado em cortinas
de contas, que dão aspecto transparente
para ambos os elementos.
Os assentos reclináveis da World Business Class estão entre os maiores do
mercado da aviação, pois viram camas
com 2,07 metros de comprimento. A KLM
oferece ainda espaços individuais para armazenamento de objetos, divisórias de
isolamento, tomadas no assento e tela
multimídia de 17 polegadas.

A preocupação com o design da companhia holandesa é percebida também
nas necessaries , assinadas pela Tor &
Rolf, e pelos serviços de mesa, criados
por Marcel Wanders. Além disso, os passageiros recebem casinhas de louça Delft
Blue, dividas em coleções exibidas no app
“KLM Houses”.
Atualmente, KLM e Air France/Joon são
as principais conexões internacionais saindo de Fortaleza. Em outubro, passaram a
ser seis voos por semana, e a partir do dia

2 de abril de 2019, uma operação diária,
sendo quatro por semana para Amsterdã
e outras três para Paris. Estas rotas oferecem rápida conexão com os voos da malha
aérea das companhias para todos os continentes. São 314 destinos em 116 países.
Outra vantagem que o cliente tem ao
optar por uma das duas companhias é a
parada gratuita em Paris ou Amsterdã,
graças ao programa stopover, que permite ao cliente remarcar a volta para esticar
a estadia sem pagar a mais por isso.

SÃO SEIS VOOS SEMANAIS E,
A PARTIR DE ABRIL DE 2019, UMA
OPERAÇÃO DIÁRIA, SENDO QUATRO
POR SEMANA PARA AMSTERDÃ E
OUTRAS TRÊS PARA PARIS
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O BRASILEIRO É, INDISCUTIVELMENTE,
UM APAIXONADO POR CARROS. POTÊNCIA,
DESIGN, TECNOLOGIA E CONFORTO SOBRE
QUATRO RODAS DESPERTAM O DESEJO DE
MILHÕES, QUE SONHAM EM DIRIGIR ALGUNS
DOS MODELOS QUE APRESENTAREMOS NAS
PRÓXIMAS PÁGINAS DESTA EDIÇÃO DA
TAPIS ROUGE. CONFIRA AS NOVIDADES
DA BMW, MINI, AUDI E CHEVROLET!

PAIXÃO

SORBRE

QUATRO

RODAS
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VEÍCULOS

BMW
X4

Com lançamento marcado para o fim do ano, o novo BMW X4
estará disponível em três opções de acabamento: xLine, MSport
e MSport X. A motorização é formada pelos quatro-cilindros, 2.0,
turbo, a gasolina ou diesel. Para o propulsor a gasolina, as variantes de potência são 184 cv ou 252 cv. Já o diesel rende 190 cv ou
231 cv. No interior, destacam-se os novos painéis de instrumentos virtual de 12 polegadas e a central multimídia de 10,25" com
comandos por voz e gestos no ar. Há ainda mais porta-objetos e
acabamento melhorado. E tecnologias de condução semiautônoma como opcional. Mais informações na Welle Motors.
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PARA O PROPULSOR A
GASOLINA, AS VARIANTES
DE POTÊNCIA SÃO 184 CV
OU 252 CV. JÁ O DIESEL
RENDE 190 CV OU 231 CV

X5 XDRIVE30D
O BMW X5 xDrive30d traz em sua versão
de entrada um motor 6 cilindros em linha, 24
válvulas, 3.0 turbodiesel, que rende 258 cv a
4.000 rpm e 57,1 kgfm de torque entre 1.500
e 3.000 rpm. De acordo com a montadora, vai
de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e chega aos
230 km/h. O SUV vem equipado com ar- condicionado de quatro zonas, bancos dianteiros
e volante com regulagem elétrica, direção ativa, iDrive Touch Controler com sistema de navegação profissional, sistema de som Harman
Kardon, teto solar panorâmico, entre outros
itens. Mais informações na Welle Motors.

O SUV VEM
EQUIPADO COM ARCONDICIONADO
DE QUATRO ZONAS,
SISTEMA DE SOM
HARMAN KARDON,
TETO SOLAR
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VEÍCULOS

MINI

HATCH

NA VERSÃO TOPO DE
LINHA, É EQUIPADO
COM MOTOR 2.0
TURBO, CALIBRADO
PARA GERAR 231 CV

44 TAPIS ROUGE

Revelado no Salão de Detroit (EUA) em janeiro, o Mini Cooper
2019 é vendido no Brasil em seis versões. Além da leve mudança
no visual, recebeu mais equipamentos, como central multimídia
com Apple CarPlay e transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas para as versões 1.5 e 2.0 turbo. Na versão
topo de linha, John Cooper Works, é equipado com motor 2.0
turbo, calibrado para gerar 231 cv e 32,6 kgfm, em conjunto com
uma transmissão automática de oito marchas da Aisin e com função de launch control. Mais informações na Welle Motors.

Grande sucesso de 2018.
O conceito boutique do AZUR surpreende em cada detalhe.
Único empreendimento que reúne a beleza natural de um lago
com muita arquitetura e design.
Tudo isso ao seu alcance, bem no coração do Eusébio.

Áreas de uso misto*

(Comércio/Serviços/Saúde/Educação)

Igreja
Lá na Roça

Strip Mall*

Barroso Mall
Rotatória
do Eusébio

Cartório

* Em desenvolvimento.

No coração do Eusébio.
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Loteamento aprovado e registrado:
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CRI do Eusébio

Agende uma visita:

4111.0011
azurcondominiolago.com.br
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EMPREENDIMENTO:

PARTICIPAÇÃO:

VEÍCULOS

AUDI
A5

Eleito o melhor carro importado de
2018 na América Latina, o Audi A5 Sportback está disponível no Brasil em quatro
versões de acabamento: Attraction, Ambiente, Ambition e Ambition Plus; e duas
variações do motor 2.0 TFSI, com 190 cv
e 252 cv. Todas as configurações são combinadas a uma transmissão automática de
sete velocidades. O modelo Attraction sai
de fábrica com faróis de xenônio, seletor de
modos de condução, rodas de 17 polega-
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das, bancos dianteiros com regulagens elétricas, sensores de luz e crepuscular e piloto automático com limitador de velocidade.
Já a versão topo de linha (Ambition Plus)
vem com painel digital Virtual Cockpit, faróis full led, ar-condicionado digital de três
zonas, kit esportivo S-Line (formado por
spoilers dianteiro e traseiro e saias laterais),
teto solar elétrico panorâmico, espelhos retrovisores rebatíveis e câmera de ré. Mais
informações na Audi Center Fortaleza.

DISPONÍVEL NO
BRASIL EM 4 VERSÕES
DE ACABAMENTO:
ATTRACTION,
AMBIENTE, AMBITION
E AMBITION PLUS

Q5

DE ACORDO COM A
MONTADORA ALEMÃ, O Q5
VAI DE 0 A 100 KM/H EM 6,3
SEGUNDOS E TEM VELOCIDADE
MÁXIMA DE 237 KM/H

Em suas três versões de acabamento, a segunda geração do
modelo vem equipada com o motor 2.0 TFSI a gasolina, de 252 cv
e torque máximo de 37,7 mkgf. De acordo com a montadora alemã, o Q5 vai de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e tem velocidade
máxima de 237 km/h. A transmissão é a S tronic de sete velocidades e dupla embreagem, permitindo trocas sequenciais por
toques na alavanca do câmbio ou por paddle shifts atrás do volante. A tração é integral. Dependendo da versão, a lista de itens
de série inclui o painel digital Virtual Cockpit e o piloto automático adaptativo (ACC) com assistente de engarrafamento. Mais
informações na Audi Center Fortaleza.
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VEÍCULOS

CHEVROLET
TRACKER

Sob o capô do Chevrolet Tracker, o motor flex 1.4 turbo com injeção direta de combustível, de até 153 cv de
potência e 24,5 kgfm de torque. Disponível apenas com
câmbio automático de seis marchas, o SUV importado
do México chega aos 100 km/h em 9,4 segundos, segundo a marca. A configuração topo de linha, Premier
II, oferece sensor e câmera de ré, alerta de ponto cego,
chave presencial, teto solar, faróis com luzes diurnas de
leds, alerta de colisão frontal, alerta de mudança involuntária de faixa, bem como os airbags laterais e de cortina.
Mais informações na Silcar.
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DISPONÍVEL APENAS COM
CÂMBIO AUTOMÁTICO DE SEIS
MARCHAS, O SUV CHEGA AOS
100 KM/H EM 9,4 SEGUNDOS,
SEGUNDO A MARCA

VEÍCULOS

TRAILBLAZER
O SUV da Chevrolet é vendido em versão única, LZT, com
mudanças apenas na motorização. O modelo de entrada utiliza
o 3.6 V6 de 279 cv e 35,7 kgfm de torque, abastecido somente
com gasolina. Já a opção a diesel é equipada com o 2.8 turbo
de 200 cv e 51 kgfm. Ambos utilizam o câmbio automático de
seis marchas e têm tração 4x4. Vem equipado com acendimento automático dos faróis, luzes diurnas em led, sensor de chuva,
direção elétrica, retrovisor eletrocrômico, partida remota do
motor, câmera de ré, central multimídia MyLink com função
Android Auto e Apple CarPlay, controles de estabilidade e tração, entre outros itens. Mais informações na Silcar.
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O MODELO DE ENTRADA
UTILIZA O 3.6 V6 DE 279 CV
E 35,7 KGFM DE TORQUE,
ABASTECIDO SOMENTE
COM GASOLINA

DENIS SANTANA

SAÚDE
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EM BUSCA
DO SORRISO
PERFEITO
A TÉCNICA DIGITAL SMILE DESIGN (DSD),
UTILIZADA PELA DRA. CLÁUDIA PAIVA, PROMETE
ALIAR SAÚDE BUCAL E ESTÉTICA, MELHORANDO A
QUALIDADE DE VIDA E A AUTOESTIMA DAS PESSOAS

O

sorriso perfeito,
sonho de grande
parte das pessoas e cartão de
entrada no mundo dos negócios,
está cada vez
mais acessível.
Graças a tecnologias de avaliação dentária
e projeção de imagem, aplicadas em tratamentos rápidos e não invasivos, é possível
prever como ficará o rosto e fazer moldes
de teste com mais rapidez e precisão.
A técnica, chamada Digital Smile Design
(DSD), ou planejamento digital do sorriso,
é utilizada pela Dra. Cláudia Paiva, mestra
em Reabilitação Oral, para aliar a saúde bucal à melhoria da imagem do paciente. De
acordo com a dentista, que também possui especialização em Estética Avançada, o
paciente é avaliado com a ajuda de programa de computação gráfica específico. “São
utilizadas fotografias faciais e dentárias e
princípios de harmonia, estética e composição do rosto do paciente para alinhar com
a imagem que a pessoa deseja expressar”.

“SÃO UTILIZADAS
FOTOGRAFIAS
FACIAIS E DENTÁRIAS
E PRINCÍPIOS DE
HARMONIA, ESTÉTICA
E COMPOSIÇÃO
DO ROSTO"

Para Cláudia, o DSD influi diretamente
na qualidade de vida das pessoas, ajudando "a resgatar a vontade de sorrir", diz. Ela
aponta quais as soluções mais adequadas
para cada caso e as necessidades do paciente, a fim de utilizar as técnicas menos
invasivas possíveis.
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DENIS SANTANA

SAÚDE

A partir deste diagnóstico, são identificadas as necessidades. Clareamento dentário, cirurgias gengivais para aumento de
tamanho dos dentes, implantes, próteses
sobre implantes e dentes e lentes de contato, que ajudam, por exemplo, a solucionar problemas de espaçamento entre
dentes e assimetria sem intervenção cirúrgica ou uso de aparelhos ortodônticos.
De acordo com Cláudia, atualmente
“são muitos os tratamentos pouco invasivos que produzem resultados naturais,
como as estruturas cerâmicas ultrafinas
de até 0,2 mm de espessura e as facetas
de 0,5 mm a 1 mm de espessura”.
Estas estruturas, também conhecidas
como lentes de contato para os dentes,
são aplicadas geralmente após remoção
de tecido em excesso da gengiva, também conhecida como plástica gengival,
um procedimento considerado de baixa
complexidade, mas que produz efeitos
significativos no rosto do paciente, por
exibir uma porção maior do dente.
O procedimento de extração de tecido da gengiva, aliado ao implante destas placas de cerâmica ultrafinas, dura
aproximadamente três sessões e serve
para alinhar dentes, preencher espaços
(diastema), proteger dentes fraturados ou
desgastados e equilibrar altura, cor, largura e alinhamento.
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“A ODONTOLOGIA
ESTÉTICA BUSCA
UM SORRISO QUE
EMBELEZE O ROSTO
DO PACIENTE E QUE
SEJA ADEQUADO À
IMAGEM QUE ELE
QUEIRA MOSTRAR"

“A odontologia estética busca um sorriso que embeleze o rosto do paciente
e que seja adequado à imagem que ele
queira mostrar. Por isso, fazemos primeiro
a avaliação com fotos intra e extra orais
e simulamos o resultado que deve ser
alcançado: um sorriso harmonioso, que
preencha as necessidades funcionais, estéticas e emocionais do paciente, melhorando a sua autoestima”, explica.

SOCIEDADE
CELEBRAÇÃO

ADRIANO NOGUEIRA
REÚNE A SOCIEDADE EM
“UNE NUIT FRANÇAISE”
PARA CELEBRAR SEUS NOVE ANOS DE COLUNISMO E OS TRÊS ANOS
DA REVISTA E DO SITE TAPIS ROUGE, ADRIANO NOGUEIRA RECEBEU
AMIGOS NA SIERRA MÓVEIS, ONDE PROMOVEU A FESTA UNE NUIT
FRANÇAISE PAR TAPIS ROUGE. A GRANDE NOITE CONTOU COM
DECORAÇÃO DE ROBERTO PAMPLONA, BUFFET DO LA MAISON E
SORTEIOS DE PRÊMIOS OFERECIDOS POR TÂNIA JOIAS, AIRFRANCE KLM, GOL LINHAS AÉREAS E CLUB MED. CLÁUDIA REBOUÇAS,
PEDRO GRUJÃO E O DJ ANDRÉ GUERREIRO ANIMARAM A NOITE
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Adriano Nogueira, Eliseu Barros, Arialdo Pinho e Marco Oliva
FOTOS DENIS SANTANA E BRIAN DUTERVIL

Sérgio Fiúza, Adriano Nogueira, Élcio Batista e Dummar Neto

Paula e Silvio Frota

Nove anos de colunismo social de Adriano Nogueira

Nara Oliveira

Adriano Nogueira

Adriano Nogueira, Carmen Rangel, Dani Gondim e Clovis Holanda
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CELEBRAÇÃO

Adriano Nogueira, Daniel Fiúza e Max Câmara

André e Daniele Linheiro

Thiago Holanda, Pipo e Dito Machado
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Rafaela Tavares, Diana Rocha, Arialdo Pinho e Adriano Nogueira

Eliseu Barros e Marco Oliva

Daniele e Alexandre Leão

Alexandre, Daniele, Tânia e Ailton Leitão

FOTOS DENIS SANTANA E BRIAN DUTERVIL

Lívia Saboya e Jorge Albuquerque

Carmen Rangel

Edson Spinello e Hedla Lopes

Cynthia Rangel e Cláudio Costa

Augusto e Mel Viana

Agostinho Jr, Wilson Neto, Régis Medeiros e Walkimar Santos

Rigone Antunes e Antônio Mello Junior

Roberto Pamplona e Tatiana Luna
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FOTOS DENIS SANTANA E BRIAN DUTERVIL

CELEBRAÇÃO

Anderson Wolff, Natália Abreu e Marco Soares

Kathia Lobo, Bruna Waleska e Melina Dias

Juliana e Junior Neves
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Jussara Regás e Bosco Couto

Marcos Aquino e Rodrigo Rocha

Adrísio Câmara, Junior, Juliana e Eduardo Neves

Ailton Leitão e a Mariana Rocha

Naiana Rocha e Philomeno Neto

slogan

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA E BRIAN DUTERVIL

CELEBRAÇÃO

Rodrigo Frota, Luna Beca, Rafael Beca, Carmen Rangel, Adriano Nogueira e Daniela Frota

Ivone e Cláudia Rebouças

Aline Brilhante
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Anderson Wolff, Adriano Nogueira e Denis Ribeiro

Irineu e Gelma Guimarães

Pedro Gurjão encanta os convidados com seu repertório
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SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA E BRIAN DUTERVIL

CELEBRAÇÃO

Dani Eloy, Silvio e Paula Frota, Bruna Waleska e Rodrigo Frota

Lívia Saboya

Fernanda e Rodrigo Barroso, Gustavo Cruz
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Luciana Fiúza e Gisele Studart

Isabela Ney e Pipo

Larissa Bruna, Jéssica Vilela, Rafaela Tavares, Milena Carrah e Yasmin Cecilia

SOCIEDADE
ENLACE

SARA BRASIL E
LUCAS ASFOR LIMA
TROCAM ALIANÇAS
A ENCANTADORA SERRA DE GUARAMIRANGA
FOI O LOCAL ESCOLHIDO POR SARA BRASIL E
LUCAS ASFOR LIMA PARA TROCAREM ALIANÇAS.
A CERIMÔNIA REUNIU AMIGOS E FAMILIARES
DO CASAL NO CONDOMÍNIO VILAGIO
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Sandra, Cláudio e Sara Brasil, Lucas, Geruza e José Maria Asfor
FOTOS BRIAN DUTERVIL

Casamento Sara e Lucas

Sara e Cláudio Brasil

A belíssima ambientação

Caio Rocha e Valdetário Mota

Aderaldo e Mayra Silva

Armando Campos, Felipe Lima e Lina Martins
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FOTOS BRIAN DUTERVIL

ENLACE

Amanda e Leonardo Vidal

Henrique e Cláudio Brasil e Alexandre Pereira

Cristine Ary e Lia Jereissati
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Raquel e Humberto Cavalcante

Beatrice e Paulo Ary

Ana Luiza Ary, Marcílio e Silvia Fiúza

Antônio Mello Junior e Flávia Futado

Cláudia e Wilson Araújo

SOCIEDADE

FOTOS BRIAN DUTERVIL

ENLACE

Renata e Flávia Brasil, Tereza Ximenes

Alcimor Rocha, Cláudio e Cláudio Brasil

Fernanda Levy e Omar Macêdo

Thiago e Rafaela Asfor

Gabriella Fiúza,Luiz e Brícia Teixeira, Sérgio e Lilian Fiúza
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Ana Macêdo e Leonardo Brasil

Natália Brasil, Alana Autran e Fernanda Esteves

A CASA VIVA
Agora, a magia da CASACOR dá lugar às lembranças inesquecíveis.
E nós só temos a agradecer àqueles que visitaram e fizeram da Casa Viva o melhor
ambiente para comemorar os 20 anos do maior evento de décor, arquitetura
e paisagismo das Américas. As novidades continuam ano que vem. Até lá.

PATROCÍNIO NACIONAL

TINTA OFICIAL

PARCEIRO NACIONAL
DE SUSTENTABILIDADE

PORTARIA
REMOTA

HOTEL
OFICIAL

PATROCÍNIO LOCAL

UNIVERSIDADE
PARCEIRA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

PARCERIA SOCIAL

APOIO LOCAL

MEDIA PARTNER

REALIZAÇÃO

FORNECEDOR OFICIAL

SOCIEDADE
CAPACITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
INAUGURA ESCOLA DE
GASTRONOMIA SOCIAL
IVENS DIAS BRANCO
O GOVERNADOR CAMILO SANTANA (PT), O PREFEITO ROBERTO
CLAUDIO (PDT), REPRESENTANTES DO GRUPO M. DIAS BRANCO
E AUTORIDADES INAUGURARAM A ESCOLA DE GASTRONOMIA
SOCIAL IVENS DIAS BRANCO, UMA DOAÇÃO DO GRUPO AO
ESTADO DO CEARÁ. A ESCOLA ESTÁ LOCALIZADA NO BAIRRO
VICENTE PINZÓN E TEM O OBJETIVO DE OFERECER CAPACITAÇÃO
E FORMAÇÃO EM PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

Helena Rizzo e Luciano Boseggia
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FOTOS BEATRIZ BLEY

Hugo Figueiredo, André Siqueira, Geraldo Luciano, Severino Ramalho Neto e Roberto Macêdo

Paulo e Marina Holanda

Adriano Nogueira, Liége Xavier e Fábio Campos

Geraldo Azevedo

Élcio Batista, Bernard Twardy e Capitão Romero

Geraldo Luciano e Izolda Cela
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FOTOS BEATRIZ BLEY

CAPACITAÇÃO

Mirian Pereira, Ângelo Nunes e Pedro Alfredo

Izolda Cela e Claudinho

Ângelo Nunes, Ricardo Cavalcante e André Siqueira
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Geraldo Luciano, Selene Penaforte e Paulo Linhares

Ricardo Cavalcante e André Siqueira

Crica Bezerra e Louise Benevides

Nekita Romcy, Silvinha Leal, Gisela Vieira e Lissa Dias Branco

SOCIEDADE
BIRTHDAY

MARCELLA CIDRÃO
RECEBE GRUPO SELETO
EM TORNO DE SEU NÍVER
HERDEIRA DE CAMILLE E MARCELO CIDRÃO,
MARCELLA CIDRÃO COMEMOROU A CHEGADA DE
SEUS 21 ANOS EM GRANDE ESTILO. A RESIDÊNCIA
DOS CIDRÃO SERVIU DE PALCO PARA REUNIR A
FAMÍLIA E AMIGOS MAIS PRÓXIMOS. COMANDARAM
A PISTA DE DANÇA OS DJ RALK E ANDRÉ GUERREIRO,
ALÉM DA BANDA SOU7. FELICIDADES!
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Camille, João Paulo, Marcella, Marcelo e Letícia Cidrão
FOTOS NATANAEL FEITOSA

Victor Vieira, Marcella Cidrão e Natália Alencar

Camille e Marcella Cidrão

Letícia, Marcella e João Paulo Cidrão

Marcella Cidrão e João Fujita

Marcella Cidrão e Beatriz Ramalho

André Guerreiro, Marcella Cidrão e Ralk

TAPIS ROUGE 77

SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

BIRTHDAY

Marina Fujita, Luma Coelho, Carolina Fujita e Jennifer Coelho

Gabriel Cordeiro e Vitória Santos

Jéssica, Marcella e Renan Cidrão
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Jennifer Coelho

Marcelo, Luís Eduardo e Renan Cidrão

Maria Eduarda Cidrão

Maria Laura, Marcella Cidrão e Lorena Aragão

EDLIMITEDLIMITEDLIM
MITED LIMITED LIMITE
Collection
EDLIMITEDLIMITEDLIM
EDLIMITEDLIMITEDLIM

FORTALEZA - RECIFE - NATAL

SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

BIRTHDAY

Marcella Cidrão e Letícia Cavalcante

Luís Vitor e Maria Laura

João e Lara Fujita, Luís Eugênio Pequeno

Gleice Gurgel
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Lorena Aragão e Marcella Cidrão

Luiz Eduardo, Marcella, Marina e Maria Eduarda Cidrão

Marcella Cidrão e Ralk

Luma Coelho

Registro de marcas
Nacional e Internacional
Registro de patentes

Sua marca, sua história!!!
Proteja-se, registre seu
maior patrimônio!!!

Registro de software
Direito Autoral
Desenho Industrial
Concorrência desleal
Área jurídica

Rua Visconde de Mauá, 2151 - Aldeota - CEP 60125 - 161 - Fortaleza - CE - Brasil
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TRANSPORTES

AVANÇOS NA
MOBILIDADE
URBANA
À FRENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ
(SINDIÔNIBUS), O EMPESÁRIO DIMAS BARREIRA
APONTA, NESTA ENTREVISTA À TAPIS ROUGE,
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

U

m dos temas mais sensíveis para as metrópoles é a mobilidade urbana e, principalmente, o sistema de transporte coletivo.
Encarando uma das maiores crises do setor – houve um decréscimo de 21% no número de passageiros pagantes nos últimos
três anos –, o empresário Dimas Barreira,
à frente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), propõe “uma rediscussão do modelo atual de transporte e a adoção de
financiamento público para melhoria do transporte coletivo”.
Barreira está há sete anos no comando da entidade, que reúne 18 empresas (11 urbanas e sete metropolitanas), 2,3 mil
ônibus e gera 11 mil empregos diretos. Para ele, “Fortaleza está
longe do ideal, mas tem hoje o melhor transporte público do
País, com índice de cumprimento de viagem superior a 90%,
chegando, em alguns meses, a 99,8%”.
Sob o seu comando, a entidade conseguiu, em parceria com
o poder público, importantes avanços nos serviços, tais como o
compromisso da renovação paulatina da frota por veículos com
ar-condicionado – atualmente, 35% é climatizada –, a redução
dos comboios (ônibus da mesma linha rodando um atrás do outro), a disponibilização de internet em todos os ônibus e o investimento contínuo em tecnologia e inovação.
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DIMAS BARREIRA
ESTÁ HÁ SETE ANOS
NO COMANDO
DO SINDIÔNIBUS,
ENTIDADE QUE
REÚNE 18 EMPRESAS,
2,3 MIL ÔNIBUS
E GERA 11 MIL
EMPREGOS DIRETOS
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Tapis Rouge - Apesar de movimentar mais
de 1,5 milhão de pessoas todos os dias, o
transporte público de Fortaleza e Região
Metropolitana sofre crise e ampliação frequente dos custos, não repassados para a
passagem. Qual a origem deste problema?
Dimas Barreira - O transporte coletivo está passando por um choque no mundo inteiro, e a crise do setor é em todo o País,
não só em Fortaleza. Estamos enfrentando
problemas de financiamento e de mobilidade. Em São Francisco (Califórnia/EUA),
por exemplo, que é uma das regiões mais
prósperas do mundo na atualidade, as empresas do Vale do Silício estão em um movimento de sair dos subúrbios e voltar para
os centros porque as pessoas não querem
mais perder duas horas para ir ou voltar
para o trabalho. E lá, nos Estados Unidos,
o transporte público é altamente subsidiado. Já aqui, no Brasil, criou-se uma cultura de que o passageiro deve arcar com
a totalidade do custo da passagem. Essa
tensão foi aumentando a ponto de encarecer demais a passagem para o cidadão.
E as empresas de ônibus não são como as
outras, trabalham com um serviço público.
Somado ao custo integral da passagem, o
que não ocorre em lugar nenhum do mundo - em Paris, por exemplo, o passageiro
arca com aproximadamente 30% do valor –, aqui as pessoas têm que arcar ainda
com os impostos. É claro que o ideal é que
a maioria ande de ônibus, porque ocupa 17
vezes menos espaço que a mesma quantidade de pessoas em carros, mas é preciso
equacionar os preços com a realidade local
e a política de locomoção.
Tapis Rouge - Você concorda que a mobilidade urbana não tem a relevância necessária nos gastos públicos?
Dimas Barreira - A coisa mais cara que tem
para uma cidade é carro. Tem a estrutura
viária, sinalização, manutenção, poluição...
Então, a solução é o transporte público,
mas sempre tem outras prioridades e não
pode esbarrar na tarifa. No entanto, os benefícios de um bom transporte coletivo são
incalculáveis para a cidade. É mais saúde,
menos poluição, menos acidentes de trânsito e mais qualidade de vida.
86 TAPIS ROUGE

OS TRÊS PONTOS
FUNDAMENTAIS
SÃO: APONTAR
UMA FONTE DE
FINANCIAMENTO
PARA REDUZIR
O PREÇO DA
PASSAGEM,
PRIORIDADE
DE TRÁFEGO E
TECNOLOGIA

Tapis Rouge - Quais são os prioridades do
setor para superar a crise e oferecer um
serviço melhor?
Dimas Barreira - Os três pontos fundamentais são, a meu ver: apontar uma fonte de financiamento para reduzir o preço
da passagem, prioridade de tráfego e tecnologia. A gente precisa criar um sistema
de financiamento público ou um fundo
nacional de sustentação do transporte coletivo para incentivar as melhorias, e retirar do passageiro o peso dos benefícios
sociais, como gratuidades e meia passagem, o que ajudaria a reduzir custos e a
melhorar a competitividade; ampliar faixas prioritárias e exclusivas para ônibus.
Isso desagrada muita gente, mas é muito
mais democrático, pelo menos dois terços das pessoas que estão na rua estão
nos ônibus. E acompanhar as mudanças
de perfis das vias. Por exemplo, hoje não
é admissível que uma Bezerra de Menezes
ainda tenha estacionamento na calçada.
Por fim, pensar fora da caixa e investir em
tecnologia para aprimorar o serviço, oferecer mais conectividade ao passageiro.
Eu quero ressaltar que isso tudo não vai
ampliar a margem de lucro das empresas,
vai reequilibrar o sistema, que hoje está
em desequilíbrio, e investir em melhorias.
Tapis Rouge - A consolidação de aplicativos de transporte individual, como 99 e
Uber, afetou o faturamento das empresas
de ônibus?

Dimas Barreira - Muita gente deixou de
pegar ônibus não só pelos aplicativos, mas
também por uma mudança de cultura. Até
pouco tempo, para pegar um extrato você
ia até a agência; para fazer uma compra
você ia até a loja. Hoje é tudo pela internet.
O sistema de transporte público teve esta
queda nos últimos anos, de 21% do número
de pagantes, mas ficaram as gratuidades,
a meia passagem, sufocando ainda mais o
valor do bilhete, enquanto os aplicativos ficam com o público, que é o ‘superávit’.
Tapis Rouge - Porém, o serviço dos aplicativos é mais atraente para os usuários.
Dimas Barreira - A Uber é muito conveniente para quem usa porque pega na
porta, tem a questão de segurança, que
é grave, mas segue a lógica de mercado,
então prioriza o serviço, não o cidadão.
Ônibus é um serviço público, que tem
hora para cumprir e não espera encher
para sair. Então, é importante que a cidade garanta a subsistência do sistema
de transporte público.

ESTAMOS
TENTANDO
CRIAR MODELOS
PARA TORNAR
O SERVIÇO DE
ÔNIBUS MAIS
ATRAENTE,
PRINCIPALMENTE
PELA INTERFACE
COM O CELULAR

Tapis Rouge - O Sindiônibus criou, na sua
gestão, um grupo de inovação para projetar, testar e inserir melhorias nos serviços. Quais são os principais avanços que
estão em projeto?
Dimas Barreira - Estamos tentando criar
modelos para tornar o serviço de ônibus
mais atraente, principalmente pela interface
com o celular. As classes C e D, que realmente dependem dos ônibus, ainda não estão
com acesso total a smartphones e pacotes
de dados, mas estamos nos preparando para receber essa leva. Já temos o aplicativo
"Meu Ônibus", onde mapeamos pontos da
cidade para disponibilizar dados em tempo
da real da chegada, possibilitado pela frota
mapeada por GPS; estamos na quarta plataforma de bilhetagem eletrônica, desde
1992. As outras capitais estão na segunda,
ainda. Temos os créditos online, comprados
por cartão de crédito, e vamos lançar a nova versão do "Meu Ônibus", que vai permitir
consulta sobre itinerários. Hoje você precisa
ligar para a ouvidoria do Sindiônibus para se
informar sobre qual linha pegar para chegar
em um dado destino. Daqui a alguns meses,
será possível consultar isso pelo celular. Por
último, vamos adotar, em breve, o pagamento via NFC, mecanismo de alguns celulares
que permite a remuneração através da proximidade do aparelho, eliminando até a necessidade do cartão do Bilhete Único.
Tapis Rouge - Uma das queixas dos usuários é a regularidade do sinal de internet
nos ônibus. No entanto, segundo a Prefeitura, a frota está integralmente conectada
Dimas Barreira - Temos internet wi-fi em
100% dos ônibus. Um dos desafios é restringir a banda por usuário para estabilizar o
acesso. Quando tem muita gente conectada
ao mesmo tempo, eventualmente a velocidade cai, e infelizmente não temos como
oferecer um serviço que possibilite que todo
mundo baixe vídeo, por exemplo. Nosso objetivo é oferecer o suficiente para que todos
tenham acesso a textos. Eu diria que, diariamente, cerca de 15% dão problema, os outros 85% operam com internet normalmente. Estamos trabalhando para chegar a uma
equação que restrinja o acesso a quem está
usando muito dado há muito tempo.
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NOVO SUV PEUGEOT 3008

Imagens meramente ilustrativas.

GRIFFE PACK 1.6 TURBO
THP 2018

Multimídia e
direção elétrica.

Carregador de celular
sem fio por indução.

Seja o trânsito gentil. Seja o trânsito seguro.

Teto solar panorâmico.

Motor turbo com câmbio de
6 marchas de última geração.

PEUGEOT
A tecnologia é item de série
nos veículos Peugeot.

Venha conhecer a nova
Peugeot Belfort.
Av. Eng. Santana Júnior, 1221.

Av. Eng. Santana Júnior, 1221 - Bairro Papicu
Fone: (85) 4008.5300 I Wpp: 9 9185.2600

IMÓVEIS

COLMEIA

CRESCER COM
SEGURANÇA E
ESTABILIDADE

DENIS SANTANA

COMEMORANDO OS MELHORES ÍNDICES
DO MERCADO IMOBILIÁRIO CEARENSE
NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO, A
COLMEIA PLANEJA OS INVESTIMENTOS
PARA 2019, MANTENDO O ALTO PADRÃO DE
QUALIDADE DE SEUS EMPREENDIMENTOS
NO CEARÁ E EM OUTROS ESTADOS

Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa,
dirigentes da Colmeia: "Continuaremos
apostando no mercado local"
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Colmeia foi a
construtora que
mais vendeu unidades novas no
Ceará nos seis primeiros meses deste ano, de acordo
com o Flash Imobiliário, levantamento trimestral das tendências do mercado da área no Ceará,
feito pela Lopes Immobilis.
Para os dirigentes da Colmeia, os sócios Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa, o
resultado deve-se a um esforço concentrado para reduzir os estoques de imóveis
residenciais, comerciais e de segunda
moradia para, a partir de 2019, apresentar aos mercados de Fortaleza (CE), Natal
(RN), Manaus (AM) e Campinas (SP), uma
nova safra de empreendimentos.
“Ficamos no primeiro lugar em vendas entre as construtoras cearenses
em 2017 e agora, nos dois primeiros trimestres de 2018, também ficamos em
primeiro lugar”, destaca Barbosa, responsável pela diretoria comercial.
Sobre a possibilidade de repetir o
feito, Valente, que gerencia o setor de
projetos, brinca que os resultados dos
dois primeiros trimestres “já foram um
grande caminho, temos mais chances
do que quem ainda não levou”.
Ainda em 2018, a Colmeia vai entregar três projetos, sendo um em Campinas (em julho, a empresa já entregou
na cidade o edifício Modele), um em
Manaus e outro em Natal, além dos
edifícios Prime (Meireles) e La Reserve
(Aldeota), em Fortaleza.

NOSSOS
PRODUTOS
ESTÃO BEM
LOCALIZADOS,
FORAM BEM
CONCEBIDOS,
SÃO PROJETOS
OUSADOS

Tapis Rouge - Como a Colmeia conseguiu manter esse ritmo de vendas,
mesmo em um momento que não está
convidativo para a comercialização de
novos imóveis?
Ronaldo Barbosa – Não tem sido fácil. Para vender nesse cenário político incerto, e
econômico também, porque um está ligado ao outro, não é fácil. Mas os nossos
produtos estão bem localizados, foram
bem concebidos, são projetos ousados.
Então, é o que há de melhor no mercado
imobiliário e nos diferenciamos por isso.
Otacílio Valente – A gente vem vendendo sem manter o mesmo ritmo de lançamento de antes, então o nosso estoque está se reduzindo muito. Até para a
gente ter um volume de vendas maior,
são necessários novos lançamentos.
Mas, neste ano, a gente não deve lançar mais nenhum empreendimento,
porque está todo mundo em compasso de espera para ver o que acontecerá
na política. Então, estamos negociando
terrenos, mas na expectativa de lançar
no segundo semestre do ano que vem,
provavelmente. Fechamos três negócios grandes em terrenos neste ano,
mas todos estão sendo preparados para
2019. Nada mais para 2018.
Tapis Rouge - O ritmo de vendas deve
continuar em 2019?
Otacílio Valente – O volume de vendas
vai diminuir porque a gente não tem
lançado, e isso é uma questão de responsabilidade com o momento. Não
adianta lançar em um mercado recessivo. A gente não sabe como vai ser no
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ano que vem a política de financiamento da Construção Civil, de geração de empregos e uma série de
outras reformas urgentes. Então,
não adianta se empolgar.
Ronaldo Barbosa – A gente tem
aproveitado essa janela, sem fazer
lançamentos, para realmente desovar os estoques, que diminuímos
drasticamente nos últimos dois anos.
E fazer negócios com terrenos, que
são a principal matéria-prima do
nosso produto. Como leva tempo para conceber projeto, aprovar e prepará-lo, a gente está esperando o momento ideal, mas esse momento vai
depender do cenário externo.
Tapis Rouge - A Colmeia atua em
mercados distintos como Campinas
(SP), Natal (RN), Manaus (AM) e Fortaleza (CE). Este “compasso de espera” se aplica também no Nordeste?
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EU ACREDITO QUE
O NORDESTE VAI
SE SOBRESSAIR
PRINCIPALMENTE
POR CAUSA
DO TURISMO E
DOS IMÓVEIS
DE SEGUNDA
MORADIA

Otacílio Valente – Eu acredito que
o Nordeste vai se sobressair principalmente por causa do turismo, dos
imóveis de segunda moradia, como
os que temos no Porto das Dunas
(Golf Ville), por exemplo, e produtos
pequenos e bem localizados. O hub
da AirFrance-KLM vai fazer muita
diferença. O turismo deve alavancar
vários setores da nossa economia,
nos próximos anos. Então, acredito
que haverá demanda crescente para
este tipo de produto.
Ronaldo Barbosa – A gente planeja
muito bem cada projeto, nos especializamos em áreas como Cocó, Aldeota e Meireles, nos relacionamos muito
bem com as imobiliárias e recebemos
os clientes com atenção, de forma diferenciada. Isso acaba fazendo, sim,
uma diferença. E continuaremos
apostando no mercado local a partir
do segundo semestre de 2019.

NATANAEL FEITOSA
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NORMATEL:
PORTAS ABERTAS PARA
NOVOS DESAFIOS
COM QUATRO DÉCADAS DE TRAJETÓRIA, O GRUPO
NORMATEL, UM DOS GIGANTES DO SEGMENTO DA
CONSTRUÇÃO, PREPARA A SUCESSÃO DE SEU COMANDO
E INVESTE NA AMPLIAÇÃO DO MERCADO ATRAVÉS DE
NOVAS LOJAS. CONFIRA ENTREVISTA COM ANTÔNIO
MELLO JUNIOR, UM DOS HERDEIROS DA EMPRESA
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om mais de 40 anos
de atuação, o Grupo
Normatel, gigante
dos setores de material de construção
e engenharia de instalações, vive uma
nova fase. Inicia a
sucessão familiar e aposta no enxugamento das operações para ter mais eficiência, segundo adianta o diretor comercial, Antônio Mello Junior.
A responsabilidade é grande. O grupo tem oito lojas de varejo (sete em Fortaleza, uma em Juazeiro do Norte), um
centro de distribuição, uma construtora
e incorporadora que se dedica a edifícios
residenciais e comerciais de alto padrão,
e a Normatel Engenharia, gigante do setor de instalações, que atua em grandes
obras em vários estados – hoje, é responsável por obras no Ceará, São Paulo,
Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Atualmente, são cerca de 2,4 mil funcionários. A divisão de engenharia de
instalações é a maior, e emprega cerca
de 1,5 mil pessoas, podendo chegar a 2
mil, de acordo com os projetos em execução. A incorporadora tem 300 colaboradores fixos, e o segmento de varejo,
mais 550.

PIONEIRISMO

A Normatel foi a primeira loja do Ceará a seguir o conceito home center, antecipando esta tendência já em 1992. “Até
então, a Normatel era um atacado de
construção. Antes da gente, as lojas do
setor eram todas do mesmo formato: um
balcão, com um armazém atrás”, lembra-se Júnior Mello, como é conhecido o
diretor das lojas Normatel. Nesta entrevista, ele adianta as novas unidades que o
grupo deve abrir e reformar, e também o
processo de mudança de gestão.

DEPOIS DE 40
ANOS, MEU PAI E
MEU TIO, QUE SÃO
OS FUNDADORES,
ESTÃO EM UM
MOMENTO DE
DESACELERAÇÃO,
PASSANDO O
COMANDO PARA
A SEGUNDA
GERAÇÃO

Tapis Rouge - O grupo Normatel é uma
empresa familiar que completou 40 anos
de história. A sucessão na gestão dos negócios foi iniciada?
Antônio Mello Júnior - Depois de 40 anos
à frente da empresa, meu pai e meu tio,
que são os fundadores, estão em um momento de desaceleração, passando o comando para a segunda geração. Eles continuam no negócio, mas um pouco mais
distantes do dia a dia. Agora, eles fazem
parte de um conselho que criamos para
dividir as questões relativas a business.
Além disso, temos a assessoria de uma
consultoria, a Gomes de Mattos.
Tapis Rouge - Como ficaram estruturadas
as operações do grupo, já que atua em
três segmentos distintos?
Antônio Mello Júnior - A diretoria é composta por mim, que fiquei responsável pela direção das lojas; pelo meu irmão, Paulo
(Mello), que ficou com a parte de Tecnologia
da Informação; e pelos meus primos, Rafael (Brasil), diretor financeiro, e Cláudio (Brasil), CEO do grupo. Formamos um conselho,
onde estão os quatro diretores, os dois sócios fundadores e mais um executivo externo. Neste conselho são debatidas todas as
ações e estratégias dos três segmentos (varejo, engenharia e incorporações).
Tapis Rouge - O que deve mudar nesta nova fase?
Antônio Mello Junior - Estamos em um
momento de passagem de bastão, e isso
vai refletir muito na nossa filosofia. Mas
também fomos influenciados pela última
grande crise no País. Isso serviu para a
gente ficar um pouco mais pé no chão,
mais realista, até um pouco mais conservador. Antes, a nossa visão era “vamos
abrir loja, vamos crescer”, e com esses
episódios a gente resolveu reformar as
lojas, enxugar as operações para melhoTAPIS ROUGE 95
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rar os resultados atuais. Passamos pelo
momento de avaliar os 40 anos e repensar o negócio, nos três segmentos,
para melhorar os resultados do que temos em vez de expandir. Assim, quando vier a próxima onda de crescimento,
vamos aproveitar melhor e crescer com
mais sustentabilidade.
Tapis Rouge - Este processo de reestruturação da empresa e melhorias físicas
das unidades inclui algum serviço ou
produto novo para o cliente?
Antônio Mello Júnior - Eu diria que
a gente tem que estar o tempo inteiro melhorando, inovando, para não ficar para trás. Estamos pensando em
um home channel , o atendimento deve ficar mais digital. Não acredito que
as vendas online substituirão as lojas.
Isso não aconteceu nem nos Estados
Unidos. Mas, você tem que facilitar de
todas as formas a vida do cliente, fornecer o máximo de informações sobre um
produto para que o cliente chegue à loja
sabendo de tudo. A gente observa isso
aqui, que os compradores chegam já dizendo o que querem, com uma pesquisa anterior. Temos que levar o material
de construção para esse nível.
Tapis Rouge - Quantos produtos são
vendidos nos home centers? Há expectativa de aumentar o mix de produtos e
em quais categorias?
Antônio Mello Júnior - O nosso mix atual
é de, em média, 13 mil produtos, em lojas que vão de 1,5 mil a 3 mil m². A gente
acredita que dá para ter, no máximo, 20
mil itens. Então, um número ótimo será
entre 15 mil e 16 mil. Queremos variar,
tem algumas categorias que a gente pode incrementar. Por exemplo, a gente é
muito forte em piso e revestimentos, que
representam 35% do nosso negócio. Tin96 TAPIS ROUGE

"EM 2019 A GENTE
VAI TER UMA LOJA
NOVA, NA REGIÃO
METROPOLITANA,
E REFORMULAR
DUAS UNIDADES.
VAMOS INVESTIR,
AO TODO,
R$ 5 MILHÕES"

tas são mais 11%, então não temos tanto
o que fazer nestas categorias. Além disso,
o nosso mix já é muito interessante. Mas
vemos oportunidades de crescimento,
principalmente em ferramentas, utilidades domésticas e decoração.
Tapis Rouge - Com a reestruturação da
parte de varejo do grupo Normatel, qual
é a expectativa de crescimento para os
próximos anos?
Antônio Mello Júnior - A gente tem estimado 11% de crescimento em 2018. Para
o próximo ano, a gente ainda espera novos sinais de melhoria da economia, então pode chegar aos 13% ou 14%. Além
disso, em 2019 a gente vai ter uma loja
nova, na região metropolitana, e reformular duas unidades, que são as da Santos Dumont e a da Washington Soares.
Vamos investir, ao todo, R$ 5 milhões.

156 m² privativos
3 e 4 suítes
3 vagas
hall privativo
varanda gourmet

Não vai faltar espaço para
os bons momentos.

Informações: (85) 4042-1554
construtoracolmeia

fb.com/construtoracolmeia www.colmeia.com.br

O empreendimento tem incorporação registrada na 4ª ZONA sob o número R.02/41.859, conforme dispõe a Lei nº 4.591/64. Impresso em novembro de 2018

SOCIEDADE
TALLIS JOIAS

TALYZIE E TALYNIE
MIHALIUC APRESENTAM
NOVO ESPAÇO ROLEX
TALYZIE E TALYNIE MIHALIUC, CAPS DA TALLIS JOIAS,
RECEBERAM AMIGOS E CLIENTES EM INAUGURAÇÃO DE
UM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA OS COBIÇADOS RELÓGIOS DA
ROLEX, NA MAISON DO SHOPPING IGUATEMI. O AMBIENTE
CONTEMPLA AS EXIGÊNCIAS DA MARCA SUÍÇA, REFLETINDO
AINDA MAIS O CONCEITO DE EXCLUSIVIDADE DAS PEÇAS

Talyzie e Talynie Mihaliuc
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Pedro Frota, Gorete Arruda, Talyzie Mihaliuc e Diego Martins
FOTOS DENIS SANTANA

Espaço Rolex Tallis Joias Iguatemi

Danilo e Patrícia Dias

Constantino Dias, Talynie Mihaliuc e Pedro Xavier

Carmen Rangel e Talynie Mihaliuc

Janaína Gradvohl e Talyzie Mihaliuc

Rodrigo Maia, Alix Pinho e Rodrigo Porto
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TALLIS JOIAS

Nicole Fiúza, Gena Campos e Rafaela Gondim

Alessandra Pinto e Talynie Mihaliuc

Talyzie Mihaliuc
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Talyzie Mihaliuc, Renata Jereissati, Eduardo Machado e Talynie Mihaliuc

Montiele Arruda e Jaqueline Dantas

Talyzie Mihaliuc e Roberta Nogueira

Constantino Dias, Talynie Mihaliuc e Pedro Xavier
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TALLIS JOIAS

Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos

Heitor Barreto e David Feitosa

Philip e Sakie Brookes, Taty Arruda

Viviane Almada
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Racine e Branca Mourão

Sarah Castro, Talyzie Mihaliuc e Manuela Viana

Lisandro e Eveline Fujita

Alessandra Carvalho e Talyzie Mihaliuc

SOCIEDADE
DEBUT

BIANCA MELO
FESTEJA SEUS 15 ANOS
BIANCA CYSNE SOARES MELO, FILHA DE ANA CRISTINA
E TARSO MELO, CELEBROU A CHEGADA DE SEUS 15 ANOS
EM GRANDE ESTILO. O CENÁRIO ESCOLHIDO PARA A
COMEMORAÇÃO FOI A CASA DOS PAIS DA ANIVERSARIANTE.
O CERIMONIAL FICOU A CARGO DE LILIAN PORTO; BUFFET E
DOCES ASSINADOS PELO LA MAISON. O BOLO FOI PREPARADO
POR ANA CAROLINA MELO, DA ANALU GOURMET

FOTOS NATANAEL FEITOSA

Cristina e Naje Cavalcante

Tarso Melo e Cristina, Bianca Melo, João Soares e Iracema do Vale

Beatriz Colares, Manuela Fontenele, Bianca Melo e Maria Clara Ximenes

Luana, Ana Cristina, Bianca, Tarso e Amanda Melo

Isabela, César e Cíntia Jucá

Carolina e Cândido Albuquerque
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SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

DEBUT

Wellington e Bruna Leitão

Aderaldo e Mayra Silva

Raquel, Cândido e Lina Pinheiro

Ellen e Nelson Benevides
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Ana Carolina e Ivan Bezerra

Luciano Lobo, Júlio Rôla e Renato Maia

Elisa e Epitácio Oliveira

Márcia e Natalia Petrone

SOCIEDADE
MOSTRA

CÉSAR FIÚZA EXPÕE
SUAS OBRAS NA
ADROALDO TAPETES
UM MIX DE RETAS E CURVAS, FIGURAS E
ABSTRAÇÕES EM AQUARELA. ASSIM SÃO OS
QUADROS DO ARQUITETO, ENGENHEIRO E
ARTISTA PLÁSTICO CÉSAR FIÚZA REUNIDOS NA
EXPOSIÇÃO SUPERAÇÃO, NA ADROALDO TAPETES

César Fiúza
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FOTOS NATANAEL FEITOSA

César Filho, César e Marcy Fiúza

Adroaldo Carneiro

Felipe Galvão, César Fiúza e Lucy Galvão

Exposição SuperAção, de César Fiuza

Jaqueline e Paulo Fiúza

Adriano Fiúza e Jaqueline

Adroaldo Carneiro, César Fiúza e Adriano Nogueira
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SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

MOSTRA

Nelcy Campos, Adroaldo Carneiro e Adriano Nogueira

Adroaldo Carneiro e Rodrigo Maia

Thina Cunha, Adroaldo Carneiro e Lúcia Tolentino
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César Rossas, Márcia e Nelson Bezerra

Karol Fernandes e Silvana Napoleão

Beatriz Fiúza e Jordana Franco

Milena Holanda, César Fiúza Filho e Márcia Holanda

SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

MOSTRA

Camila e George Albuquerque

Silvia e Marcílio Fiuza

William Patrinieri, Michele Aguiar e Cristiane Dantas

João Almeida e Cibele Parreiras
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Eneudo Peixoto e Rodrigo Maia

Rodrigo Maia, César Fiuza Filho e Adrísio Câmara

Tereza Távora Ximenes

César, Suzana e Marcela Fiuza

coworking para creative thinking
Locação de Espaços
para Fotos e Vídeos, Aulas,
Palestra, Workshops,
Salas Privativas e Eventos

Espaços inovadores que
proporcionam interação com
diferentes áreas de trabalho.
Toda comodidade e conforto.

85 3099.0315 | 9.8938.8880 | Av. Bezerra de Menezes, 211 B | istudiuscoworking.com.br

SOCIEDADE
ARQUITETURA

NEUMA FIGUEIREDO
APRESENTA NOVIDADES
DA CASACOR CEARÁ 2018
A CAP DA CASACOR CEARÁ 2018, NEUMA
FIGUEIREDO, APRESENTOU OS AMBIENTES DA
MOSTRA EM AVANT-PREMIÈRE. NESTA EDIÇÃO,
A CASA COR COMEMOROU SEUS 20 ANOS E
TROUXE COMO TEMA PRINCIPAL “A CASA VIVA”

Élcio Batista, Silvio Frota, Neuma Figueiredo, Roberto Macêdo e Manoela Nogueira
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Victor Frota, Silvio Frota, Tomas Frota e Adriano Nogueira
FOTOS BRIAN DUTERVIL

Roberto Macêdo, Neuma Figueiredo e Amarílio Macêdo

Montiele e Humberto Arruda

Denise Matta, Silvio Frota e José Guedes

Racine e Branca Mourão

Rosalinda Pinheiro e Roberto Dias

Élcio Batista, Neuma Figueiredo, Carol Bezerra e Silvio Frota
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SOCIEDADE

FOTOS BRIAN DUTERVIL

ARQUITETURA

Casa Cor 2018

Edson Barbosa e Suzana Fiúza

Omar, Amarílio e Roberto Macêdo
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Victor, Silvio e Paula Frota

André Monte

Ana Virgínia Furlani e Fernando Novais

Érica Dantas, Fernanda Levy e Julia Dias Rolim

SOCIEDADE

FOTOS BRIAN DUTERVIL

ARQUITETURA

Roberto Macêdo e Silvio Frota

Neuma Figueiredo e Adriano Nogueira

Casa Cor 2018

Edir Rolim e Izabel Araújo
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Victor Guimarães e Magela Lima

Nicolle Oliva, Stefane Lima e Ívina Figueiredo

Ramiro Mendes

A ELEMIDIA JÁ POSSUI
MAIS DE 1.000 TELAS
EM ELEVADORES DE
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS.
E AGORA QUER ESTAR NO SEU.

Solução digital para
comunicação em elevadores:
Substitua os comunicados
em papel pela comunicação digital
Conteúdo e notícias relevantes
para os moradores
Comunicados direcionados
para cada prédio ou torre
Espaço exclusivo para colocar
informações do condomínio
Informações de Horário,
Clima e Câmbio

Entre em contato com a gente.
(85) 3036 6301 | 0800 400 4935
captacao@elemidia.com.br

www.elemidia.com.br

SOCIEDADE
FESTA

O BIRTHDAY
DE DOUGLAS
ALBUQUERQUE
EM CLIMA DE COMEMORAÇÃO E MUITO ALTO ASTRAL,
O EMPRESÁRIO DOUGLAS ALBUQUERQUE REUNIU OS
MAIS ÍNTIMOS EM SEU ENDEREÇO PARA COMEMORAR
A CHEGADA DE SEUS 35 ANOS. POR LÁ, GENTE
BONITA, ANIMADA E MUITA DEMONSTRAÇÃO
DE CARINHO AO ANIVERSARIANTE!
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FOTOS DENIS SANTANA

Douglas e José Douglas Albuquerque

Martinha e George Assunção

Cláudio e Lídia Aragão, Naiana e Marcel Teixeira

Douglas e Natália Albuquerque

Fábio Hiluy e Aniele Holanda

Carlos Augusto e Jane Assunção

Thiago, Camila, Douglas, Tereza e José Douglas Albuquerque
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SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

FESTA

Douglas Albuquerque reúne amigos em seu endereço

Rafael Magalhães e Jamile Maia

Douglas e Natália Albuquerque
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Karine e Tony Roriz, Pedro Felipe e Raíssa Laprovítera

Ítalo e Marina Montenegro

Bruno e Mariana Cals

Júlia, Thiago, Tereza e Douglas Albuquerque

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

FESTA

Mariana e Cassiano Ximenes

Decoração da mesa de doces

Rafaelle Bessa e Victor Porto
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Aline Moraes e Márcio Paulino

Vitor e Camila Silveira

George e Martinha Assunção, Natália e Douglas Albuquerque

Thiago Nejm e Amanda Leal

João Bruno e Carolina Aragão

Abra novas
portas.

MATRICULE-SE NO
CURSO DE INGLÊS DO
SISTEMA FIEC EDUCAÇÃO
INTERNACIONAL.

MÓDULO BÁSICO
MÓDULO INTERMEDIÁRIO
MÓDULO AVANÇADO

CURSO VIP
DUO VIP

INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS

(85) 3421 5811

edu.internacional@sfiec.org.br

Sistema FIEC Educação Internacional
Casa da Indústria - Mezanino
Av. Barão de Studart,1980, Aldeota.

Consulte
descontos
para empresas
e sindicatos
associados.

PARCERIA

/sistemafiec

/sistemafiec

www.sfiec.org.br

(85) 4009.6300

MOBILIÁRIO

AS TENDÊNCIAS
DO DESIGN EM
EVIDÊNCIA
SAMUEL MAX, QUE COMANDA A EVIDÊNCIA
MÓVEIS, INVESTE NA CONEXÃO ENTRE AS
TENDÊNCIAS DO DESIGN INTERNACIONAL
E A QUALIDADE DOS PRODUTOS FABRICADOS
NO POLO MOVELEIRO DE MARCO

V

alorizar a indústria
moveleira do Ceará,
agregando valor e reconhecendo o know
how adquirido pelo Polo Moveleiro de Marco,
é uma das metas ousadas do empresário Samuel Max, que comanda a Evidência Móveis.
Ao desenvolver algumas das suas linhas
de produtos no município, trazendo inovações em acabamento e design, seguindo tendências do mercado internacional para uma
loja com 20 anos no segmento premium, Max
investe na reversão do estigma de que os móveis cearenses não têm sofisticação.
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O grupo tem duas lojas em Fortaleza
(Virgílio Távora e Bezerra de Menezes), uma
em São Luís (MA) e finaliza uma quarta unidade em Teresina (PI), que será inaugurada
em 2019. Esta unidade está recebendo investimentos de R$ 2 milhões. Outra novidade será a reforma da loja da Av. Virgílio
Távora, assinada pelo arquiteto Roberto
Pamplona, e que deve estar em pleno funcionamento ainda este ano.
Além das peças produzidas em Marco, a
Evidência comercializa linhas assinadas por
designers consagrados, como Zanini de Zanini, Marlene Ricci, Fernando Zanardi, Daniela Ferro, Fabrício Roncca, Luia Martele, Bruno Faucz, Cíntia Gomes e Fabrício Roncca.

ERI NUNES
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Tapis Rouge - Como funciona esta parceria entre a Evidência e o Polo Moveleiro de Marco?
Samuel Max - A Evidência tem uma linha
assinada, vinculada ao polo de Marco. São
seis designers, que desenham as peças e
mandam os projetos para serem executados em Marco. É uma maneira de valorizar
a mão de obra local, trazendo novas tecnologias e design refinado para produzir
alguns tipos de móveis que precisamos.
Tapis Rouge - A Evidência trabalha com
movelaria de alto padrão. O mercado local está preparado para consumir os móveis produzidos em Marco?
Samuel Max - Geralmente, a gente tem
um bairrismo às avessas, negativo. Ainda
tem muita gente que pensa que o móvel
produzido em Marco tem baixa qualidade,
acha que móvel brasileiro bom é o só do
Rio Grande do Sul, e não é verdade. Nós
temos excelentes produtos feitos aqui no
Ceará. E agregar valor a eles, trazendo
design de vanguarda e novas tecnologias
de acabamento, é reconhecer a qualidade
da indústria local.

NÓS TEMOS
EXCELENTES
PRODUTOS
FEITOS AQUI NO
CEARÁ. E AGREGAR
VALOR A ELES É
RECONHECER
A QUALIDADE
DA INDÚSTRIA
LOCAL
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Tapis Rouge - A produção de Marco representa qual percentual das vendas da
Evidência?
Samuel Max - São entre cinco a seis milhões por ano de compra das indústrias,
cerca de 20% das compras globais. O nível
de produção em Marco é bem alto. A tendência é produzir mais lá, até porque as
indústrias do Sul estão procurando se instalar aqui, porque é no Nordeste que está a maior parte do mercado consumidor
atualmente. A última crise mostrou isso.
Tapis Rouge - O grupo vai inaugurar
uma loja em Teresina e reinaugurar a
loja da Virgílio Távora com um novo formato. Como vocês conseguiram manter
os investimentos mesmo com a crise
que afetou o setor?
Samuel Max - Mesmo com toda a crise,
nós crescemos um pouco graças ao mercado corporativo. E nós atendemos não
apenas aonde temos loja, mas também
no Piauí, Pará, Pernambuco, Rio Grande
do Norte e na região de Campinas (SP).
As principais construtoras e incorporadoras são nossas clientes e conseguimos
nos sobressair fazendo áreas comuns,
montando apartamentos mobiliados pra
já vender pronto etc. No momento mais
difícil, nós criamos cases que protegeram nosso faturamento, principalmente
trabalhando junto com as construtoras.

FOTOS ERI NUNES

Tapis Rouge - O que diferencia um móvel
produzido em Marco de outro similar,
produzido no Sul?
Samuel Max - Nenhuma. O polo de Marco não deve nada a outros do Brasil. É
muito bem estruturado e produz peças
de grande qualidade. A diferença é que,
aqui, a gente só faz móveis há 20 e poucos anos, lá no Rio Grande do Sul é há
mais de 100. A gente só não tem fartura de mão de obra qualificada. Quando
surge um profissional, tem 10 indústrias
disputando para contratar.

A GENTE PEGA
O PRODUTO
PRONTO, MOBILIA
E VENDE TUDO
COMPLETO. NO
MERCADO NORTEAMERICANO ISSO
É COMUM

Tapis Rouge - Um destes cases foi o dos
apartamentos mobiliados, em parceria
com as incorporadoras?
Samuel Max - Isso! A gente pega o produto pronto, mobilia e vende tudo completo.
No mercado norte-americano isso é comum, vender o imóvel com tudo dentro.
Tudo mesmo: espelhos, box, cortinas... Se
duvidar, a gente entrega até com o supermercado (risos).
Tapis Rouge - Você aponta quais tendências para quem quer redecorar a casa?
Samuel Max - A tendência hoje é a brasilidade. O design brasileiro está em alta no
mundo, sempre é destaque em Milão. Nós
acompanhamos o "Salon de Mobile" todos
os anos e madeira natural, linho cru, toras
de madeira e couro em detalhes de acabamento estão em alta e são muito presentes no design brasileiro.
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JOIAS
COLAR CORRENTE
EM OURO COM
PONTEIRAS DE RUBI E
BRACELETES EM OURO
COM PONTEIRAS DE
RUBI E SAFIRA
ANÉIS EM OURO
AMARELO E
DIAMANTES
BRINCO GOTA EM
OURO AMARELO

R. XIMENES
O BRILHO INTENSO
DO OURO E DAS
PEDRAS PRECIOSAS
MARCA A NOVA
COLEÇÃO DA
COBIÇADA JOALHERIA

PURO
LUXO!
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COLAR BVLGARI DE
CORRENTES EM OURO
PULSEIRAS BERLOQUES
DE CORRENTE
EM OURO E ANÉIS
EM OURO COM
DIAMANTES
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JOIAS
MIX DE COLARES
DEGRADÊ EM OURO
18K, ARGOLA EM
OURO AMARELO
ANEL EM OURO COM
TOPÁZIO IMPERIAL E
DIAMANTES E ANEL
EM OURO COM
DIAMANTES
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ARO DURO EM OURO
AMARELO TRABALHADO
E TRÊS BRACELETES
NAS TONALIDADES
OURO BRANCO,
AMARELO E ROSÉ
ANEL EM OURO
COM DIAMANTES
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Gin
O SABOR

QUE SEDUZIU
O MUNDO

HEYJOE/DIVULGAÇÃO

O GIN TEM UMA LONGA HISTÓRIA, INICIADA EM ARES
EUROPEUS: COMEÇOU COMO UM REMÉDIO SIMPLES,
CONQUISTOU O PALADAR DE HOLANDESES E INGLESES,
GANHOU O MUNDO E TORNOU-SE UMA DAS BEBIDAS
PREFERIDAS NAS CIDADES COSMOPOLITAS
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A

ntes de se tornar
uma bebida muito
desejada em diferentes tipos de drinque,
o gin era usado na
medicina. A sua origem é de um destilado retificado, feito
com bagos de zimbro e aromatizado com
vários tipos de ervas e plantas. Foi daí que
veio o seu nome: Gin é um derivado da
palavra francesa "geniève" e da holandesa
"genever". Ambas significam "zimbro", fruta
da qual a bebida é produzida.
No século XVII, o médico e professor
Francisco De La Boie pesquisava um remédio diurético que amenizasse problemas
renais e elaborou uma bebida à base de
zimbro. Fracassou na tentativa, mas seu
inventou passou a ser apreciado por muitos consumidores de bebidas destiladas,
ficando conhecido como Gin De La Boie.
Foi na Inglaterra, no entanto, onde o
Gin realmente se popularizou. Durante as
Guerras Holandesas, a bebida aromática
caiu no gosto dos soldados. Um século depois, com o crescente sucesso dos vinhos
franceses, a Coroa Britânica protegeu a
produção do gin nacional, o que o consagrou como o mais famoso do mundo.
A partir daí, a melhoria na destilação
aumentou, o que também refinou o sabor
da bebida, agora sem tantos aromatizantes. Ela se tornou mais pura e neutra, além
de sofisticada. Tudo isso contribuiu para o
aumento do consumo do gin nas terras da
Rainha - chegando, por um período, a ser
limitado para evitar o vício.

O FAMOSO
DRY MARTINI

Um dos drinques mais populares
à base de gin é o Dry Martini. Ele é feito com gin, vermute e azeitona, e tem
duas possíveis origens: a primeira vem
da Califórnia, na qual o bartender Jerry
Thomas preparou a mistura para animar
um cliente prestes a viajar ao vilarejo
de Martinez, apelidando, então, a bebida de "The Martinez". A segunda versão
conta que o drinque seria originado de
Nova York, preparado pelo bartender
Martini de Armatiggia, para agradar ao
bilionário John Rockfeller.

GIN
VERMUTE
AZEITONA

CADA UM FAZ
DO SEU JEITO

Depois de tantos anos e da grande
fama, o preparo do gin acabou se tornando particular para cada fabricante,
mas todos mantêm a mesma base. A
bebida, usualmente, descansa por 24
horas em alambiques de cobre, junto de
outras especiarias.
Gin só pode ser chamado assim se tiver o zimbro na composição, mas o processo de destilação pode variar o sabor e
influencia na variedade. Além da infinidade de especiarias, como coentro, laranja, limão, camomila, noz-moscada, entre
outras, algumas bebidas são destiladas e
redestiladas até obter o sabor desejado.
Os gins típicos da Inglaterra costumam
ser mais leves e aromáticos, enquanto os
holandeses são mais encorpados, podendo ser servidos até puros, como aperitivo.

TAPIS ROUGE 145

MIXOLOGIA

ONDE ENCONTRAR
Depois de conhecer um pouco sobre a origem da bebida,
você certamente quer saber onde encontrar drinques
com o famoso destilado. Receitas inspiradas em
tradições holandesas e britânicas podem ser degustadas
em diversos restaurantes da cidade, assinadas pelos
mixologistas da casa e com charme próprio. Confira!

COLOSSO ZOI
O charmoso e aconchegante ZOI elege o
“Kit” como sua principal bebida à base do
destilado. Ele é feito com gin, hortelã, mix
de limão siciliano, monin gengibre e suco de
cranberry. Exclusivo e assinado pelo chef de
bar, Pablo Mello, harmoniza com a entrada de
camarões grelhados no mel, gergelim e flocos
de pimenta. O blend de ervas e destilado foi
pensado para o clima da cidade, pela leveza no
sabor e as notas marcantes dos ingredientes.

SERVIÇO
Zoi
Rua Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson
Queiroz. (85) 98160.0088.
Quarta a Sábado e feriados de 12h às 0h.
Domingo de 12h às 17h.                      
@zoi.restaurante | www.colossofortaleza.com.br

BISTRÔ GARRAFEIRA
O bistrô Garrafeira 520 assina dois mixes de gin com
outros destilados e diversos sabores para conquistar o
público. O Tapias Lemon é uma opção mais doce, feito
com vodca, gin, rum, licor de pêssego, limão, soda e
xarope de groselha (R$ 28). Já o Gin Fever tem notas
cítricas e um toque de frescor que remete ao nosso
litoral. Feito com gin, suco de laranja, xarope de maçã
verde, fatias de limão siciliano e alecrim (R$ 26).

SERVIÇO
Garrafeira 520
R. Vicente Leite, 520 - Meireles. (85) 99845.0520
Terça a sábado a partir das 18h30. Aos domingos,
brunch, a partir das 13h.
@garrafeira520 | www.bistrogarrafeira.com.br
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HEY JOE FOOD’N’BAR
No terraço de arquitetura contemporânea, o bar recebe o público com
diversas opções de drinques com gin, que podem ser harmonizados com
petiscos da casa ou ainda com os burgers artesanais. O Ginberry apresenta
um toque mais doce, com gin, sumo de limão, xarope de framboesa, suco de
framboesa e citrus (R$23,90). A dica de harmonização é a burrata ou burger
cheddar com cebola caramelizada. Já o G&G, um dos mais pedidos da casa, é
feito com gin, xarope de gengibre, sumo de limão, suco de tangerina e tônica
(R$23,90). Para harmonizar, a pedida é o camarão crocante.

SERVIÇO
Hey Joe Food’n’Bar
Rua Norvinda Pires, 32 - Aldeota. (85) 3121.3815.
Almoço de segunda a sábado, de 11h30 às 14h30. Food’n’bar todos os
dias, a partir de 18h.
@heyjoefoodnbar | www.heyjoefoodnbar.com.br

MOLESKINE GASTROBAR
O Moleskine Gastrobar tem o Moleskine
Inside como protagonista das bebidas com gin.
É feito com Gin Beefeater, suco de limão, licor
de cassis e suco de cranberry (R$29), numa
pegada agridoce.

SERVIÇO
Moleskine Gastrobar
Rua Prof. Dias da Rocha, 578 - Meireles.
(85) 3037.1700.
De segunda à quinta, de 17 à 0h; sexta, sábado
e domingo a partir de 12h.
@moleskinegastrobar
www.moleskinegastrobar.com.br

GIZ COZINHA BOÊMIA
Já o Giz Gastronomia Boêmia aposta no
Tereré Danado, com apresentação rústica e
canudo de chimarrão. É feito com Gin Seagram's,
erva mate, limão, laranja e água tônica (R$25).

SERVIÇO
Giz Cozinha Boêmia
Rua Professor Dias da Rocha, 579.
Todos os dias, das 17 à 1h.
@gizcozinhaboemia
facebook.com/gizcozinhaboemia
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TURISMO

QUE VIVA
MÉXICO!
A PARTIR DE DEZEMBRO, A COPA AIRLINES
COMEÇA A OPERAR ROTAS PARA PUERTO VALLARTA
E RIVIERA NAYARIT, DOIS DESTINOS PERFEITOS
PARA QUEM CURTE NATUREZA E VIDA NOTURNA
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A

malha aérea da Copa Airlines será ampliada a partir do dia 16 de dezembro, com duas novas frequências para um dos principais destinos turísticos do México - Puerto
Vallarta e Riviera Nayarit. Assim, a companhia passa a atender cinco destinos no país.
A região, no estado de Jalisco, é uma das
mais ricas em atrativos do México: localizada entre as montanhas da Sierra Madre Ocidental e o Oceano
Pacífico, e dividida entre os municípios de Bahía de Banderas,
Compostela, San Blas, Santiago e Tecuala.
Além das trilhas na Sierra Madre, Puerto Vallarta tem uma
costa com mais de 40 km de extensão e está na rota da nidificação de tartarugas. Entre maio e outubro, é muito comum ver
estes répteis nas praias. A Organização Fauna, Flora y Cultura,
equivalente ao brasileiro Projeto Tamar, oferece várias orientações para os passeios nos “campos de tartarugas”, que propiciam observar a eclosão dos ovos.
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TANTO PUERTO
VALLARTA QUANTO
O RESTANTE
DA RIVIERA
NAYARIT POSSUI
VIDA NOTURNA
AGITADA, COM
MUITAS FESTAS E
EVENTOS DE LAZER
E CORPORATIVOS
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Os milhares de turistas que a região recebe anualmente também podem aproveitar outras atividades relacionadas ao ecoturismo, como as grutas, cavernas e túneis
do Parque Nacional Marinho Arcos (com
várias formações de granito, que abrigam
um enorme quantidade de aves e vida marinha); mergulho nas águas calmas da Bahía
de Banderas (durante quase todo o ano é
possível observar golfinhos e baleias), e a
minúscula Colomitos, praia de água verde-esmeralda, escondida entre rochas, dando
uma aparência selvagem ao local.
E para quem gosta de agito, tanto
Puerto Vallarta quanto o restante da Riviera Nayarit possui vida noturna agitada,
com muitas festas e eventos corporativos
e de lazer, campos de golfe e de polo de
classe internacional, galerias de arte e
muitos resorts all inclusive. “A região do
Pacífico mexicano se favorecerá da conectividade que oferece a companhia em
todo o continente. Puerto Vallarta e a Riviera Nayarit é um destino grandioso que
até agora não tinha conexão direta com o
resto da América”, comemora o presidente da Copa Airlines, Pedro Heilbron.

O novo destino da Copa terá duas
frequências por semana, operadas em
aeronaves Boeing 737-700, com capacidade para 124 passageiros. As saídas serão às quintas-feiras e domingos, da Cidade do Panamá, às 9h48, e chegando
ao Aeroporto Internacional Licenciado
Gustavo Díaz Ordaz às 13h40 do horário
local. O retorno sairá às 14h43, chegando na capital panamenha às 20h07 (horário local).
Com os novos voos, a malha aérea
da companhia vai saltar para 79 destinos
em 32 países e permitir que os viajantes
oriundos de Fortaleza conheçam as maravilhas do litoral mexicano com apenas
uma breve parada.
As conexões da Copa Airlines no Aeroporto Internacional Tocumén, na Cidade do
Panamá, costumam ser das mais breves do
mercado da aviação, fazendo o aeroporto, o
maior da América Central, ficar conhecido
“Centro de Conexões das Américas”. Além
disso, a companhia foi reconhecida como a
segunda mais pontual do planeta (em torno
de 89% dos voos) pela prestigiada publicação inglesa Official Aviation Guide.

COM OS NOVOS
VOOS, A MALHA
AÉREA DA
COMPANHIA VAI
SALTAR PARA
79 DESTINOS
EM 32 PAÍSES
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PASSANDO AS
PÁGINAS, VOCE
ENCONTRA
O AMBIENTE DOS
SEUS SONHOS.

PASSANDO
NA MISURATO,
VOCE LEVA
ELE PARA CASA.

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

SOCIEDADE
PARABÉNS!

MARLY NOGUEIRA
COMEMORA 80 ANOS
MARLY NOGUEIRA REUNIU UM GRUPO DE 90
CONVIDADOS, ENTRE AMIGOS E FAMILIARES, PARA
CELEBRAR A CHEGADA DE SEUS 80 ANOS. COM MENU
ASSINADO PELO CHEF ALAIN TORTOSA, JUNTAMENTE
COM TOCA COUTO, E DECORAÇÃO DE DITO
MACHADO, A ANIVERSARIANTE RECEBEU O CARINHO
DE SEUS CONVIDADOS EM SUA RESIDÊNCIA
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FOTOS NATANAEL FEITOSA

Olinto e Fátima Oliveira

Rafael Nogueira, Manoela Rolim, Leonardo, Rosele, Marly e Haroldo Nogueira, Manoela Melo e Rodrigo Nogueira

Lucas e Lívia Pinheiro

André Nogueira e Irina Rocha

Rafael, Leonardo e Rodrigo Nogueira

Assis e Renata Ciriaco

Carla Brasil, Marly e Magno Nogueira
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SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

PARABÉNS!

Leonardo e Rosele Nogueira, Haroldo Diogo

Lara e Helano Pinheiro

Isabela, Renata e Natália Nogueira
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Cláudia, Cláudio e Marllis Figueiredo

Ítala e Edson Ventura

Patrícia e João Paulo Nogueira

Jaime e Noélia Pinheiro, Marllis, Cláudio e Cláudia Figueiredo

CIRURGIA ESTÉTICA COM CREDIBILIDADE.

DESDE 2000

Rua Des. Lauro Nogueira, 1500
RioMar Trade Center, 10º andar - sala 1017
Papicu Fortaleza CE

@drnestorvasconcelos

85 99985.1522 / 99698.0203

SOCIEDADE

FOTOS NATANAEL FEITOSA

PARABÉNS!

Fábio e Sandra Rocha

Lígia Bulcão e Bruno Nogueira

Adauto e Silvana Bezerra

Nelson Pinheiro, Marly Nogueira e Marta Pinheiro
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Sidney e Iracema Valle

Isabela, Natália, Etevaldo e Roberta Nogueira

Silvio e Norma Goyanna

Victor Oliveira e Roberta Fernandes

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO

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

SOCIEDADE
NÍVER

SILVIO FROTA FESTEJA
NOVA IDADE CERCADO
POR AMIGOS NO COLOSSO
O EMPRESÁRIO SILVIO FROTA RECEBEU AMIGOS
E, CLARO, A FAMÍLIA PARA COMEMORAR A NOVA
IDADE! O LOCAL ESCOLHIDO PARA FESTEJAR FOI O
PARADISÍACO COLOSSO LAKE LOUNGE, QUE GANHOU
DECORAÇÃO DE DITO MACHADO! A TAPIS ROUGE
REGISTROU TUDO E TRAZ OS CLIQUES
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Adriano Nogueira, Carmen Rangel, Júlio Ventura Neto, Paula e Silvio Frota
FOTOS DENIS SANTANA

Silvio Frota, Tasso Jereissati e Ricardo Bacelar

Neuma Figueiredo e Esdras Guimarães

Felipe Rocha e Paulinha Sampaio

Edson Queiroz Neto, Élcio Batista, Felipe Rocha e Otávio Queiroz

Alexandre e Noêmia Frota

Paula e Silvio Frota, Fátima e Murilo Belchior
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SOCIEDADE
NÍVER

Sofia Laprovítera, Iuri Veras, Silvio Frota, Fernando e Marfisa Ximenes

Vitor Frota e Daniela Eloy

Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra

Natércia Saboya, Fernando, Elusa e Totonho Laprovítera
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Maria Clara Quinderé, Bruna Waleska, Maria Gabriela e Paula Frota

Adriana e Otávio Queiroz

Edson Queiroz Neto, Ticiana Queiroz Rolim e Silvio Frota

FOTOS DENIS SANTANA

Simone Moraes e PC Norões

Paulo e Jaqueline Mota

Máximo e Carlota Fiúza, Carla Jereissati e Benjamin Oliveira

Cristiane e Walder Ary

Cristine e Ferruccio Feitosa

Pádua e Jô Lopes, Fernando e Marfisa Ximenes

Cristina e Chiquinho Aragão

Ricardo e Manuela Bacelar
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É para garantir momentos mais seguros para você e para quem você
ama que a NewTech trabalha com a máxima tecnologia, qualidade e
segurança em blindagem automotiva.

M A RCAS PA RC E I R AS

AV. VICENTE DE CASTRO, 6270 - CAIS DO PORTO

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.

