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EXISTE SEGREDO
PARA O SUCESSO?

M

uitos são os que
buscam a fórmula
do sucesso. Os
poucos felizardos
que a encontram,
obviamente, não a revelam. Mas um olhar
atento consegue identificar, de pronto,
um componente comum em todos estes
cases de experiências bem-sucedidas.
Este elemento é a perfeita combinação
entre tradição e modernidade.
E nem precisamos ir longe para
constatar o quão verdadeira é esta
afirmação. A Tapis Rouge que você
agora tem em mãos traz várias histórias
de sucesso marcadas justamente pelo
equilíbrio raro entre estes dois polos
opostos. Basta olhar para a trajetória
do Grupo J. Macêdo, que chega aos 80
anos consolidado como um dos maiores
produtores de alimentos do País no ramo
de massas, biscoitos e farinhas.
Também baseado no mesmo dueto,
é o mais novo lançamento do grupo
3corações. A linha de cafés Rituais
traz cinco blends diferentes, todos da
variedade arábica, que recebem os
nomes das suas regiões produtoras e
também dos seus modelos de cultivo.

Em conversa com a revista, o premiado
chef Alex Atala, um dos embaixadores da
linha, fala sobre as suas experiências e
modos de preparo favoritos dos cafés.
Mas não paramos por aqui. Nas
próximas páginas, você, caro leitor, vai
encontrar reportagens especiais sobre o
Grupo Geppos, um dos mais tradicionais
do mercado gastronômico cearense,
que comemora 30 anos de fundação;
sobre o moderníssimo BS Design
Corporate Towers, idealizado por Beto
Studart; sobre o VG Sun Cumbuco by
Vila Galé, que proporciona uma maneira
diferente de hospedar, sem perder de
vista a qualidade reconhecida da rede
portuguesa; e ainda dicas turísticas
imperdíveis da Noruega, um dos países
mais interessantes da Europa; além
dos mais prestigiados eventos sociais,
lançamentos do mercado automobilístico
e muito mais conteúdo com qualidade.
Faça um bom proveito!

Adriano Nogueira
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PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
J. MACÊDO S/A E DA J.MACÊDO CAP, AMARÍLIO MACÊDO
PREPARA UMA NOVA FASE PARA O GRUPO, QUE COMPLETA
OITO DÉCADAS DE PIONEIRISMO EM 2019 E SEGUE
INVESTINDO NA MODERNIZAÇÃO E RENOVAÇÃO
TECNOLÓGICA DO SEU PARQUE INDUSTRIAL

A

o longo de 80 anos, o Grupo J. Macêdo se consolidou como um dos maiores produtores de alimentos do País no ramo de massas, biscoitos e
farinhas. A empresa nascida no Ceará, a partir
da ideia do visionário empresário José Macêdo,
gera atualmente mais de 3,5 mil empregos diretos no Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Iniciado
como representação comercial e tendo atuado
em diversos setores do comércio e da indústria, tem nos produtos relacionados ao trigo o seu grande filão desde a década de 1950.
Com um portfólio de marcas que inclui a clássica Dona Benta, pioneira na farinha de trigo com fermento e que oferece também massas
e biscoitos; a Petybon, tradicional em massas no Sudeste e que vem
ganhando mercado nas regiões Norte e Nordeste; a centenária Sol; a
Brandini, com sua força nordestina; linha específica para panificação
profissional; e, fora do ramo de alimentos, a Tintas Hidracor; o grupo
tem na liderança de Amarílio Macêdo a marca renovada da sua ousadia.
Comedido e discreto, Amarílio foi o responsável por concluir a concentração dos negócios da holding J. Macêdo na produção de alimentos e tintas (o grupo já teve cerca de 20 empresas, incluindo cervejaria
e concessionária de veículos) e por reforçar na cultura da corporação
a profissionalização. “O nosso Conselho é composto por sete membros, três da família e outros quatro independentes, pessoas vindas do
mercado; e as decisões são sempre uma convergência entre todos”,
explica. O empresário recebeu a Tapis Rouge na sede da empresa, no
Mucuripe, para falar sobre as perspectivas do mercado e as ações que
devem marcar as comemorações das oito décadas da holding.

CAPA

Tapis Rouge - O Grupo J. Macêdo vai completar 80 anos tendo como principal negócio a moagem de trigo e a produção de
biscoitos. Quando este negócio passou a
ser o principal da holding?
Amarílio Macedo - A nossa primeira indústria foi um moinho, em 1955. Ele era minúsculo, nós crescemos muito nesse ramo. Mas
nós já trabalhávamos com farinha antes da
construção do moinho. O meu pai, José Macêdo, trazia farinha de Salvador para Fortaleza, em barco a vela. Quando um desses
barcos afundou, ele desistiu desse circuito
e foi comprar farinha nos Estados Unidos.
O primeiro embarque que ele fez lá, pagou
e o fornecedor não entregou, foi uma experiência meio complicada. Dessa dificuldade de trazer farinha de outros lugares e da
grande necessidade que o cearense já tinha
naquela época de farinha para fazer pão,
veio a ideia de fazer um moinho de trigo. Aí
ele comprou as máquinas na Itália. Era um
moinho bem pequeno, mas rapidamente
cresceu e, anos depois, trouxemos um moinho inteiro de Veneza, o Stucky. Até pouco tempo atrás, ainda tínhamos máquinas
desse moinho, que vínhamos atualizando.
Ainda existe o prédio onde ele funcionava
em Veneza, fica à margem de um daqueles
canais. Hoje há um hotel super refinado no
local (o Hilton Molino Stucky, nas margens
da ilha de Giudecca). Nessa história de moer trigo para fazer pão, nos tornamos muito
bem sucedidos e isso passou a ser o centro
do nosso negócio.
TR - Atualmente são quantos moinhos?
Amarílio Macedo - Temos moinho em Fortaleza, Salvador (BA) e Londrina (PR), próprios, e mais dois arrendados no Paraná e
em Minas Gerais. Já tivemos muito mais,
porém eram pequenos e em uma época em
que esse setor era mantido sob forte intervenção do governo. Era outra dinâmica, era
como se fosse cartório, tinha que ter uma
autorização específica para comprar trigo.
TR - A ampliação das atividades dos moinhos veio junto com a entrada em outros
segmentos, como tintas para construção
civil, concessionárias etc, seguido de um
enxugamento nas atividades. Como se
deu esse processo?
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Amarílio Macedo - A gente cresceu comprando moinhos, não tinha outro jeito por
causa dessa regulação. Mas aí a gente diversificou muito, em determinado momento chegamos a ter uns 20 negócios diferentes: moinho de trigo, cervejaria, frigorífico
industrial, fábrica de tintas, fertilizantes,
transformadores, fábrica de tubos plásticos, concessionárias Ford, Mercedes-Benz,
Toyota... E essa diversificação toda criava
uma complexidade administrativa, que em
determinado momento resolvemos concentrar naquilo que parecia ter o maior potencial de crescimento e mais próximo da
nossa vocação, que muito cedo se revelou
voltada para a atuação em alimentos.

COM O
TEMPO, VAMOS
INTERNALIZAR
TODA ESSA
NECESSIDADE
DE MOAGEM.
JÁ ESTAMOS
INICIANDO
ESSE PROCESSO,
AMPLIANDO
A CAPACIDADE
DOS MOINHOS

TR - Qual foi o momento que vocês perceberam que podiam ampliar a atuação para
fora do Ceará?
Amarílio Macedo - A nossa evolução foi
no Ceará e durante muitos anos tudo nosso se concentrava aqui. A primeira vez que
saímos do estado foi por volta de 1966 ou
1967, quando compramos um moinho em
Natal (RN). Depois chegamos a ter oito pelo
Brasil, muitos deles pequenos. Ficaram os
que tinham uma capacidade maior, uma
escala maior, melhores condições competitivas, e em casos muito especiais, como os
mercados do Ceará, Bahia e Paraná. Hoje a
J. Macêdo é o quarto maior grupo moageiro do Brasil e, em alguns lugares que não temos moagem, adquirimos farinha de terceiros, levando o trigo que nós compramos do
produtor. Esse terceiro que tem capacidade
ociosa mói e nós colocamos no mercado
nas diferentes formas possíveis: biscoito,
macarrão, mistura para bolo... Moagem de
trigo é, de fato, o nosso grande negócio.
TR - Até maior que a produção de massas?
Amarílio Macedo - É. E com o tempo nós
vamos internalizar toda essa necessidade
de moagem, já estamos iniciando esse processo, ampliando a capacidade dos moinhos já existentes. Hoje, nós estamos arrendando vários moinhos que os proprietários não estão mais conseguindo tocar por
conta da competitividade.
TR - A meta é processar toda a demanda
das marcas?

DIVULGAÇÃO

Amarílio Macedo - Nós já processamos
no passado e deixamos de processar em
uma época que tivemos uma oportunidade preciosa de fazer uma mega racionalização, a um custo baixíssimo, que foi a
aliança com o maior produtor de trigo da
época, a argentina Bunge. Não tínhamos
ações deles e nem eles nossas. Compramos as marcas que eles tinham em mistura para bolo, macarrão, biscoito ou farinha
de um quilo, e eles compraram a marca
que nós tínhamos para a indústria da panificação. Nessa operação, fechamos seis
moinhos de pequeno porte e pouco competitivos em Corumbá (MT), Itajaí (PR),
Porto Alegre (RS), Niterói (RJ), Maceió (AL)
e Santos (SP). Se tivéssemos continuado
com eles teríamos sérias dificuldades para
rentabilizar e eles acabariam absorvendo
a rentabilidade dos moinhos maiores.
TR - A aliança com a Bunge durou quanto
tempo?
Amarílio Macedo - De 2004 a 2013. Foi um
negócio muito saudável para nós, ficamos
com marcas espetaculares. A Petybon, que
era dos Matarazzo, com mais de 80 anos;
a Sol, que é a primeira farinha de trigo do

Brasil, com mais de 110 anos; e a Boa Sorte,
que também é muito antiga. Esse conjunto
de marcas é muito valioso e tem sido cada
vez mais importante na medida em que vamos sendo mais competitivos e entrando
no processo de expansão.

NO NORDESTE,
A GENTE NÃO
PRECISA FAZER
NADA. OS
MOINHOS TÊM
CONDIÇÃO DE
ATENDER DO
PARÁ ATÉ MINAS

TR - A rede atual está apta a voltar a moer
toda a demanda dessas massas?
Amarílio Macedo - No Nordeste, a gente
não precisa fazer nada, só ampliar esses
moinhos que temos. Os de Fortaleza e Salvador têm condição de atender do Pará até
Minas Gerais. Nas outras regiões, a gente
está arrendando ou moendo em terceiros.
TR - Vocês concluíram recentemente um
arrendamento em Campo Mourão (PR)
Amarílio Macedo - E acabamos de arrendar outro, em Varginha (MG). Como a gente ainda tem muita farinha fabricada fora
e na medida que vamos trazendo a nossa
demanda de moagem para dentro de casa, temos condição de expandir a nossa
atuação em panificação no Sudeste, que
é o grande mercado consumidor. Nesse
mercado, se eu moo fora e vendo para a
panificação, que tem margens de lucro
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menores, não sou competitivo. E para
atender a panificação a gente tem que arrendar, nós mesmos operando a empresa
para ampliar a capacidade.
TR - Um dos ativos que foram descontinuados foi o moinho em Portugal. Vocês desistiram de produzir fora do País?
Amarílio Macedo - Já tivemos moinho em
Setúbal, em Portugal, mas curiosamente o
mercado português era tão primitivo quanto o do Brasil e a população era pequena na
época, 15 milhões de habitantes. O mercado português era composto por pequenos
moinhos e ainda havia essa dificuldade de
operar onde as práticas comerciais eram
pouco civilizadas, no sentido da sonegação. A sonegação sempre é muito ruim.
A princípio porque tira dinheiro da sociedade. Se você deixa de pagar os impostos
para acessar aquele mercado, desequilibra
as condições concorrenciais. Você só se
equipara à rentabilidade de uma empresa
sonegadora se sonegar também. Portugal
era assim em 1992 e preferimos sair.
TR - E na América Latina, existem possibilidades de expansão?
Amarílio Macedo - O Brasil tem uma possibilidade tão atraente e tão positiva de
crescimento que, enquanto for possível
crescer aqui, sempre vai ser muito melhor do que expandir para outros países
da América Latina. E todos são mercados
pequenos, exceto o da Argentina, que,
por sua vez, já tem muitos moinhos, uma
indústria consolidada e é um país que nasceu para produzir trigo.
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LANÇAMOS
MERCHANDISING
DA NOSSA MARCA
DONA BENTA NA
NOVELA A DONA
DO PEDAÇO, DA
GLOBO, QUE VAI
CASAR COM O
ANIVERSÁRIO
DE 80 ANOS

TR - Atualmente, além dos negócios relacionados a alimentos, o J. Macêdo atua na
produção de tintas, com a Hidracor. Além
da aquisição da Hipercor, existem novos
investimentos programados para esta ramificação do grupo?
Amarílio Macedo - Temos uma fábrica
de tintas à base de calcário que vai muito
bem. É o único setor em que a gente atua
fora da alimentação. Estamos digerindo
a aquisição. Costumo brincar que quando a gente faz uma aquisição fica parado digerindo, que nem jiboia. Foi uma
boa aquisição, tanto para o Grupo Edson
Queiroz quanto para nós. Para eles, não
era o foco de atuação, e para nós valeu a
aquisição porque estamos nesse ramo há
mais de 50 anos.
TR - Essa aquisição amplia a capacidade
de produção de vocês em quanto?
Amarílio Macedo - Em mais de 20%.
TR - A gestão do J. Macêdo vem preparando uma nova fase pós 80 anos?
Amarílio Macedo - Na verdade, estamos
nos preparando há mais de seis anos, com
a modernização do nosso parque industrial.
Fizemos fábrica nova de massas em Simões
Filho (BA), moinho novo também na Bahia,
silo em Fortaleza e em Salvador também. E
vem coisa nova por aí. Acabamos de lançar
uma campanha muito bonita para a televisão, com merchandising da nossa marca
Dona Benta na novela A Dona do Pedaço,
da Globo, que vai casar com o aniversário
de 80 anos e marcar uma nova percepção
da nossa imagem.

FOTOS DIVULGAÇÃO

TR - Há outros lançamentos planejados?
Amarílio Macedo - Estamos acelerando
o processo de ampliação das nossas categorias. A gente tem massa, biscoito e
mistura para bolo como principais. A tendência agora é lançar outros produtos. A
Dona Benta é uma marca imbatível. Está
com a J. Macêdo há mais de 40 anos, mas
no imaginário é anterior à nossa farinha. É
uma identificação muito forte do espírito
da marca com a personagem do Monteiro
Lobato, da avó que cozinha com carinho,
que conta histórias, faz doces, do livro de
receitas. A Petybon é outra marca com uma
percepção muito boa pelos consumidores,
principalmente no Sul.
TR - A comemoração será durante a Casa
Cor, já que a mostra vai ocorrer novamente na mansão que pertenceu ao seu tio,
Benedito Macêdo, e que sediou a holding?
Amarílio Macedo - Aquela casa é um ícone
de Fortaleza, foi do nosso tio, e se prestou
de uma maneira tão propícia à Casa Cor que
muitos profissionais do evento perguntam
à Neuma por que ela não fixa a Casa Cor lá
(risos). Mas talvez seja a última, vamos tentar tirar um proveito permanente do imóvel.
TR - A holding J. Macêdo possui uma cultura organizacional diferente da maioria
das empresas familiares, com gestores
que não são os sócios. Foi difícil implementar esse modelo?
Amarílio Macedo - Somos uma das raras
empresas cearenses 100% profissionalizadas. Não tem ninguém da família que
interfira na gestão do negócio. Eu sou pre-

sidente do Conselho da J. Macêdo S.A. e
se eu quiser falar com qualquer diretor da
J. Macêdo S.A., eu ligo para o CEO e peço
autorização, mesmo sendo uma empresa
nossa. Esse é o único caminho que se pode adotar para que as pessoas que estão
na empresa se dedicando e desenvolvendo
coisas novas entendam que o que vale é a
capacidade e a competência delas.
TR - Essa preocupação com a profissionalização vem desde o senhor José Macêdo?
Amarílio Macedo - Para ser mais preciso, vem desde 1977. Eu lembro dessa data
porque todos os irmãos do meu pai participavam da gestão do negócio e ele colocou
dois norte-americanos aposentados aqui e
fez uma transformação. Deixou todos os irmãos no conselho e a empresa ficou sendo
administrada diretamente por profissionais.
Meu irmão Roberto e eu percorremos vários
cargos de gestão e, em 2010, quando eu era
o CEO, saí para o conselho de administração.
TR - Então o próprio fundador já pensou
na sua sucessão mesmo quando não era
costume pensar nisso?
Amarílio Macedo - Ele pensou na própria
sucessão porque sabia que sem formar
gente não se vai a lugar algum. Se você me
perguntar qual é o maior patrimônio do J.
Macêdo eu digo que são as pessoas. Em
segundo lugar são as marcas. Se você tiver
projeto bom, o dinheiro existe. Mas para ter
projeto bom, você precisa ter pessoas. E
como o nosso produto não é tecnológico,
é um produto de consumo massivo, é fundamental que esteja na cabeça das pesso-

SE VOCÊ ME
PERGUNTAR
QUAL É O MAIOR
PATRIMÔNIO
DO J. MACÊDO
EU DIGO QUE
SÃO AS PESSOAS.
EM SEGUNDO
LUGAR SÃO
AS MARCAS
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Roberto e
Amarílio
Macêdo

as. Por isso que marca é tão valiosa. É uma
associação imediata. Sair da administração
direta do seu negócio foi, e ainda é, uma
mudança de cultura muito grande. A profissionalização é um desafio gigantesco para
as marcas. Por isso eu creio que o J. Macêdo tem toda condição de ser uma empresa perenizável por já ser muito madura na
crença e na prática da profissionalização.
TR - O senhor integrou diversos conselhos
e entidades que representam o setor industrial, assim como o seu irmão, Roberto
Macêdo. Na sua opinião, o que é necessário para que a indústria brasileira saia da
estagnação atual?
Amarílio Macedo - A primeira coisa é consumo. Tirar os milhões de brasileiros que estão
fora do mercado organizado dessa situação,
e isso só é possível se acontecer investimento. As empresas não estão investindo por
muitas razões. E a primeira munição que o
brasileiro perdeu foi a possibilidade de confiar. Enquanto o clima de desconfiança estiver fortemente instalado, as pessoas sem
saber o que pode acontecer amanhã, a confiança se retrai. Na desconfiança o dinheiro
é arisco. E acho que no mundo a coisa mais
arisca é o dinheiro, ele só vai aonde se sente
seguro. Se não, pode esquecer. Outra coisa
que o empresariado reivindica, e com razão,
é a redução do custo Brasil, principalmente
infraestrutura. Estou falando de saneamento, de energia, de estrada, de logística – que
passa por ferrovia e por cabotagem –, tudo
isso encarece o que é feito no Brasil. Quando
nosso produto já sai de casa mais caro por
causa dessa dificuldade logística, para vencer a distância do frete e ser competitivo, é
quase um milagre.
TR - O quão determinante é a questão da
logística e o que o senhor enxerga como
saída para essa questão?
Amarílio Macedo - Por exemplo, o Brasil é
muito competitivo em proteína animal e em
grãos. Enquanto muitos países lutam para
ter uma competitividade, para ter um estorne, aqui se perde no transporte do grão
(soja e milho) em torno de 10%, que cai na
estrada. E não há nada que esteja ao alcance dos empresários resolver, a não ser que
o governo acelere um outro processo que
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ENQUANTO
O CLIMA DE
DESCONFIANÇA
ESTIVER INSTALADO, AS PESSOAS
SEM SABER O QUE
PODE ACONTECER,
A CONFIANÇA
SE RETRAI

eu acho muito saudável, que é estimular as
Parcerias Público-Privadas (PPPs) em áreas
que são monopólio do Estado. E pensar no
investimento não só brasileiro, mas mundial,
até porque fazer ferrovia não é um negócio trivial, porto também não. É legítimo, é
natural e é saudável que o empresário lute
contra o custo Brasil. O capital estrangeiro
que vier para o Brasil para investir em infraestrutura é bem-vindo e vai contribuir significativamente para nos colocar em padrões
mundiais de competitividade.
TR - Na sua trajetória como industrial,
qual foi o momento mais crítico?
Amarílio Macedo - No segundo mandato do
Fernando Henrique Cardoso foi feita a maior
desvalorização da moeda brasileira perante o
dólar, e o trigo é dólar, e mais de 70% do nosso custo é trigo. Ter custo em dólar e vender
em real é coisa de maluco, ainda bem que o
Plano Real já tinha fincado raízes e a inflação,
que é outra coisa assustadora e a gente já
viveu inflação de dois dígitos, já estava controlada há alguns anos. Mas em uma noite, a
dívida da gente, que era em dólar, dobrou, e
para pagar em real. Não teve um moinho no
Brasil que não tenha quase ficado insolvente.
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TR - A holding deve lançar novas ações
de responsabilidade social como marca
dos 80 anos?
Amarílio Macedo - Sem demagogia, a maior
responsabilidade social de um empresário é pagar imposto regularmente. Sonegar
imposto e dar uma ambulância aqui e uma
cadeira de rodas acolá é pura hipocrisia. O
discurso da responsabilidade social tem que
estar alinhado à prática da responsabilidade
empresarial, e a carga é pesadíssima. Pagar
imposto é obrigação. Seria bom que todas as
empresas que fazem propaganda sobre responsabilidade ambiental também tivessem
uma boa regularidade fiscal. O Grupo J. Macêdo pagava décimo terceiro salário quando este ainda não existia, fez programa para erradicar o analfabetismo nos anos 1970,
quando a quase totalidade dos operários das
indústrias não sabia ler nem escrever, ou sabia precariamente. Temos nesse momento
o programa J. Legal, que pega a meninada
do Morro Santa Terezinha e prepara para o
primeiro emprego. Agora, isso não é para
fazer propaganda, é porque faz parte da interdependência humana. Todos nós somos
iguais, a diferença está nas oportunidades.
Sem oportunidade ninguém vai para frente.

TODOS NÓS
SOMOS IGUAIS,
A DIFERENÇA
ESTÁ NAS
OPORTUNIDADES.
SEM OPORTUNIDADE NINGUÉM
VAI PARA FRENTE

DIVULGAÇÃO

TR - A família Macêdo tem uma relação
antiga com a preservação do meio ambiente, sendo o senhor cofundador da
fundação S.O.S Mata Atlântica e o seu
irmão, Roberto, um dos idealizadores
da Reserva Natural Serra das Almas, em
Crateús, e ligado à organização The Natural Conservacy. Como surgiu essa relação com a sustentabilidade?
Amarílio Macedo - A nossa história com
a sustentabilidade é curiosa. Em 1970,
inauguramos uma cervejaria no Papicu,
onde hoje é o RioMar Fortaleza, e nela
o tratamento da água de serviço era o
mesmo usado na Europa na época para
fazer cerveja. Entretanto, nunca a J. Macêdo usou essa água para fazer cerveja.
O que mais nos marca enquanto cearenses é a água, e sempre respeitamos isso.
E, àquela época, a humanidade ainda não
estava voltada para a sustentabilidade. A
primeira vez que líderes e especialistas
do mundo todo se reuniram para debater a sustentabilidade do planeta foi em
1972, com o Clube de Roma. A nossa
consciência ambiental está no DNA da
empresa. Além disso, estamos em um setor que tem baixo impacto no ambiente.
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AMBIENTE IDEAL
PARA EXPERIÊNCIAS
GASTRONÔMICAS

SENAC
REFERENCE
AINDA MAIS INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

I

nspirado nas mais modernas ambientações educacionais, o Senac Ceará traz para Fortaleza, em
agosto, uma unidade conceito, que une modernos laboratórios com o método de ensino focado
no desenvolvimento de competências.
Localizado na Aldeota, o Reference conta com Café dentro da Livraria Senac, Restaurante com culinária tradicional e contemporânea, e ainda cozinhas gourmet e experimentais para prática e pesquisa. A experiência se expande com acesso a especiarias na Aromateca, materiais especializados
na Modateca e ferramentas do Google For Education.
Com um modelo reconhecido nacionalmente, o Reference
apresenta tendências nas áreas de Design, Idiomas, Moda,
Gastronomia, Beleza e Gestão, além de cursos exclusivos,
realizados em parceria com profissionais renomados e instituições internacionais.

SENAC REFERENCE
AV. DES. MOREIRA, 1301

SABORES

UM
CAFEZINHO

LINHA PREMIUM DA 3CORAÇÕES
HOMENAGEIA A DIVERSIDADE
DE CAFÉS DO PAÍS E TEM COMO
EMBAIXADOR O CHEF ALEX ATALA,
QUE DÁ DICAS SOBRE A BEBIDA

pesar de ser uma
planta natural da
antiga Abissínia
(Etiópia), foi no
Brasil que o café
encontrou condições perfeitas de
cultivo, de Norte a
Sul, e se tornou um símbolo nacional. Para o
brasileiro, é quase uma bebida sagrada para
começar bem o dia – temos a maior média
mundial de consumo, de 839 xícaras por pessoa ao ano. Além disso, somos o maior produtor e exportador mundial de café, com quase
um terço da produção global. Para contemplar toda essa variedade, a 3corações lançou
a linha Rituais, com cafés especiais produzidos em diferentes partes do Brasil.
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O BRASIL É O
MAIOR PRODUTOR
E EXPORTADOR
MUNDIAL DE
CAFÉ, COM QUASE
UM TERÇO DA
PRODUÇÃO
GLOBAL

DIVULGAÇÃO
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A 3corações Rituais propicia aos consumidores novas experiências com os cafés,
selecionados das zonas cafeeiras mais nobres para oferecer diferentes nuances de sabor e origem rastreada. São cinco blends diferentes, todos da variedade arábica, que
recebem os nomes das suas regiões produtoras (Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista e
Sul de Minas) e também dos seus modelos
de cultivo (Orgânico e Florada).
O blend Orgânico vem de cultivo controlado, sem uso de defensivos agrícolas,
e ajuda a disseminar boas práticas no setor. Já o Florada faz referência a uma das
fases da produção. Este tipo é produzido
por cafeicultoras mulheres que participam
do Projeto Florada, que estimula, capacita
e premia produtoras de café. Todos os tipos
da linha Rituais são oferecidos nas versões
torrado e moído, em grãos e cápsulas.
A Rituais possui ainda diversas certificações e rastreabilidade de origem, tais
como Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), ABIC Gourmet e Rainforest Alliance, que reconhece fazendas que
adotam o cultivo sustentável. Estes dados,
a técnica de cultivo e até mesmo onde o
fruto foi cultivado podem ser conferidos
via QR Code nas embalagens.
“Rituais é especial em todos os sentidos, é moderno e ao mesmo tempo
carrega a essência dos cafés especiais.
O consumidor está cada vez mais envolvido e interessado pelo mundo do café e
a linha chega com a missão de convidar
mais e mais apreciadores a vivenciarem e
conhecerem a longa jornada, repleta de
significados, que os cafés especiais cumprem até chegar à xícara”, avalia Roberta
Prado, head de marketing da 3corações.
A expectativa da marca com a Rituais é
atender a uma demanda crescente por
cafés especiais. De acordo com projeções
da consultoria Euromonitor, o segmento
deve crescer 22% ao ano até 2021.
Para apresentar a Rituais, a 3corações
convidou quatro embaixadores apaixonados por café: o chef e empresário de gastronomia Alex Atala, a apresentadora Didi
Wagner, o produtor Silvio Leite e a barista e
mestre de torras Silvia Magalhães.
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O CAFÉ TEM
UM MOMENTO
FUNDAMENTAL
NA SOCIABILIDADE
HUMANA, MAS
AINDA PODE SER
APROFUNDADO
OU MELHOR
EXPLORADO

NA COZINHA
SALGADA, ELE PODE
ESTAR PRESENTE
NA COMBINAÇÃO
COM MOLHOS
RÔTIS, QUE SÃO
MOLHOS À
BASE DE ASSADOS

A Tapis Rouge conversou com Alex
Atala sobre as suas experiências e
modos de preparo favoritos dos cafés da
3corações. Proprietário das casas D.O.M.
e Dalva & Tito, Atala é o chef brasileiro mais
reconhecido no exterior e seu primeiro restaurante, o D. O.M., foi eleito o quarto melhor do mundo em 2012.
Tapis Rouge - O café é uma bebida sociável e ritualística, tal como um vinho. Você
acredita que o brasileiro já explora bem
todo o universo e os rituais do café?
Alex Atala - Eu acho que, sem dúvida, o
brasileiro tem o bom hábito do café pela
manhã, o café pós-refeição. Dificilmente
a gente toma sozinho. Normalmente é um
momento de comunhão com as pessoas.
Sem dúvida, este é um hábito presente,
mas que poderia e deve ser aprofundado.
É em torno de uma mesa onde se celebra
um negócio, estreitam-se laços de amizade e de família. O café tem um momento
fundamental na sociabilidade humana e
eu acho que, apesar de ser um traço já
existente no Brasil, ainda pode ser aprofundado ou melhor explorado.
TR - Você acha que o café pode ser consumido na cozinha em outras formas
que não a tradicional, ou em tortas e sobremesas?
Alex Atala - Sem dúvida. O café como sobremesa é um ingrediente com potencial
gigantesco. Já é usado em sorvetes, tortas,
combinações com chocolate. Sem dúvida,
está presente. Na cozinha salgada, ele pode
estar presente, sim, na combinação com molhos rôtis que a gente chama, que são molhos à base de assados. O sabor do tostado
com o café sempre é uma boa combinação.
Nos últimos anos, temos feito combinações
de amêndoas ou castanhas raladas com um
leve toque de pó de café e conseguido uma
nota muito agradável para somar em saladas
ou em alguns pratos já prontos. É bastante
divertida essa possibilidade.
TR - Você estuda outras formas de consumo do grão para oferecer nos seus
restaurantes?

DIVULGAÇÃO

Alex Atala - Aqui nos restaurantes, fora
como sobremesa e para compor farofinhas ou saladas, a gente gosta muito das
variadas possibilidades de extração do café, desde o cold brew, da extração a frio, à
clássica extração lenta e as suas variações.
É importante lembrar que a formação do
paladar do brasileiro para o consumo de
café é feita em cima de um café de extração lenta e, sem dúvida, o espresso. Eu
acho que torras mais leves, por exemplo,
grãos que tragam complexidade aromática, notas de fruta e flor muito presente,
merecem uma torra mais leve, e aí uma
extração lenta. O que pode levar, em um
primeiro momento, por conta da nossa formação cultural, parecer que a gente está
tomando um “chafé”. Quando, na verdade,
não é mais fraco, ele só é menos tostado e
a potência do sabor é tão boa quanto. Vale a pena conhecer essas possibilidades do
que são os cafés com torras mais leves e
extração mais lenta.
TR - Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre o padrão de con-

A 3CORAÇÕES
Maior empresa do segmento
cafeeiro no Brasil, o
Grupo 3corações foi fundado em
1959 e comercializa atualmente
mais de 20 marcas, como Café
3 Corações, Santa Clara, TRES
e várias outras, que podem ser
encontradas em 320 mil pontos
de venda no Brasil.
Também produz filtro, portafiltro, café solúvel, refresco em pó
Frisco e Tornado, achocolatado,
derivados de milho Claramil e
temperos Dona Clara.

sumo de café entre os brasileiros e os
demais mercados?
Alex Atala - Eu acho que em alguns lugares
como, por exemplo, na Itália, hoje é onipresente o espresso. Neste ponto, eu vejo o Brasil
com alguma vantagem à frente. Mas, trazendo para os dias de hoje uma realidade mundial, em alguns lugares dos Estados Unidos,
nos países nórdicos e no Japão, os cafés de
extração lenta e os cold brews, as extrações
a frio ganham notoriedade gigantesca e trazem para o café nuances e texturas às quais
normalmente não prestamos tanta atenção.
Acho que vale a pena olhar o mundo do café
mais de perto e com mais profundidade.
TR - Dos muitos modos de preparo do café
em casa, qual o seu favorito e porquê?
Alex Atala - Eternamente, a extração lenta. O cafezinho é o nosso cafezinho afetivo. Apesar de cada vez mais ter caminhado
para cafés com torras mais leves. Eu tenho
claramente um paladar inclinado para esses
cafés com presença, mas com torras mais
delicadas, com notas mais complexas e
aromas naturais muito presentes.
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OS BLENDS DA LINHA
RITUAIS DA 3CORAÇÕES

ORGÂNICO

FLORADA

Difunde boas práticas
na cadeia produtiva e
possui notas delicad
as, com aromas florais
e de caramelo.

Produzido por mulheres
capacitadas pela
plataforma Florada
Educa, o lucro dos
microlotes especiais é
revertido para ações
que preparam mulheres
para trabalhar em
diferentes etapas do
cultivo de café.

MOGIANA
PAULISTA
Produtora há mais de
200 anos, seu blend tem
aroma floral, com toques
de mel e rapadura e
acidez frutada.

CERRADO
MINEIRO
O aroma remete a
cacau e frutas amarelas,
como manga, e possui
retrogosto prolongado
e caramelado.
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SUL DE MINAS
Além de maior região
produtora do mundo,
o Sul de Minas tem
características únicas
por ser uma cratera
de vulcão extinto, que
garante diferenciais
como aroma de frutas
secas, sabor que remete
a castanhas e amêndoas,
doçura intensa e toque
de acidez cítrica.
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AÇÃO SOCIAL

CONSCIENTIZAÇÃO
AMBIENTAL
ATRAVÉS DA ARTE
ESPETÁCULO PRESENTE DE CECÍLIA,
PRODUZIDO PELO GRUPO MARQUISE,
DESPERTA A NECESSIDADE DE CUIDAR DO
MEIO AMBIENTE PARA GARANTIR UMA VIDA
SUSTENTÁVEL PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES
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FOTOS DIVULGAÇÃO

L

embrar que a modernidade traz em si uma série de impactos no meio
ambiente, e que cada
um deve ser responsável pela diminuição
da geração de resíduos
para garantir a equilíbrio do planeta, é o objetivo do espetáculo Presente de Cecília, já visto por 15 mil
crianças e adolescentes do Brasil. Desenvolvido pelo Grupo Marquise em parceria
com a House Cultura, por meio da Lei de
Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania, o projeto visa conscientizar crianças da rede pública de ensino de seis municípios onde atua na coleta de resíduos,
por meio da Marquise Ambiental.
O espetáculo já foi apresentado gratuitamente para crianças de 102 escolas
públicas de Fortaleza (CE), Taubaté (SP) e
Osasco (SP). “Estou muito feliz em ver essas crianças aprenderem a valorizar nosso
trabalho e a deixarem a cidade mais limpa”, disse Maria da Fé, gari em Osasco.

O ESPETÁCULO JÁ
FOI APRESENTADO
GRATUITAMENTE
PARA CRIANÇAS
DE 102 ESCOLAS
PÚBLICAS DE
FORTALEZA (CE),
TAUBATÉ (SP)
E OSASCO (SP)

TAPIS ROUGE 39

AÇÃO SOCIAL

A meta é alcançar um público de 24,5
mil alunos ainda em 2019. No segundo
semestre, Presente de Cecília será encenado em outras cidades onde a Marquise Ambiental opera, como Manaus (AM),
João Pessoa (PB) e Natal (RN). “Nosso intuito é plantar a semente da responsabilidade socioambiental nas crianças. Queremos que elas sejam multiplicadoras
da mensagem de que é preciso agir hoje
para garantir o amanhã, e que entendam
seus direitos e responsabilidades nesse
processo”, ressalta Hugo Nery, presidente da Marquise Ambiental.

ACESSIBILIDADE

A peça conta a história de Marquinhos,
uma criança enviada do futuro para explicar à pequena Cecília, a protagonista, que
vive nos tempos atuais, a necessidade de
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cuidar do meio ambiente e garantir uma vida sustentável para as próximas gerações.
“Queremos que toda essa garotada
entenda a força que tem para ajudar a salvar o planeta das interferências humanas
feitas de forma irresponsável, para que a
gente também tenha um final feliz. A geração presente consegue salvar a geração
futura”, explica Maria Vitória, diretora artística da peça.
Outro componente denota o forte apelo social do espetáculo: um ator-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
participa das sessões. “Não trabalhamos
apenas com uma tradução do texto. Um
ator faz parte de todo o enredo”, explica
Gustavo Wanderley, diretor de planejamento da House Cultura. Até o momento,
50 crianças com deficiência auditiva puderam assistir à apresentação.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Através da
experiência lúdica
proporcionada
pelo espetáculo,
as crianças
despertam para
a importância
da preservação
ambiental
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TODAS AS

DIREÇÕES
NORTE, SUL, LESTE, OESTE...
NÃO IMPORTA QUE RUMO
TOMAR. A BORDO DESTES
MODELOS, O CAMINHO SERÁ
SEMPRE O MAIS PRAZEROSO.
CONFIRA OS LANÇAMENTOS DAS
MONTADORAS MAIS COBIÇADAS
E EMBARQUE NESSA VIAGEM!
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BMW

X4

A VERSÃO TOPO
DE LINHA, M40I,
TRAZ UM MOTOR
3.0 TURBO DE SEIS
CILINDROS EM
LINHA, COM 360 CV
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O novo BMW X4 está disponível no
Brasil em duas versões. A topo de linha,
M40i, traz sob o capô um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, com 360 cv
e torque de 50,1 kgfm. De acordo com a
montadora, acelera de 0 a 100 km/h em
4,8 segundos. Já a versão mais “básica”,
xDrive30i, conta com motor 2.0 turbo de
quatro cilindros, que gera 252 cv e 35,7
kgfm, alcançando os 100 km/h em 6,3
segundos. Ambos têm tração nas quatro

rodas e câmbio automático de oito marchas. O modelo traz faróis de LED de série, assim como a central multimídia com
tela de 10,25 polegadas. Entre os equipamentos de segurança estão o aviso de
colisão frontal, detector de pedestre e
frenagem pós-colisão. Já a lista de opcionais traz controle de cruzeiro adaptativo,
detector de ponto cego, câmera de visão
360° e assistente de permanência em faixa. Mais informações na BMW Haus.

VEÍCULOS

X5 DIESEL

A quarta geração do SUV alemão ganhou 4,2 centímetros de
entre eixos e o espaço para os ocupantes cresceu para 2,9 metros. A versão topo de linha, X5 M50d, conta com um motor quadriturbo de seis cilindros movido a diesel de 400 cv, que faz o 0
a 100 km/h em 5,2 segundos. As demais versões são equipadas
com um seis cilindros em linha também movido a diesel, que gera 265 cv. Todos os conjuntos mecânicos contam com caixa de
transmissão Steptronic de oito velocidades, aletas atrás do volante e tração integral. Mais informações na BMW Haus.
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TODOS OS CONJUNTOS
MECÂNICOS CONTAM COM
CAIXA DE TRANSMISSÃO
STEPTRONIC DE OITO
VELOCIDADES, ALETAS ATRÁS DO
VOLANTE E TRAÇÃO INTEGRAL

COM A CASABLANCA TURISMO

TE NHA O MELH OR
R E V E I L L O N DA SUA
V I DA C O M OS P ACOTES
I MPE R DÍ V E IS DA
C A SBA L A NCA TURISMO

R EVEI LLON P OR T U G AL - ALG AR VE CO M L ISBO A

IN C LUI: PA SSA G E M A É R E A ( F O R TA LE Z A / LI SBO A / F O R TA LEZA), HOS PEDAGEM
D E 06 NO I TE S E M LI SBO A NO V I LA G A LÉ O PE R A E 3 NOIT ES EM AL GARVE
NO V I LA G A LÉ A MPA LI US, PA SSE I O S PA NO R Â MICOS E T RANS FERS

A PA R TI R DE R $5. 400, 00 + TAXAS
R EVEI LLON NO C U M B U C O - V IL A GAL É

IN CLUI: 5 NO I TE S D E HO SPE D A G E M E M SI STEMA AL L INCL US IVE

A PA R TI R DE R $4.92 0, 00 + TAXAS

3466.6000

C A SABL ANC ATURISMO.COM .BR

Valor por pessoa em apartamento duplo. Valor de conversão do dólar: R$ 3,82. Valor de conversão do euro: R$ 4,31. Valores por pessoa em apto. duplo. Oferta de lugares limitada. Reservas
sujeitas a confirmação e disponibilidade. A Casablanca Turismo reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio os preços anunciados conforme acertos de valores a serem feitos no ato da
confirmação da reserva, assim como todas as datas de validade. Consulte o período de promoções e data de saída. Os pacotes não incluem taxas nem gorjetas, exceto quando mencionadas.
Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação e/ou impressão. Fotos meramente ilustrativas.

VEÍCULOS

MITSUBISHI
PAJERO SPORT
CONTA COM ITENS DE SÉRIE
COMO SISTEMA MULTIMÍDIA
COM APPLE CAR PLAY E
ANDROID AUTO E PILOTO
AUTOMÁTICO INTELIGENTE
(ACC), SENSOR DE PONTO CEGO
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A nova Pajero Sport, já à venda nas concessionárias, está disponível em uma versão única, bem equipada, com sete lugares,
teto solar, câmbio com oito marchas, Motor Mivec Diesel em Alumínio Super Silence com 190 cv, segurança total nos 11 airbags
distribuídos por todo o carro e sistema de tração 4x4 Super Select II. Além disso, conta com itens de série como sistema multimídia com Apple Car Play e Android Auto, piloto automático
inteligente (ACC), sensor de ponto cego e diversos outros sensores que visam proporcionar uma melhor dirigibilidade do carro e
ainda mais segurança. Mais informações na Mitsubishi Mito.

Momentos inesquecíveis para se levar

na memória por toda sua vida!
Lia Freire

CATERING
Rua Leonardo Mota, 1973 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 2181.1777 | (85) 99432.8358

caramelogastronomia

VEÍCULOS

RANGE ROVER
EVOQUE

A segunda geração do Range Rover Evoque, um dos carros mais premiados mundialmente desde seu lançamento, em
2011, está totalmente reformulada, com design exterior ainda
mais atrativo e moderno. Vem equipado com motor 2.0 de 300
cv a gasolina e, internamente, tem como um dos grandes destaques o sistema de entretenimento Touch Pro Duo, formado
por duas telas de 10 polegadas, além de um painel de instrumentos totalmente digital, com tela de 12,3 polegadas. Mais
informações na Extrema Jaguar Land Rover.
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VEM EQUIPADO COM MOTOR
2.0 DE 300 CV E, INTERNAMENTE,
TEM COMO DESTAQUE O
SISTEMA DE ENTRETENIMENTO
TOUCH PRO DUO

CONHEÇA O NOVO RESORT
DO CLUB MED NA FRANÇA:

ALPE D’HUEZ

O Alpe d’Huez, lançado este ano, está
localizado no cruzamento dos seis vales do
Oisans, entre a França, Itália e Suíça. Um
resort moderno, com vista deslumbrante e o
melhor do All Inclusive para você esquiar com
a família ou grupo de amigos nas melhores
pistas do mundo. Garanta a sua viagem!

VEÍCULOS

VOLVO

XC 60 HÍBRIDO

O SUV da fabricante sueca vem equipado com o motor
Drive-E turbo supercharger de dois litros e quaro cilindros,
que produz 320 cv, e com um motor elétrico de 87 cv, alimentado por uma bateria de íons de lítio de 400V e 9,2 Kwh.
Juntos, eles geram 412 cv de potência máxima e torque de
65,2 kgfm. É uma força que o leva de zero a 100 km/h em 5,3
segundos. A versão T8 vem equipada com ar-condicionado
digital duas zonas, teto solar panorâmico elétrico, sistema
de áudio Harman Kardon com 14 alto falantes de 600 watts,
sistema de navegação, banco do motorista e do passageiro
com regulagem elétrica e função memória, painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas, tela multimídia de LCD
sensível ao toque de 9 polegadas, entre outros itens. Mais
informações na GNC Suécia.
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EQUIPADO
COM O MOTOR
DRIVE-E TURBO
QUE PRODUZ 320
CV E COM UM
MOTOR ELÉTRICO
DE 87 CV

Experiências únicas com
o melhor da gastronomia
nacional e internacional.

@riomarfor

/riomarfortaleza

VEÍCULOS

CITROËN
CACTUS

Sucesso de vendas no Brasil, o Citroën Cactus tem como
grande destaque, além do visual moderno e elegante, o motor
1.6 THP turboflex de até 173 cv que equipa a versão Shine, aliado
ao câmbio automático de seis marchas que oferece respostas
rápidas. As rodas de liga leve de 17”, com belo desenho e acabamento diamantado, estão disponíveis nas duas versões, Shine e
Feel Automática Pack. O SUV da montadora francesa conta tela
multimídia de 7”, com comandos no volante e botão pra volume.
O sistema conecta Apple CarPlay e Android Auto. A versão topo
de linha vem também com quatro airbags, controle de estabilidade, auxílio em rampa, monitoramento de pressão de pneus,
partida sem chave, além de controle de cruzeiro e câmera de ré,
entre outros itens. Mas informações na Citroën Pigalle.

54 TAPIS ROUGE

MOTOR 1.6 THP TURBOFLEX
DE ATÉ 173 CV EQUIPA A
VERSÃO SHINE, ALIADO AO
CÂMBIO AUTOMÁTICO DE
SEIS MARCHAS

VEÍCULOS

RENAULT
DUSTER 4X4
Desenvolvido para aventureiros, o Duster 4x4 conta com
tração integral e motor 2.0 flex,de 148 cv e 20,9 kgfm aliado a
um câmbio de seis marchas. Acelera de 0 a 100 km/h em 10,6
segundos, segundo a montadora, e possui velocidade máxima
de 187 km/h. Sua versão topo de linha, 4WD, tem como destaque o comando satélite do sistema de som. Mais informações
na Renault Regence.
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O DUSTER 4X4 CONTA COM
TRAÇÃO INTEGRAL E MOTOR
2.0 FLEX, DE 148 CV E 20,9 KGFM

Encontre o melhor
da gastronomia
no novo Mucuripe.
Novo espaço, novo cardápio,
nova carta de vinhos e a excelência
de sempre. Conheça o restaurante Mucuripe,
o novo restaurante do Hotel Gran Marquise.
Renovado para surpreender o seu paladar.
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E, AGORA, JANTAR.
Tradicional feijoada aos sábados.

granmarquise.com.br – Avenida Beira Mar, 3980 – Mucuripe – Reservas: (85) 4006.5000

imagem ilustrativa.

gepposrestaurante

www.geppos.com.br

geppos
A MELHOR OPÇÃO

POR PESSOA.

Av. Desembargador Moreira, 1011
Jardins Open Mall - Aldeota

POR PESSOA.

Reservas:

85 3433.1048

Menu não válido para feriados e datas comemorativas.

NO ALMOÇO E NO JANTAR.

SOCIEDADE
VEÍCULOS

Odilon Peixoto e Lúcio Salazar

CONCESSIONÁRIA
TRIUMPH FORTALEZA
INICIA ATIVIDADES
A CONCESSIONÁRIA DE MOTOS TRIUMPH FORTALEZA, A PRIMEIRA
DA MARCA INGLESA NA CAPITAL CEARENSE, ABRIU AS PORTAS NA
AVENIDA DOMINGOS OLÍMPIO. A MONTADORA EXISTE DESDE 1902
E TEM UMA LEGIÃO DE FÃS PELO MUNDO, INCLUINDO ESTRELAS
DA MÚSICA, DOS ESPORTES E DO CINEMA, COMO DAVID BECKHAM,
RYAN GOSLING, SCARLETT JOHANSSON E BRUCE SPRINGSTEEN.
A TRIUMPH É REPRESENTADA PELO GRUPO AGÊNCIAS PEIXOTO,
QUE POSSUI AINDA A JAGUAR LAND ROVER EXTREMA, KIA ORION,
FORD STARFOR, TROLLER TRILHAFORT E YAMAHA TERRA MOTOS
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FOTOS ROBYSON ALVES

Walder Ary Jr, Alexandre Teles e Fernando Capelo

Rose Almeida e Bárbara Nunes

Inauguração da Triumph

Triumph

Daniel Cysne e Ronald Pimentel

Fernando Capelo e Lúcio Salazar

Wladmir Lima, Delano e Hugo Rocha
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SOCIEDADE

FOTOS ROBYSON ALVES

VEÍCULOS

Pablo Berardi, Lúcio Salazar e Walmir Ferreira

Thiago Fernandes e Plínio Freitas

Fernando Bacchi, Joaquim Filho e Rondinelle Castelo
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Odilon Peixoto e Jorge Carvalho

Juvenal Holanda

Thiago Fernandes e Amarilo Barbosa

Daniel Pinto, Germano Alcântara e Wagner Nascimento

VALORIZAMOS
NOSSO TEMPO
E O TEMPO DE
NOSSOS
EXIGENTES
CLIENTES

SOCIEDADE
LANÇAMENTO

MITSUBISHI MITO
COMEMORA SUCESSO
DO PAJERO SPORT DAY
A MITSUBISHI MITO REALIZOU UM DIA INTEIRO DEDICADO
À NOVA PAJERO SPORT, UM SUCESSO DE VENDAS. O MODELO
ESTÁ DISPONÍVEL EM UMA VERSÃO ÚNICA, COM SETE LUGARES,
TETO SOLAR, CÂMBIO COM OITO MARCHAS, MOTOR MIVEC
DIESEL COM 190 CV, 11 AIRBAGS E SISTEMA DE TRAÇÃO 4X4.
ALÉM DISSO, CONTA COM ITENS COMO SISTEMA MULTIMÍDIA
COM APPLE CAR PLAY E ANDROID AUTO, PILOTO AUTOMÁTICO
INTELIGENTE E SENSOR DE PONTO CEGO

Ricardo Rolim e Lucas Rolim
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Lançamento da nova Pajero Sport 2020
FOTOS NATAN FEITOSA

Rodrigo Barroso, Carlos Henrique, Antônio Aragão e Adriano Aragão

Osemir Almeida e Osemir Neto

Williams Citó, Moésio Data e Naldinho Salles

Mariza Rolim, Lucas Rolim, Edyr Rolim e Maruzia Carvalho

Régis Medeiros, Ricardo Rolim e Idésio Rolim

TAPIS ROUGE 65

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

LANÇAMENTO

João Pontes, Newton Basto e Werner Rolim

Naldinho Salles e David Feitosa

Eliane Alves, Eduardo Guabiraba e Diego Mattei
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Lançamento da nova Pajero Sport 2020

Suyane Costa

Nelson Fernando e Mardônio William

Thais Figueiredo, Siyullan Lilian e Raissa Freitas

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

LANÇAMENTO

Lucas Rolim e Edir Rolim

Siyullan Lilian

Raphaela Cordeira, Richard Araujo e Cesar Giosef

Renato Pereira, Alexandre Peixoto e Jose Timbo

Suyane Costa e Mariah Costa
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DJ Phill

Marcio Menezes e Naldinho Slaes

Móveis Marcato.
isso é que é
decoração
MiniMalista.

desde 1950

UmA lojA plAnejAdA pArA Atender você. A mArcAto poSSUi experiênciA no mercAdo nA fABricAção de móveiS de Alto
pAdrão, Sempre penSAndo em todoS oS detAlheS. SAlAS cozinhAS dormitórioS BAnheiroS lAvABoS cloSetS

Av. Barão de Studart, 761 - Aldeota | 85 3307.9999 | marcato.com.br

DHONI ANDRADE

SUCESSO

PIONEIRA DO SETOR,
VSM COMUNICAÇÃO
COMPLETA 30 ANOS
FUNDADOR DA PRIMEIRA EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DO CEARÁ,
MARCOS ANDRÉ BORGES FALA SOBRE OS DESAFIOS
DE ATUAR EM UM CENÁRIO QUE TRANSITA
ENTRE OS AMBIENTES ONLINE E OFFLINE
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C

om quase nenhuma estrutura, mas
mu itas idei as na
cabeça, o então estudante de Comunicação Social da
Universidade Federal do Ceará (UFC),
Marcos André Borges, e dois colegas de
faculdade, inauguraram no Estado um
novo segmento de empresa de serviço,
o de comunicação corporativa – quando
esse termo ainda nem era usado.
A ideia era trazer para cá serviços que
estavam a pleno vapor no Sudeste e no
Sul: projetos editoriais, assessoria de imprensa e clipagem para grandes instituições. Trinta anos depois, a VSM Comunicação segue como uma das líderes do
segmento e investindo cada vez mais em
comunicação digital.
Para Marcos André, o futuro do setor está não apenas na migração para a
comunicação digital, mas também no
atendimento personalizado para cada
cliente e, principalmente, na relação que
as agências de comunicação corporativa
estabelecem entre as instituições clientes
e seus públicos, para gerar resposta com
qualidade e agilidade.
Tapis Rouge - Como você entendeu que
poderia ter sucesso inaugurando um segmento novo?
Marcos André - Naquela época, com 17
anos e ainda estudante de jornalismo,
comecei a vislumbrar de forma empírica
mesmo, sem nenhuma pesquisa científica,
que no eixo Rio-São Paulo o segmento de
comunicação corporativa estava começando a bombar. Então, com essa sinalização de mercado e pela ambiência favorável, porque na época o Ceará começou
a viver um período de forte industrialização, na época do primeiro governo Tasso
Jereissati, vislumbrei que tinha demanda
reprimida e potencial a ser explorado.

"HOJE A GENTE
SE COLOCA NO
MERCADO COMO
AGÊNCIA ONLINE
E OFFLINE E
TEMOS INVESTIDO
FORTEMENTE
EM COPYRIGHT,
SEO, INBOUND
MARKETING"

TR - Você começou a empresa sozinho?
Marcos André - Eu comecei com mais
dois colegas de faculdade. A gente começou de uma forma bem rudimentar mesmo, éramos novos e o segmento era novo
também. Tivemos várias dificuldades para
implementar um novo conceito, uma atividade que não existia. As pessoas sabiam o
que era marketing, propaganda, mas não
sabiam o que era comunicação corporativa. Era basicamente projetos editoriais, assessoria de imprensa e a clipagem.
TR - Quais foram as principais mudanças
ao longo desses 30 anos, tanto em tecnologia, quanto no mercado de comunicação do Ceará?
Marcos André - A gente começou com o telex. Veio o fax, que todo mundo achava que
seria a revolução, e hoje estamos na internet. É uma diferença abissal da tecnologia
de 30 anos atrás para o que é hoje. Tanto é
que hoje a gente se coloca no mercado como agência online e offline e temos investido fortemente em copyright, SEO, inbound
marketing (marketing de conteúdo). A gente usa muita inteligência artificial também
para mensurar os resultados dos nossos
clientes e balizar as decisões que são tomadas nesse sentido. É uma mudança de tecnologia e de posicionamento das próprias
agências. As empresas são obrigadas a se
atualizar com esse novo cenário.
TR - A quê você atribui o sucesso da VSM?
Marcos André - A empresa acabou levando um pouco do meu DNA, essa coisa do
inconformismo no bom sentido, de nunca me conformar com o que está posto,
de sempre buscar fazer algo diferente
no mercado. A gente não fica na zona
de conforto. Outra questão é trabalhar o
nosso cliente de uma forma customizada.
Hoje em dia eu vejo as pessoas trabalhando como se estivessem lidando com commodities , como se fosse algo que pudesse replicar em massa, e não é. Então,
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DHONI ANDRADE

SUCESSO

a gente busca trabalhar de forma muito
voltada para as necessidades e as peculiaridades dos segmentos específicos em
que nossos clientes atuam. São ações que
fazem diferença no mercado, como, por
exemplo, as nossas reuniões semanais de
avaliação e planejamento, onde a gente
faz um benchmarking com os casos dos
clientes, e experiências que deram certo
em um a gente adapta para aplicar em
outro. Fazemos crossmarketing também,
nos colocamos como elo entre os nossos
assessorados para essas ações.
TR - Você concorda que muitas vezes a comunicação é vista como um setor secundário para grande parte das empresas?
Marcos André - Eu acho que isso está mudando. As pessoas já veem a comunicação
como investimento, não só como custo. O
empresário naturalmente tem a tendência
de raciocinar em Excel e achar que tudo é
planilha, mas existem muitas outras variáveis que as planilhas não detectam, são
valores intangíveis. A reputação, que é o
foco do nosso trabalho, é o ativo mais importante de qualquer instituição, pública,
privada ou até de indivíduos.
TR - O que você vislumbra como futuro da
comunicação corporativa?
Marcos André - A comunicação corporativa tem que estar cada vez mais alinhada
com os novos conceitos da comunicação
online e mais preparada para o tempo de
resposta. A instantaneidade é uma coisa
inevitável, e um grande desafio para as
empresas é fazer com qualidade em menos tempo. A gente não pode também,
em função da instantaneidade, prejudicar
a entrega, a qualidade do serviço. Acho
que o grande desafio hoje é aliar esses
dois aspectos. As fake news, por exemplo,
geram uma crise de imagem – e gerenciamento de crise é uma área que a VSM
tem muita expertise – e é preciso fazer
todo um trabalho de contrainformação,
não mais somente nas mídias tradicionais,
mas principalmente no ambiente digital,
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"A INSTANTANEIDADE É UMA
COISA INEVITÁVEL,
E UM GRANDE
DESAFIO PARA AS
EMPRESAS É FAZER
COM QUALIDADE
EM MENOS TEMPO"

inclusive nas mídias mobile. Mas tem que
fazer isso de uma forma profissional, sabendo para quem está falando, como vai
falar e em que tempo.
TR - Qual foi o maior desafio enfrentado
nesses 30 anos de VSM Comunicação?
Marcos André - Acho que foi o mesmo
desafio da grande maioria das empresas
brasileiras: a instabilidade política e a insegurança jurídica, que acabam refletindo no cenário econômico. Mas não vou
ficar colocando responsabilidade nessas
variáveis, acho que elas acabam criando
um contexto mais complexo de se atuar.
Mas é aí que entra a criatividade. Pensar em algo fora da curva para conseguir
transpor essas variáveis.

MAIS CONECTADO
COM O HUB
TECNOLÓGICO
DATA CENTER PROPICIA
O SURGIMENTO DE UMA
NOVA ERA DE NEGÓCIOS
INTELIGENTES NO CEARÁ
E ATRAI EMPREGOS
MAIS QUALIFICADOS
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M

ais tecnologia e
competitividade nos negócios e um novo
ciclo de desenvolvimento no
estado foram
viabilizados
pelo Governo do Ceará, graças ao hub tecnológico recém-instalado em Fortaleza.
O hub concentra uma série de inciativas
para dinamizar a economia local de forma sustentável. Com ele, a capital já é um
dos principais pontos de convergência de
cabos de dados do mundo e vai atrair nos
próximos anos novas atividades econômicas de baixo impacto social e ecológico, inserindo a indústria 4.0 no Ceará.
Este conjunto de ações que compõem o hub tecnológico inclui um novo
datacenter, com cabos submarinos para
transmissão de dados em alta velocidade; legislação específica para incentivar
negócios atrelados à Tecnologia da Informação (TIC), melhorando a ambiência para novos investimentos, e capacitações.
Prevendo um crescimento de demanda
de mão de obra nos próximos anos, o Governo do Ceará tem oferecido 596 turmas com 20.142 alunos matriculados em
cursos relacionados à tecnologia.

FORTALEZA PASSOU
A SER A SEGUNDA
CIDADE COM MAIS
CABOS SUBMARINOS
NO MUNDO, COM
12, ATRÁS APENAS
DE FUJAIRAH,
NOS EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS,
QUE POSSUI 13
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O MERCADO
LATINO-AMERICANO
DE DATA CENTERS
MOVIMENTOU
US$ 2,87 BILHÕES EM
2016 E A PREVISÃO É
CHEGAR A US$ 4,37
BILHÕES EM 2021
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Beneficiada pela sua localização estratégica, uma “esquina” próxima da África e
da Europa e na rota das américas do Norte
e Central, Fortaleza conta desde abril com o
datacenter Angonap, da multinacional Angola Cables. A empresa é responsável por dois
cabos de transmissão de dados em alta velocidade que conectam Fortaleza a dois continentes: África (cabo Sacs, com 6,2 mil km de
extensão até Luanda, na Angola) e América
do Norte (cabo Monet, com 10 mil km entre a
cidade paulista de Santos e Miami, nos Estados Unidos, passando pela capital cearense).
Assim, Fortaleza passou a ser a segunda cidade no mundo com mais cabos submarinos,
com 12 cabos, atrás apenas de Fujairah, nos
Emirados Árabes Unidos, que possui 13.

PUBLIEDITORIAL

O investimento de US$ 300 milhões no
Angonap se soma aos hubs aéreo (que já
atraiu multinacionais da aviação, como a
alemã Fraport, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, e o grupo franco-holandês
Air France – KLM, que opera em parceria
com a brasileira GOL) e portuário (com o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém
– Cipp, agora sócio do Porto de Roterdã, na
Holanda), consolidando uma rede de estruturas em três setores - Portuário, Aéreo
e de Tecnologia - que vem dinamizando a
economia cearense.
Com o Angonap e a estrutura do Cinturão Digital – uma rede de cabos de fibra
óptica interligando as diferentes regiões
do Ceará e que foi o primeiro passo para
a consolidação do hub tecnológico –, Fortaleza passa a ser uma cidade muito mais
atraente e competitiva para receber empresas do segmento TIC. Somente o mercado de datacenter na América Latina
movimentou US$ 2,87 bilhões em 2016 e
deve chegar a US$ 4,37 bilhões em 2021. O
Brasil concentra 45% de todos os centros
de armazenamento de dados existentes na
região e foi responsável por 47,6% do faturamento em 2016.
Outro passo fundamental para sedimentar essa cadeia foi a instituição do Programa Hub de Tecnologia da Informação
e Comunicação (HTIC) por meio da Lei nº
16.727, que visa otimizar os recursos de
custeio e investimentos em TIC e dispõe
sobre a integração de dados, sistemas e
programas na administração pública.
O Governo do Ceará está migrando
todas as suas operações para o ambiente
de nuvem, possibilitando uma maior economia nos gastos operacionais e maior
agilidade nos processos. De acordo com

a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), o Ceará é um dos três estados
brasileiros com melhor conexão banda larga, velocidade e quantidade de fibra óptica
instalada. A velocidade média do Estado
contratada (Mbps) é a terceira maior do
Brasil (27,23Mbps), perdendo apenas para
São Paulo (30,39Mbps) e Distrito Federal
(27,61Mbps), e 85,9% dos municípios cearenses possuem cobertura de fibra óptica.

IMPACTO NO PIB

Com os incentivos, o segmento TIC apontado na plataforma de planejamento estratégico Ceará 2050 como uma das
principais tendências das atividades econômicas a médio e longo prazos – já aumentou a sua participação no Produto Interno Bruto cearense (PIB). Em 2018, o setor foi responsável por 2,06% do PIB anual, enquanto nos primeiros quatro meses
de 2019 chegou a 2,04%. Atualmente, o setor gera mais de 14 mil empregos diretos, um
aumento de 23,22% nos últimos cinco anos.
A expectativa é que, a partir do data center,
Fortaleza acrescente ao seu Produto Interno
Bruto R$ 1,2 bilhão até 2055, com um PIB acumulado de R$ 22,3 bilhões, além de 637 empregos diretos, de maior qualificação técnica.
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Planos de financiamento direto ao usuário (FDU) sujeitos à prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 870,00, inclusa
no cálculo financeiro. O valor não contempla custos e taxas de registro de contrato, que variam de estado a estado. Ofertas válidas para o período
de 24/05/2019 a 30/06/2019, para veículos Chevrolet 0km. Condições não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica,
taxistas e produtores rurais. Consulte condições na Silcar. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200

SOCIEDADE
FESTA

GRAÇA DIAS BRANCO
COMEMORA OS 60 COM
FESTA GLAMOUROSA
A CHEGADA ÀS SEIS DÉCADAS DE VIDA DA VICE-PRESIDENTE
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GRUPO M. DIAS BRANCO,
GRAÇA DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA, FOI COMEMORADA EM
GRANDE ESTILO NA MANSÃO DA FAMÍLIA. ENTRE OS PONTOS
ALTOS, SHOW DA CANTORA MARISA MONTE, DECORAÇÃO DE
BRANCA MOURÃO E CONVIDADOS ILUSTRES. O MENU FICOU
POR CONTA DE LIA FREIRE (CARAMELO GASTRONOMIA) E O
BOLO FOI UMA CRIAÇÃO CONJUNTA DE MARILZA PESSOA
(BOM BOCADO) E ADRIANA PESSOA (CAKE MANIA)

Ivens, Morgana, Regina e Consuelo Dias Branco, Graça e Jório da Escóssia, Suyane e Claudio Dias Branco
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Camilo Santana, Graça da Escóssia, Onélia Leite e Jório da Escóssia
FOTOS BEATRIZ BLEY

Graça e Jório da Escóssia

Ferruccio e Cristine Feitosa

Regina, Consuelo e Graça Dias Branco

Letícia Teixeira e Gabriel Dias Branco

Ana Virgínia e Lúcio Carneiro

Show da Marisa Monte
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SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

FESTA

Gabriela, Graça, Jório e Nathalia da Escóssia, Oswaldo Duarte

Silvana e Adauto Bezerra

Karísia Pontes, Venúsia Ribeiro e Gláucia Andrade
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Lissa e Luciano Dias Branco, Rafaela Soares

Morgana e Lissa Dias Branco

Carolina Freitas e Aluísio Ximenes

Vivian, Ronaldo e Leila Barbosa

www.hausmotors.com.br

SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

FESTA

Arialdo Pinho e Eliseu Barros

Demétrio Jereissati e Lúcio Carneiro

Norma, Humberto e Sérgio Bezerra

Régis e Danniela Medeiros
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Ricardo e Rosângela Cavalcante

Águeda Muniz e Geraldo Luciano

Kalil e Tatiana Otoch

Lucca Dias Branco e Ivens Neto

SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

FESTA

Marcos Medeiros, Régis Matias, Cândido Albuquerque e João Mendonça

Jorge Parente e Nadja

Andréa e Raimundo Delfino
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Bianca Sousa

Paulo José

Marisa e Sobral Júnior

Letícia Teixeira, Gabriel Dias Branco e Lenice Figueiredo
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Nossos veículos são referência em tecnologia, eﬁciência,
conforto e inovação. Por isso, conquistaram a preferência
dos transportadores no mercado brasileiro.
A Mercedes-Benz foi destaque no Prêmio Lótus 2019, um dos mais consagrados da indústria de veículos
comerciais, com nove troféus. E o que torna esta conquista ainda mais especial são nossos clientes.
Agradecemos a todos que conam na marca Mercedes-Benz e tornam tudo isso possível.
CRC: 0800 970 9090

Avenida Aguanambi, 2269, Fátima - Telefone (85) 4012-6500 - www.cearadiesel.com.br

Categorias
• Marca do Ano em Caminhões
• Marca do Ano em Caminhões Semileves
• Marca do Ano em Caminhões Pesados
• Marca do Ano em Chassis para Ônibus
• Marca do Ano em Chassis para Ônibus Urbano
• Marca do Ano em Chassis para Ônibus Rodoviário
• Caminhão Semileve do Ano
• Furgão do Ano
• Minibus do Ano

SOCIEDADE
DEBUT

Maria Isabel, Miguel e Maria Beatriz Otoch

RONALDO E BEATRIZ OTOCH
FESTEJAM OS 15 ANOS
DOS TRIGÊMEOS
OS TRIGÊMEOS MARIA BEATRIZ, MIGUEL E MARIA
ISABEL, HERDEIROS DE RONALDO E BEATRIZ OTOCH,
COMEMORARAM 15 ANOS EM GRANDE ESTILO, NO
ESPAÇO COCO BAMBU POR TOCA, QUE RECEBEU
REQUINTADA DECORAÇÃO DE JULIANA CAPELO.
O CERIMONIAL FOI ASSINADO POR ALÓDIA E SAMYRA
GUIMARÃES, E O AGITO FICOU SOB O COMANDO DE
PAULO JOSÉ, ERICK LAND E O DJ ITAQUÊ FIGUEIREDO
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Ronaldo Otoch, Maria Isabel, Miguel, Maria Beatriz e Beatriz Otoch
FOTOS BEATRIZ BLEY

Deib Otoch Jr, Rafaela Otoch, Beatriz Otoch e Ronaldo Otoch

Alexandre Ortis e Ronaldo Barbosa

Igor Queiroz Barroso, Aline Barroso e Ronaldo Otoch

Cândido Albuquerque e Deib Otoch Jr

Gabriela e Felipe Teixeira

15 anos dos trigêmeos Otoch
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SOCIEDADE
DEBUT

Maria Beatriz, Alódia Guimãraes, Miguel Otoch, Samyra Guimarães e Maria Isabel

José e Jaqueline Simões

Miguel e Ronaldo Otoch
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Deib Otoch Jr e Rafaela com os filhos

Sabrina Gomes e Flávia Nóbrega

Itaquê Figueiredo

Rossana Romcy, Alexandre Ortis e Marina Lima

FOTOS BEATRIZ BLEY

Julia Pinto e Deib Otoch Neto

João Lucas, Erfon Espanos e Pedro Alencar

Maria Naspoline e Sofia Leal

Natalia e Isabela Albuquerque

Mariana, Sophia e Idésio Rolim

Ana Luiza Sobral, Ana Beatriz Teles e Caroline Raylson

Vaneska Bezerra e Stefanie Cartaxo

Ana Lúcia e Aristóteles Canamary
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SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

DEBUT

15 anos dos trigêmeos Otoch

Sofia e Luca Canamary

15 anos dos trigêmeos Otoch
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15 anos dos trigêmeos Otoch

Cybele e Manuela Campos

Fernanda e Erfon Espanos

Samyra Guimarães, Itaquê Figueiredo e Alódia Guimarães

SOCIEDADE
PRÊMIO

Luiz Fernando, Cid Alves, Luiz Gastão, Maurício Filizola e Sárgio Braga

FECOMÉRCIO ENTREGA
A ORDEM DO MÉRITO
COMERCIAL DO CEARÁ
A FECOMÉRCIO-CE REUNIU AUTORIDADES E GRANDES NOMES
DO MUNDO EMPRESARIAL, POLÍTICO E SOCIAL PARA A PRIMEIRA
HOMENAGEM DA ORDEM DO MÉRITO COMERCIAL DO CEARÁ,
EM CERIMÔNIA NO LA MAISON COLISEU. O ATUAL PRESIDENTE
DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO, JOSÉ ROBERTO
TADROS, FOI O AGRACIADO. A HONRARIA É CONCEDIDA A
PERSONALIDADES QUE CONTRIBUEM PARA A ATUAÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA FECOMÉRCIO
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FOTOS NATAN FEITOSA

Luiz Gastão, José Roberto Tadros, Maurício Filizola e Alexandre Pereira

Raquel e Rodrigo Leite

Alexandre e Vanessa Bittencourt e José Aparecido

Gony e Vitória Arruda, Luiz Eduardo e Marcos Pompeu

Danilo Forte e Carlos Melles

César e Fátima Rêgo

Luiz Gastão, José Roberto Tadros, Laura Paiva e Maurício Filizola
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FOTOS NATAN FEITOSA

PRÊMIO

Alcir Porto, Enid Câmara, Alexandre Pereira e João Guimarães

Liliana e Wilton Malta

José Roberto Tadros
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Leila e Leopoldo Furlani

Danilo Forte, Carlos Melles, Vinicius Farah e Eduardo Diogo

Luiziane e José Dias

Luiz Fernando, Cid Alves, Maurício Filizola e Sérgio Braga

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

PRÊMIO

Carlaine e Carlos Alberto Mendes

Maria Vitória e Gony Arruda

Lucas Fiuza, João Luis Frota e Leonardo Freire

Marcos Túlio e Karine Câmara
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Melia e Erivaldo Neri

Ubiratan, Aline e Andrei Aguiar

Rubia e Junior Hostins

Virgílio e Márcia Araripe

SOCIEDADE
GASTRONOMIA

Gian Franco, Isaac Azar, Ângelo Oliva e Elcio Batista

PARIS 6 APRESENTA
CASA DO RIOMAR
FORTALEZA EM COQUETEL
A FAMOSA REDE DE RESTAURANTES PARIS 6 RECEBEU
IMPRENSA E CONVIDADOS EM COQUETEL PARA
APRESENTAR A NOVA CASA, NO SHOPPING RIOMAR
FORTALEZA. COM CAPACIDADE PARA ATENDER 144
CLIENTES, A UNIDADE APRESENTA O MESMO PADRÃO
DE SUAS LOJAS AO REDOR DO PAÍS, NO ESTILO
VINTAGE, E COM O MENU HOMENAGEANDO DIVERSAS
PERSONALIDADES DO MUNDO ARTÍSTICO E ESPORTIVO
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FOTOS NATAN FEITOSA

Isaac Azar, Ferruccio e Cristiane Feitosa, Ângelo Oliva

Roberto Claudio e Carol Bezerra

Isaac Azar e Ângelo Oliva

George Lima, Elcio Batista e Bruno Barreira

Gian Franco e Miguel Dias

Ana Lúcia e Lucas Fernandes

Vitória Sara, André e Nádia Costa
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FOTOS NATAN FEITOSA

GASTRONOMIA

Paris 6 Fortaleza

Rita Rios e Anelisa Barreira

Isaac Azar
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Celi Sombra, Niele Alves e Vitória Barreto

Robson de Castro e Solange Marinho

Paris 6 Fortaleza

Sebastião Evangelista e Camila Torquato

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO

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

SOCIEDADE
LUXO

TALLIS JOIAS LANÇA
NOVOS MODELOS
DA ROLEX
A TALLIS JOIAS APRESENTOU COM EXCLUSIVIDADE OS
NOVOS MODELOS DA ROLEX LANÇADOS NA BASELWORLD
2019, MAIOR FEIRA DE RELOJOARIA DO MUNDO, REALIZADA
RECENTEMENTE NA SUÍÇA. ENTRE ELES ESTÃO DESDE
NOVAS VERSÕES PARA CLÁSSICOS DA GRIFE CENTENÁRIA,
COMO O DATEJUST 31 E O OYSTER, ATÉ NOVAS LINHAS,
QUE APOSTAM EM MATERIAIS DIFERENTES

Talyzie Mihaliuc, Gorete Arruda e Talynie Mihaliuc
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Talynie Mihaliuc, Matheus Mendes , Manoela Pimenta e Emilson Cruz
FOTOS BEATRIZ BLEY

Tallis Joias Iguatemi

Talyzie Mihaliuc e Marcelo Sombra

Adriano Nogueira e Talynie Mihaliuc

Savio Batista, Victor Oliveira, Elisa Oliveira e Alexandre Sousa

Talyzie Mihaliuc e Renata Jereissati

Rodrigo Porto, Antônio José Monte e George Ibiapina
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FOTOS BEATRIZ BLEY

LUXO

Geórgia Viana e Viana Junior e Talynie Mihaliuc

Hugo Nascimento e Thales Varela

Leonardo Vasquez, Ricardo Costa e Ana Costa
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Felipe Queiroz, Idézio Rolim e Mariana Rolim

Talyzie Mihaliuc e André Machado

Manoela Pimenta e Matheus Mendes

Mariana e Idézio Rolim e Talynie Mihaliuc

MINI COOPER S

UNINDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS
RENOMADAS DE UM MINI COM A
PRATICIDADE DE UM HATCH 5 PORTAS

SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

LUXO

Rodrigo Porto e Talyzie Mihaliuc

Waleska Mendonça e Elisa Oliveira

Adriano Nogueira, Etevaldo Nogueira e Viana Junior

Rafaela e Erick Klenberg
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Giuliana Botelho e Sofia Torquatto

Gerardo Santos, Maria Santos, João Pedro Santos, Julia Santos e Talyzie Mihaliuc

Pedro França e Bruno Lima

Alane Braz Giordano Braz

CEARÁ

2

E

POR A DR I A NO N o g u e i r a

TURISMO

NORUEGA

AS INCRÍVEIS
PAISAGENS DO VERÃO
NA ESCANDINÁVIA

A

Noruega é um dos
países mais interessantes da Europa
para conhecer nos
próximos meses.
Tanto pelas múltiplas possibilidades
de experiências em
meio à natureza, quanto nas suas cidades,
sempre citadas nos rankings das mais eficientes e com maior qualidade de vida do
mundo. Além disso, são atrativos as tradições da cultura artística e gastronômica.
Localizado ao norte do continente, o
país tem um relevo marcado pelo fiordes,
formados pelas sucessivas glaciações e
degelos da região ao longo do tempo. Outras características são os fenômenos naturais do sol da meia noite, durante o verão; e da aurora boreal, durante o inverno.
A temporada de primavera e verão, que
vai de abril a outubro, é garantia de paisagens exuberantes e passeios em temperaturas agradáveis.
As seis frequências semanais dos voos
entre Fortaleza e Paris e Amsterdã pela
Air France/KLM, com conexões rápidas
para a capital Oslo; e a expertise da Casablanca Turismo em diferentes roteiros
pelas cinco regiões da Noruega, facilitam
ainda mais a viagem.
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PAISAGENS
ÚNICAS, CULTURA,
GASTRONOMIA
E FENÔMENOS
COMO O SOL DA
MEIA NOITE FAZEM
DA NORUEGA UM
DOS PAÍSES MAIS
INTERESSANTES PARA
CONHECER NESTA
ÉPOCA DO ANO
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Geralmente, a viagem começa pela região Leste, onde fica Oslo. Apesar de ser a
mais populosa, também abriga muitas opções rodeadas por uma natureza quase intocada. A cidade, construída entre um fiorde e colinas, é exemplo de organização e
sustentabilidade. Tanto que foi considerada
a Capital Europeia Verde de 2019. Cheia de
construções modernas, a capital é um centro artístico importante, com instituições
como a Galeria Nacional de Oslo, onde está o célebre quadro O Grito, do norueguês
Edvard Munch; a House Opera; o museu de
esculturas Vigeland; e o Museu do Navio Viking, que reconta um pouco da história do
país por meio das embarcações. A cena gastronômica também é agitada, com opções
que vão do mercado Mathallen ao Maaemo,
com três estrelas no Guia Michelin.
A região da capital também abriga o
Jotunheimen, parque nacional com pequenas geleiras e as maiores montanhas
da Noruega, com até 2,5 mil metros de
altitude; a rota ciclística Besseggen e os
rios, excelentes para a prática de rafting
durante o verão.
Das demais, a mais procurada durante o verão é a Sul, com temperaturas que
chegam a 30º C nos dias mais quentes.
São várias trilhas e rotas ciclísticas pelo litoral. Não deixe de conhecer as que ligam
os montes Sirdal e Hovden, a Rota Ciclística
do Mar do Norte; de escalar no Vale de Setesdal, e de curtir as praias de Kristiansand.
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Já a região dos fiordes é recortada por
paisagens únicas no mundo, com braços
dessas formações geológicas em meio a
montanhas, lagos e cachoeiras, além do
charme de vários vilarejos típicos, que
vivem da agricultura e do turismo. Os
passeios mais procurados são os de trem
entre Flam e Myrdal, passando pelos fiordes e pela cachoeira de Kjosfossen. Outra
opção para observar essas formações são
cruzeiros, ou dirigir pelas curvas sinuosas
da Atlantic Road.

VIDA SELVAGEM

A região central tem a rota costeira de
Kystriksveien, que guarda o título de uma
das “101 rotas mais cênicas do mundo”,
da revista National Geographic; e o safári no Parque Nacional de Dovrefjell, para
observar os gigantescos e peludos Musk
Ox, também conhecidos como bois-almiscarados; e linces, ursos e alces no
parque de Namsskogan.
Já a região norte, a mais inóspita, é perfeita para a observação do sol da meia noite, quando o Polo Norte fica em uma certa
posição em relação ao Sol que o astro não
se põe por vários dias seguidos durante
o verão. Com sorte, nos passeios entre as
diversas ilhas da região, é possível avistar
orcas, que habitam as proximidades.

A REGIÃO
DOS FIORDES É
RECORTADA POR
PAISAGENS ÚNICAS,
COM BRAÇOS
DESSAS FORMAÇÕES
GEOLÓGICAS EM
MEIO A MONTANHAS, LAGOS E
CACHOEIRAS
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HOTELARIA

UMA MANEIRA
DIFERENTE DE
HOSPEDAR
VG SUN CUMBUCO BY VILA GALÉ
OFERECE UM CONCEITO DE
HOSPEDAGEM DIFERENTE
DO RESORT ALL INCLUSIVE

A

terceira unidade da rede Vila Galé no Ceará,
o VG Sun Cumbuco by Vila Galé já está encantando os visitantes com uma maneira diferente de hospedar, sem perder de vista a
qualidade reconhecida da rede portuguesa.
Inaugurado em regime soft opening no final
de 2018, o empreendimento fica ao lado do
resort Vila Galé Cumbuco, de frente para a
praia e próximo à Barra do Cauípe, um dos points mais disputados
por praticantes de kite surf no Litoral Oeste.
O VG Sun Cumbuco by Vila Galé oferece um conceito de hospedagem diferente do resort all inclusive. É distribuído em apartamentos de diferentes metragens, para uso individual ou em
grupos e todas as unidades possuem estrutura completa para
oferecer uma experiência de independência para os hóspedes.
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“Vamos diversificar a oferta de hospedagem na região, oferecendo um produto
complementar ao resort em regime de self
catering. A ideia aqui é receber os hóspedes que viajam a lazer ou a trabalho em
estadas de longa ou curta permanência,
e que desejam ter uma acomodação mais
independente com quarto, sala, banheiro e cozinha equipada para, por exemplo,
preparar uma refeição. Queremos que o
VG Sun Cumbuco by Vila Galé seja segunda casa dos brasileiros no Ceará”, explica
Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da rede Vila Galé.
Na primeira etapa do empreendimento, foram disponibilizadas 65 acomodações mobiliadas e decoradas. Ao todo, são
34 estúdios com 39 m² de área (sala/quarto, banheiro, cozinha e varanda); 30 suítes
de 70 m² (sala, varanda, dois quartos, dois
banheiros e cozinha) e uma suíte superior,
com 99 m² (sala, varanda, três quartos,
dois banheiros e cozinha) e capacidade
para acomodar até seis pessoas.
Para garantir o relaxamento dos hóspedes, o empreendimento possui infraestrutura completa de lazer, incluindo
piscinas adulto e infantil, sauna, jacuzzi,
academia, quadra poliesportiva, quadra
de tênis e parque infantil. O VG Sun Cumbuco by Vila Galé ainda conta com wi-fi
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AO TODO, SÃO 34
ESTÚDIOS COM
39 M² DE ÁREA;
30 SUÍTES DE 70
M²; E UMA SUÍTE
SUPERIOR, COM 99
M², E CAPACIDADE
PARA ACOMODAR
ATÉ SEIS PESSOAS

gratuito, acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida, recepção, segurança, restaurante e bar.

NOVOS INVESTIMENTOS

A Vila Galé é a maior rede de resorts
do Brasil e não para de apostar no potencial turístico do País. Além do VG Sun
Cumbuco, inaugurou recentemente o Vila Galé Touros, o maior resort all inclusive
do Rio Grande do Norte, com 514 acomodações e que demandou investimentos de R$ 150 milhões.
Neste ano, anunciou mais dois novos
projetos, um em São Paulo e outro na Bahia.
O primeiro é a estreia da Vila Galé no mercado corporativo e o segundo, um resort all
inclusive na Costa do Cacau, em meio a reservas de Mata Atlântica preservadas.
Além destes, o Vila Galé administra nove resorts no Brasil: Angra dos Reis e Rio de
Janeiro (RJ), Fortaleza, Cumbuco e VG Sun
(CE), Guarajuba e Salvador (BA), Cabo de
Santo Agostinho (PE) e Touros (RN), gerando 3,5 mil empregos diretos.
Em Portugal, onde o grupo nasceu,
foram inaugurados este ano o Vila Galé Douro Vineyards, junto ao Rio Douro,
com produção de vinho e voltado para o
enoturismo; e o Vila Galé Collection Elvas. Também estão confirmados outros

dois projetos, o Vila Galé Serra da Estrela,
em Manteigas, e o Vila Galé Collection Alter Real, em Alter do Chão.

VILA GALÉ PAULISTA

VILA GALÉ COSTA
DO CACAU

Já o Vila Galé Costa do Cacau, no município de Una, deve entrar em operação
em 2022 e terá 482 unidades habitacionais. O resort será all inclusive e seguirá o
mesmo padrão dos demais, com investimento previsto de R$ 150 milhões.

SERVIÇO
VG Sun Cumbuco
As reservas estão disponíveis
por meio do telefone
(85) 3263.9999, email
vgsun.reservas@vilagale.com
ou no site da Vila Galé

FOTOS DIVULGAÇÃO

Previsto para ser inaugurado em
2020, o Vila Galé Paulista foca no público
corporativo. Com investimento de R$ 50
milhões, está sendo erguido na região da
Bela Cintra, próximo ao Masp, e terá 110
unidades habitacionais.
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GASTRONOMIA

INOVAÇÃO
CEARENSE
FUNDADORA DO FASHION GOURMET, CAMILA CÂMARA
APOSTA EM DOIS SEGMENTOS EM ALTA NO MERCADO:
CATERING E ENCOMENDAS DE PRATOS PRONTOS
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a publicidade para a gastronomia,
a chef Camila Câmara deu uma
guinada para encontrar a sua vocação: satisfazer
os paladares mais
exigentes com uma culinária requintada, que mistura insumos locais a toques
contemporâneos, sem esquecer, claro, a
excelência no atendimento.
Camila é apaixonada por gastronomia desde criança e teve com as mulheres da família as primeiras experiências
com as panelas. Depois de rodar por cozinhas de estabelecimentos renomados
no Brasil, Camila voltou para Fortaleza
e abriu um empreendimento inovador,
o Espaço Fashion Gourmet, que unia
restaurante e eventos corporativos.
Com as mudanças do mercado e as
exigências da maternidade, Camila adaptou a sua estrutura e a boa fama da sua
comida para criar um empreendimento
versátil, voltado para eventos corporativos com até 200 convidados, e serviço
de catering. Nestes 15 anos como chef e
empresária, Camila acompanhou diversas tendências do mercado de gastronomia com a sua empresa – jantares privados, bistrô e, espaço de eventos.
“Queremos continuar crescendo com
catering, manter os eventos corporativos
e também estar na casa do cliente. Não
necessariamente em evento, mas com
um prato, uma sobremesa...”, conta.
Camila Câmara se formou em Gastronomia na Universidade Vale do Itajaí, em
Santa Catarina, tem experiência em casas
badaladas como Chef Rouge e Moreira do
Valle Eventos, em São Paulo (SP), e no restaurante Wanchako, em Maceió (AL).

QUEREMOS ESTAR
NA CASA DO
CLIENTE, NÃO
NECESSARIAMENTE
COM UM EVENTO,
MAS COM UM PRATO,
UMA ENTRADA OU
UMA SOBREMESA

Tapis Rouge - O Fashion Gourmet já teve
várias configurações diferentes e agora
se volta para o catering. É uma tendência
de mercado?
Camila Câmara - Queremos continuar crescendo no mercado de catering, realizando
eventos fora, como casamentos, e manter
os eventos corporativos que sempre fazemos. Queremos fortalecer nosso serviço de
encomendas. A pessoa que quiser levar para casa um filé ou uma massa, por exemplo,
pode ligar no dia anterior e fazer o pedido.
Usamos sempre ingredientes frescos, sem
trabalhar com nada congelado. Queremos
estar na casa do cliente, não necessariamente com um evento, mas com um prato,
uma entrada ou uma sobremesa.
TR - Quais as principais mudanças do cenário da gastronomia no Ceará?
Camila Câmara - Hoje em dia está tudo muito diferente. Quando eu me formei, há 13
anos, aqui em Fortaleza existiam seis bons
restaurantes. Hoje, surgiram novos empre-
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endimentos. Muitos vindo de fora, de cidades
como São Paulo, Curitiba (PR) e Recife (CE).
Sem falar nos restaurantes que se baseiam
na culinária DOC (Denominação de Origem
Cearense), utilizando produtos da nossa terra, como Alex Atala fez, pegando insumos tipicamente brasileiros. Acho interessante que
esteja acontecendo esse movimento aqui.
TR - Como começou a sua história com a
gastronomia?
Camila Câmara - Eu comecei em casa, fazendo encomendas de sobremesas, como
brownies, cheesecakes, pavês e bolos, para
familiares e amigos. Em seguida, fui para as
tortas e alguns pratos quentes. Foi a partir
daí que surgiu meu interesse pelo mundo
gastronômico. Naquela época, não existiam
faculdades de gastronomia no Ceará, nem
no Nordeste. Eu estudava Publicidade, já estava no terceiro ano do curso e resolvi largar
para prestar vestibular para Gastronomia,
em Santa Catarina, onde me tornei Chef Internacional de Cozinha.
TR - Como surgiu a ideia do Espaço
Fashion Gourmet? Era um desejo antigo?
Camila Câmara - Eu nunca pensei em abrir
um espaço, foi uma consequência de tudo que aconteceu. Assim que retornei para Fortaleza, comecei a fazer almoços para
amigos, que logo evoluíram para eventos
com 30 pessoas, com direito a garçons e um
menu completo com salada, prato principal
e sobremesa. Foi a partir desses almoços
que as pessoas começaram a encomendar
e tornou-se um negócio. Aos poucos, fomos crescendo. Depois de um ano, abrimos
um espaço com cozinha industrial, para
podermos atender às demandas de grandes eventos. Durante esse tempo, tivemos
a ideia de abrir um restaurante. Ele esteve
ativo por dois anos. Depois de fechar, continuamos com o espaço de buffet, mas em
paralelo começamos a oferecer serviços de
catering. Atualmente, estamos trabalhando
exclusivamente com esse serviço, atendendo ao nosso público em residências, eventos corporativos e casamentos.
TR - Qual o maior evento já realizado pelo Espaço Fashion Gourmet?
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EU COMECEI EM
CASA, FAZENDO
ENCOMENDAS
DE SOBREMESAS,
COMO BROWNIES,
CHEESECAKES,
PAVÊS E BOLOS,
PARA FAMILIARES
E AMIGOS

Camila Câmara - Realizamos o Réveillon do
Ideal Clube, para 2 mil pessoas. Montamos
um cardápio exclusivo, com ilhas gastronômicas. Uma festa que aconteceu fora do
nosso espaço, com um cardápio totalmente
novo e diferenciado. Saímos da nossa zona
de conforto. Tivemos que montar uma cozinha em um espaço aberto, e fazer a festa
acontecer prestando um serviço de qualidade. A nossa preocupação vai muito além da
comida. Nos preocupamos com o serviço e
com a bebida gelada, entre outras coisas. A
comida pode estar uma delícia, mas se não
tiver um bom serviço, não funciona.
TR - Atualmente, além de gerir o Fashion
Gourmet, você também comanda a cozinha, acompanha toda a produção?
Camila Câmara - Eu boto a mão na massa
na hora de testar um prato novo. A minha
equipe está comigo há muito tempo, nos
entendemos bastante. Quando eu falo de
fazer uma receita nova, eles já sabem como
vai funcionar. Atualmente, eu fico mais na
criação dos pratos do que no dia a dia da cozinha. Até porque adoramos inovar.
TR - Quais os pratos mais pedidos no cardápio do Fashion Gourmet?
Camila Câmara - Temos alguns pratos que
já são clássicos e costumam sair bastante,
como o Filé Diplomata. Eu criei esse prato
baseado em um molho de filé que eu co-
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mia na casa da minha bisavó. Mas fiz uma
releitura da receita, com uma pegada mais
moderna, usando funghi, bacon, vinho tinto, uva passa, creme de leite fresco, queijo
gorgonzola etc. Também temos um gratinado de carne do sol com gorgonzola que
é um verdadeiro sucesso. É uma combinação que as pessoas não imaginam. A carne
do sol, que é um ingrediente regional, com
um queijo francês. O nosso Arroz de Camarão Tailandês é outro prato bastante apreciado e pedido por nossos clientes. Além
do Rondelli de Camarão ao Cumbuco. Para
a sobremesa, sugerimos o famoso cheesecake, um dos pioneiros no nosso cardápio.
Trabalhamos também com cardápios personalizados, de acordo com o desejo do
cliente e formato do evento.

EU BOTO A MÃO
NA MASSA NA
HORA DE TESTAR
UM PRATO NOVO.
A MINHA EQUIPE
ESTÁ COMIGO HÁ
MUITO TEMPO,
NOS ENTENDEMOS
BASTANTE

TR - Qual foi o maior desafio nestes anos
como chef?
Camila Câmara - Os maiores desafios são o
começo e o fim. Começar o empreendimento, que, no caso, era abrir um restaurante, foi
um grande desafio. Trabalhávamos de segunda a segunda, fazendo receitas diferentes. Eram mais de 40 pratos todos os dias,
sempre buscando inovar. Outro desafio foi
fechar o restaurante. Alteramos o nosso formato e ficamos só com a parte de eventos.
Sair do espaço não foi uma decisão fácil,
mas hoje vejo que foi a correta. As decisões
de mudança sempre são as mais difíceis.
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DHONI ANDRADE

30 ANOS
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PAIXÃO PELA
BOA MESA
O GRUPO GEPPOS COMEMORA 30 ANOS
COM CINCO UNIDADES EM FORTALEZA E
DUAS EM TERESINA (PI). MISAKI, CABAÑA
DEL PRIMO E GEPPOS CONQUISTARAM
O PALADAR DOS CLIENTES E DIVERSOS
PRÊMIOS DA CRÍTICA ESPECIALIZADA. O
IDEALIZADOR DAS CASAS, CRICA BEZERRA,
CONTA UM POUCO DESSA TRAJETÓRIA

C

elebrando 30 anos de fundação, o Grupo
Geppos é um dos mais tradicionais do mercado cearense e possui cinco restaurantes
de bandeiras diferentes: os dois italianos
Geppos (Jardins Open Mall e Beira Mar), o
japonês contemporâneo Misaki e os dois
argentinos Cabaña del Primo (Jardins e
RioMar Fortaleza). Em Teresina (PI), são duas unidades, uma Misaki e outra Cabaña. Além delas, possui ainda
a franquia de Fortaleza da Grand Cru, a maior importadora e distribuidora de vinhos no Brasil.
Seu idealizador, o empresário Crica Bezerra, atuava na indústria de confecção há 10 anos e viu na gastronomia uma nova oportunidade de negócio, que acabou se revelando sua grande paixão.
Seus restaurantes, tocados em parceria com Deda Gomes,
primam pela gestão eficiente. Segundo Crica, o grupo trabalha
com vários indicadores. “Monitoramos o orçamento e buscamos
cumprir à risca e corrigir os riscos. Nunca é exatamente o que a
gente planejou, mas é importante planejar para ter norte, mesmo
que haja desvios no caminho”, ensina.

EM FORTALEZA,
O GRUPO
POSSUI DUAS
UNIDADES DO
GEPPOS E DO
CABAÑA DEL
PRIMO E UMA
DO JAPONÊS
MISAKI
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30 ANOS

TR - Hoje você gosta de pizza?
Crica Bezerra - Ahhh! Hoje eu adoro!
TR - Como foi o processo de transição de
uma filial para rede própria?
Crica Bezerra - Passamos uns três anos
com a marca Micheluccio, até que abrimos uma praça de alimentação na Beira
Mar, o Beach Side, com a segunda unidade da gente, que também foi um sucesso.
Quando gente estava se preparando para
fazer um segundo Beach Side, na Praia de
Iracema, que tinha acabado de ser requalificada, os sócios da Micheluccio resolveram separar.Comprei a parte deles aqui em
Fortaleza e abri a Geppetos. Depois de um
ano e meio usando a marca e no processo
de registro, uma pizzaria em Jacarepaguá
(RJ) se opôs, porque já usava o nome há 17
anos. Até que, em uma conversa no restaurante, um cliente – criança, por sinal – sugeriu o nome Geppos. Eu gostei, registramos e estamos até hoje utilizando.
TR - Você hoje comanda uma das principais redes de alimentação do Ceará. Que
avaliação você faz deste período?
Crica Bezerra - O setor de gastronomia
de Fortaleza melhorou muito nos últimos
15 anos. Eu diria que é uma das principais
capitais gastronômicas do Brasil. Para ter
sucesso nesse setor, e em qualquer outro,
é preciso ter amor. Mas, com restaurante
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"EU, COMO
EMPRESÁRIO,
PRECISO ESTAR
CERCADO DE
PESSOAS MELHORES
DO QUE EU. TENHO
QUE SER UM
GENERALISTA, NÃO
UM ESPECIALISTA"

é mais complicado. Abrir um restaurante
é fácil. É só ter dinheiro para contratar um
bom arquiteto e um bom cozinheiro, mas
manter é que é difícil. Tem que manter técnicas de gestão atualizadas. É uma atividade complexa, que abrange comércio e
indústria, porque você transforma os insumos no produto final, e serviço. Até porque
tem o retorno do cliente na mesma hora.
Os clientes hoje em dia estão cada vez mais
viajados, mais exigentes, e demandam da
gente uma renovação constante.
TR - O grupo investe em pesquisa para
aprimorar os restaurantes?
Crica Bezerra - A gente tem por cultura
empresarial pesquisar bastante. Viajar para conhecer e trazer para cá o que a gente vislumbre como sucesso. Assim como
a gente procura os melhores profissionais.
Eu, como empresário, preciso estar cercado de pessoas melhores do que eu. Tenho
que ser um generalista, entender um pouco de tudo, não um especialista.

DHONI ANDRADE

Tapis Rouge - Você deixou de atuar no ramo
de confecção para abrir restaurante. Como
foi essa mudança de foco nos negócios?
Crica Bezerra - O Brasil estava vivendo
uma crise muito séria na indústria têxtil e
de confecção, e eu estava num aperto danado. Até que um cunhado meu passou a
insistir para eu abrir uma pizzaria em Fortaleza. Eu dizia: "Nem de pizza eu gosto,
para que vou abrir uma pizzaria?". Acabei
indo para São Paulo e ele intermediou um
contato com a Micheluccio. Eu me encantei. Era uma pizza que não tinha aqui. Até
que eu abri uma filial. Era a primeira pizza
de Fortaleza assada em forno à lenha. Em
1989. Foi um sucesso de cara e acabei fechando a fábrica para me dedicar exclusivamente ao negócio de restaurantes.

QUAL A NOSSA ESPECIALIDADE?
TIRAR IDEIAS DO PAPEL.
Quando o assunto é produção audio-visual, a Primeiro Plano Vídeos
é o melhor custo x benefício para sua empresa.

roteiro

˜
captacao

imagens aereas

˜
edicao

Descubra a Primeiro Plano Vídeos,
chegou a hora de tirar as ideias do
papel!

www.primeiroplanovideos.com.br
contato@primeiroplanovideos.com.br

(85) - 98866-1911

@primeiroplanovideos

DHONI ANDRADE

30 ANOS

TR - Como ocorreram as decisões de
abrir casas com outras especialidades?
Crica Bezerra - Cada uma teve um processo diferente. O Geppos, inicialmente, era só
pizza. Depois fomos aprendendo, inserindo
coisas novas e hoje somos um restaurante
italiano. O da praia tem um outro conceito,
mais voltado para turista. Foi uma mutação
contínua para atender às necessidades do
mercado e às nossas também. Já o Misaki
foi feito com muito mais pesquisa prévia.
Viajamos muito pelo Brasil, pela Europa e
pelos Estados Unidos. Foram quase três
anos pesquisando, e optamos por seguir
uma linha inspirada no Nobu (Nova York),
que é uma cozinha japonesa contemporânea. O Cabaña foi uma pegada diferente,
queríamos uma expansão, mas não sabíamos exatamente de quê. Na pesquisa de
mercado concluímos que o brasileiro tem
muita aderência à carne, mas aqui tinha
muitas churrascarias, rodízio, essas coisas.
E, nessa busca da gente pelo diferente, fomos à Argentina e optamos por fazer nesse
formato, que tem sido um sucesso.
TR - Qual das três bandeiras responde pela
maior fatia de faturamento do grupo?
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"ESTOU LONGE
DE ME REALIZAR!
QUERO FAZER
MUITA COISA
AINDA, CONTINUAR
A EXPANDIR,
PREPARAR A
SUCESSÃO"

Crica Bezerra - Atualmente, mais ou menos 50% é do Cabaña e os outros 50%
distribuídos entre Geppos e Misaki.
TR - O Cabaña é o seu xodó?
Crica Bezerra - Meu xodó é o Geppos. É o
primeiro, meu filho mais velho. Como um
bom pai, gosto de todos os filhos.
TR - A rede tem planos de expansão, tanto
para o Ceará quanto para o Piauí?
Crica Bezerra - Temos um projeto arquitetado, mas demos uma pausa em função
da situação que o Brasil passou. Estamos
só aguardando o momento adequado. Para Fortaleza seria de outro segmento. Não
vislumbro isso no momento, vislumbro as
nossas marcas em outras praças, preferencialmente no Nordeste.
TR - Você se sente realizado como empresário?
Crica Bezerra - Estou longe de me realizar!
Quero fazer muita coisa ainda, continuar
a expandir, preparar a sucessão, porque
nós somos passageiros, mas espero que
as empresas continuem. E penso também
em investir em negócios imobiliários.

SOCIEDADE
INAUGURAÇÃO

HARD ROCK HOTEL
INAUGURA CONCEPT
STORE EM FORTALEZA
O HARD ROCK HOTEL INAUGUROU SUA CONCEPT STORE
EM FORTALEZA, LOCALIZADA NA AVENIDA DESEMBARGADOR
MOREIRA. O ESPAÇO PROMETE ATENDIMENTO E CONVENIÊNCIA
DIFERENCIADOS, COM O INTUITO DE APRESENTAR A CLIENTES,
FORNECEDORES E PÚBLICO EM GERAL OS PROJETOS DA MARCA.
O EVENTO CONTOU COM SHOW DA BANDA HANOI HANOI, QUE
DOOU ITENS HISTÓRICOS PARA A MEMORABILIA DO HARD ROCK

Samuel Sicchierolli e Rodrigo Ponte
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FOTOS NATAN FEITOSA

Marcelo da Costa, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Arnaldo Brandão

Samuel Sicchierolli

Rafael Furtado, João e Amilton Sobreira

Rafaela e Tiago Asfor

Roberta, Marina e Samuel Sicchierolli

Adriano Nogueira e Lúcio Salazar

Lúcio Salazar, Samuel Sicchierolli e Adriano Nogueira
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SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

INAUGURAÇÃO

Thiago Holanda, Rodrigo Ponte e Dito Machado

Luis Sobreira e Alan Bezerra

Ladislau Nogueira, Adriano Alves e Rodrigo Coli
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Natália Ponte, Camila Guizard, Rafaela Asfor e Roberta Sicchierolli

Patrícia Carvalhedo e Andréa Reis

Igor Ribeiro e Marina Vieira

Rodrigo Ponte, Samuel Sicchierolli e Marcelo Vargas

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

INAUGURAÇÃO

Carlos Melo e Erica Peter

Sérgio Vulcanis e Marcelo da Costa

Samantha Miranda e Luiz Trotta
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Camila e Alexandre Guizard

Rodrigo Ponte e Mileide Mihaile

Carolina e Tomás Bianchi, Lucílio Lessa e Paulo César Norões

Rodrigo Ponte e Carlos Petrônio

Roberto Saboia e Fábio Campos

Quantas histórias cabem em
uma taça de vinho?

Venha dividir bons
momentos em nosso
Wine Bar e Adega
com mais de 800 rótulos.

Av. Pe. Antônio Tomás. 850 - Lj. 2,3,4
Shopping Saint Thomas
(85) 3039-0008
lojabravawine

www.bravawine.com.br

A melhor loja de vinhos da cidade

SOCIEDADE
HOMENAGEM

Consuelo Dias Branco, Beto Studart e Camilo Santana

BETO STUDART É
AGRACIADO COM MEDALHA
IVENS DIAS BRANCO
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DO CEARÁ (FIEC), BETO STUDART, RECEBEU A MEDALHA
IVENS DIAS BRANCO DAS MÃOS DO GOVERNADOR CAMILO
SANTANA. O HOMENAGEADO É ESCOLHIDO POR MEIO
DE VOTAÇÃO REALIZADA ENTRE OS INTEGRANTES DAS
CÂMARAS SETORIAIS REPRESENTANTES DOS MAIS DIVERSOS
SETORES PRODUTIVOS CEARENSES. EM 2017, A COMENDA
FOI DESTINADA AO EMPRESÁRIO JOSÉ DIAS DE MACÊDO
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FOTOS DENIS SANTANA

Beto Studart e Camilo Santana

Elcio Batista e Paulo José

Airton Gonçalves, João Guimarães e André Siqueira

Camilo Santana, Consuelo Dias Branco, Ana e Beto Studart

Beto e Ana Studart

Beto Studart e Eudoro Santana

Medalha Ivens Dias Branco

TAPIS ROUGE 145

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

HOMENAGEM

Luciana Souza, Roberto Cláudio e Socorro França

Denise e Luciano Cavalcante

Bernardo e Vera Albuquerque
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César Ribeiro, Eudoro e Tiago Santana

Josmário Cordeiro e Patrícia Studart

João Carlos e Auxiliadora Paes Mendonça

Pedro Jorge Medeiros, Marcos Pacobahyba, Hugo Figueiredo e Jardson Cruz

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

HOMENAGEM

Felipe Oquendo e Fábio Albuquerque

Consuelo Dias Branco

Ézio de Souza e Fernanda Pessoa
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Igor Queiroz Barroso e Aline

Luciana Souza e Elcio Batista

Rômulo Soares, Arialdo Pinho e Juvêncio Viana

Carlos Matos e Luciana Perdigão

Lauro Fiuza e Chiquinho Feitosa

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

HOMENAGEM

Ricardo Cavalcante, Paulo Vale e George Lima

Ana e Nelson Montenegro

Marcos e Fernanda Pacobahyba
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Antônio dos Santos, Socorro França e Pedro Jorge Medeiros

Henrique e Veridiana Soarez

Rafael e Carlos Fujita

Edgar Gadelha e Ricardo Cavalcante

Pra você que
não pretende
ficar parado no
mundo dos negócios:

A CVPAR Finanças sabe do que
sua empresa precisa. Aqui você
conta com especialistas de
referência na área e garante
recursos financeiros com
agilidade, segurança e o melhor
retorno. Consulte a CVPAR
e impulsione seus negócios.

Um time de analistas focados na originação de operações financeiras
para empresas de médio e grande porte.

Antecipação
de Recebíveis

Capital
de Giro

Crédito
com Garantia
Imobiliária

Fusões e
Aquisições

Gestão de
Investimentos

São Paulo • R io de Janeiro • Fortaleza

cvpar.com.br
Soluções de Valor

Fundo
Imobiliário

SOCIEDADE
ANIVERSÁRIO

ADAUTO E HUMBERTO
BEZERRA CELEBRAM 93
ANOS COM GRANDE FESTA
OS IRMÃOS ADAUTO E HUMBERTO BEZERRA REUNIRAM
FAMILIARES E AMIGOS PARA COMEMORAR SEUS 93 ANOS EM
ELEGANTE FESTA NO COCO BAMBU POR TOCA. O ESPAÇO
RECEBEU DECORAÇÃO ESPECIAL DE GIL SANTOS E A MÚSICA
FICOU POR CONTA DE CHAMBINHO DO ACORDEON E
GABRIELA WILLIS. O CERIMONIAL FOI ORGANIZADO POR
NAZARÉ SANTIAGO E SUA ALLEGRA EVENTOS, E O BOLO LEVOU
A ASSINATURA DE MARILZA PESSOA, DA BOM BOCADO

Norma, Humberto, Adauto e Silvana Bezerra, Gil Santos, Denise e Bento Bezerra
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93 anos de Adauto e Humberto Bezerra
FOTOS NATAN FEITOSA

Adauto Jr, Sérgio, Ivan e Binho Bezerra

Arnon e Gaída Bezerra

Regina Aragão, Luiz Marques e Lúcio Alcântara

Binho e Luciana Bezerra

Racine e Branca Mourão

Mônica, Ângela e Luciana Bezerra
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SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

ANIVERSÁRIO

Norma, Humberto, Denise e Bento Bezerra

João e Carla Carvalho

Sara e Gonzalo Mota, Ticiane e Daniel Demétrio
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Silvana, Adauto e Arthur Bezerra

Lídia e Adauto Bezerra Júnior

Ariadne e Cleiton Marinho

Natália, Suetônio e Moema Mota

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

ANIVERSÁRIO

Edyr Rolim e Glaura Férrer

Washington Araújo e Rosângela De Francesco

Thiago Holanda, Lisieux Brasileiro e Dito Machado

Juvêncio Viana e Washington Araújo
156 TAPIS ROUGE

Guida e Oto de Sá Cavalcante

Denise Bezerra, Bento e Gil Santos

Monique e Ernani Barreira

Rui Guilhon e Ana Flávia Carvalho

m
e
V

aí

Mais um Empreendimento Boutique
no coração do Eusébio.

NATUREZA COM TOQUE DE CHARME, URBANISMO INTELIGENTE.
Projeto arquitetônico
com design único.

Paisagismo exuberante do renomado
escritório Benedito Abbud.

Inovação e sustentabilidade.
Valoração dos Serviços Ecossistêmicos.

Club House

Praça Boulevard

LOCALIZAÇÃO É TUDO.
SUPERLOCALIZAÇÃO É AINDA MAIS.

centro de
compras

no coração
do eusébio

#VertNatureza #NoCoracaodoEusebio
#AverdadeiraCidadejaexiste

Visite nossos espaços nos Shoppings Iguatemi e RioMar.
Faça seu cadastro e garanta condições
especiais de pré-lançamento.

Av. Eusébio de Queiroz, 4066
Agende sua visita: (85) 4111.0011
Acesse: www.vertnatureza.com.br
EMPREENDIMENTO:

PARTICIPAÇÃO:

Em atenção às Leis Federais No. 4.591/64, No. 6.766/79 e No. 8.078/90, informamos que todas as características e imagens do empreendimento são meramente ilustrativas, podendo sofrer ajustes a critério
dos empreendedores. Loteamento aprovado e registrado: R/04-009592 de 27/12/2018 - CRI do Eusébio. Coordenação de Vendas: Mais Inteligência de Mercado – CRECI 18.702 J e CMPonte – CRECI 16.416-F.

SOCIEDADE
ENLACE

O "SIM" DE TALYZIE
MIHALIUC E MARCELO
SOMBRA EM PORTUGAL
TALYZIE MIHALIUC E MARCELO SOMBRA OFICIALIZARAM
UNIÃO EM CERIMÔNIA REALIZADA NA IGREJA NOSSA
SENHORA DO ESPINHEIRO, NA BELA CIDADE DE ÉVORA,
EM PORTUGAL. APÓS O “SIM”, RECEPCIONARAM OS
CONVIDADOS NO HOTEL CONVENTO DO ESPINHEIRO,
COM PRODUÇÃO E CERIMONIAL DE LILIAN PORTO,
DECORAÇÃO DA TRIAT PORTUGAL POR GEÓRGIA
FONTES E JANTAR ASSINADO POR JOANA LOBO
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FOTOS PRISM/DIVULGAÇÃO

SOCIEDADE

FOTOS PRISM/DIVULGAÇÃO

ENLACE

TALIZYE SUBIU AO
ALTAR COM VESTIDO
ASSINADO POR TICIANA
SAMPAIO, E MARCELO
COM UM ELEGANTE
TERNO DA HUGO
BOSS. A CEARENSE
RADICADA NO PAÍS
EUROPEU, LUCIANA
ARAÚJO, COMANDOU
O REPERTÓRIO DA
CERIMÔNIA, ENQUANTO
O DJ THIAGO CAMARGO
FOI O RESPONSÁVEL
POR ANIMAR A FESTA
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SOCIEDADE

FOTOS PRISM/DIVULGAÇÃO

ENLACE
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GENTIL BARREIRA

NEGÓCIOS
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BS DESIGN:
O FUTURO
JÁ CHEGOU
RECÉM-INAUGURADO,
O EMPREENDIMENTO
ALIA SUSTENTABILIDADE,
SEGURANÇA, INOVAÇÃO,
ACESSIBILIDADE, CONFORTO
E FUNCIONALIDADE A
UM ELEVADO PADRÃO
ARQUITETÔNICO

I

dealizado por Beto Studart,
presidente do Grupo BSPAR,
o BS Design Corporate Towers
nasceu do desejo do empresário de construir um empreendimento que dialogasse bem
com o ambiente em que está
inserido. Por isso, além de dispor de salas comerciais e lajes corporativas, o BS Design possui espaços para eventos e uma grande praça que contará com
restaurantes, delicatessen e outros equipamentos comerciais no seu entorno.
A área da praça, localizada no piso térreo do empreendimento, pode ser
acessada por todas as quatro entradas
do prédio, permitindo uma fácil circulação. A ideia é que esse seja um espaço de
convivência, com conforto e segurança,
um verdadeiro ponto de encontro, para
um café com os amigos ou para encontros de negócios.
Focado também em eventos, o BS
Design conta com um mezanino na Torre
Norte, que possui uma área panorâmica,
um foyer e um auditório (Carlos Alberto
Studart Gomes) para 220 pessoas. O pavimento possui ainda salas de reunião
moduladas para 12, 16 e 20 pessoas, além
de outro auditório (Walter Nogueira) com
capacidade para 60 lugares. O espaço é
ideal para a realização de eventos corporativos, lançamentos de livros e palestras,
bem como eventos sociais.
Com um design sofisticado e atemporal, o BS Design é um verdadeiro salto para
o futuro, inaugurando uma nova forma de
fazer negócios na capital cearense. Além
de impressionar por sua beleza e inovação
em cada espaço do empreendimento comercial, o BS Design foi idealizado com o
conceito de gentileza urbana, pois o equipamento oferece mais uma área de convivência para a região.
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NEGÓCIOS

Localizado no coração da Aldeota, o
BS Design Corporate Towers tem 72 mil
m² de área construída, com duas torres
de 21 pavimentos cada, onde estão distribuídas 690 salas comerciais e 18 lajes
corporativas, que vão de 22 m² a 326 m²,
ocupando uma área de 10 mil m². Com
a fachada inspirada em uma vela de jangada, o empreendimento conta ainda
com halls sociais ambientados com móveis assinados por grandes designers,
espelhos d’água, sky lounge totalmente
mobiliado e com jardim com uma vista
privilegiada de Fortaleza, e dois helipontos com sala VIP ambientada na Torre Sul.

ALTO PADRÃO

O BS Design é o primeiro edifício
comercial do Ceará com conceito A+,
caracterizado pela inteligência e pelo
alto padrão arquitetônico, capazes de
reunir, em um único empreendimento,
um alto nível de tecnologia, segurança
e conforto. Um avançado centro de supervisão predial controla todos os sistemas de iluminação, alimentação elétrica, hidráulica, sistema de proteção e
combate a incêndios, elevadores, segurança patrimonial e pessoal e gerenciamento energético.
O prédio dispõe de 26 elevadores
no total. Os 18 sociais têm velocidade
de 180 metros por minuto, tecnologia
de antecipação de chamada e um moderno sistema de frenagem regenerativa (Kers), o mesmo usado nos carros da
Fórmula-1, que reutiliza a energia para
a rede de elevadores. As áreas comuns
do empreendimento contam com automatização de iluminação e lâmpadas
e luminárias de baixo consumo e alto
rendimento, tipo LED e fluorescente T5,
garantindo maior eficiência energética.
Para facilitar o embarque e o desembarque, o empreendimento tem três porte cochères. Além disso, estão disponíveis 1.527 vagas entre carros e motos nos
cinco subsolos. No estacionamento, existe ainda uma área com vagas exclusivas
para carros elétricos, o Green Parking.
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O BS DESIGN É O
PRIMEIRO EDIFÍCIO
COMERCIAL
DO CEARÁ COM
CONCEITO A+,
CARACTERIZADO
PELA INTELIGÊNCIA
E PELO ALTO PADRÃO
ARQUITETÔNICO

  Planejado utilizando o Building Information Model (BIM), metodologia inovadora que simula o processo de construção, possibilitando a compatibilização
de todos os projetos, o BS Design tem
Pré-Certificado LEED – selo que orienta e atesta o comprometimento de uma
edificação com os princípios da sustentabilidade para a construção civil. Em
2018, o BS Design rendeu ainda duas
premiações do Sinduscon-CE à BSPAR:
o Prêmio Destaque BIM, pelo uso da Modelação da Informação da Construção
(BIM) a partir da disseminação de boas
práticas e do fomento ao ensino e à pesquisa na área; e o prêmio de Construtora
do Ano, pela comprovação de processos,
registros e ferramentas de controle, conforme as normas, legislações e boas práticas vigentes no segmento.

FOTOS DIVULGAÇÃO

CONCEITO A+
A chancela internacional A+
é concedida pela Cushman
& Wakefield, empresa norteamericana de serviços
imobiliários comerciais, e atesta
que um empreendimento cumpre
uma série de requisitos.
Entre eles:
Lajes divididas em diversos
conjuntos
Gerador integral para áreas
comum e privativa
Ar condicionado central
Relação de vagas 1:20 por m² de
área locável (desconsiderando
lajes de garagem privativa)
Auditório
Heliponto (para aeronaves
particulares)
Sky deck (espera VIP de
aeronaves)
Elevador privativo
Elevadores inteligentes de
alta performance
Excepcional acessibilidade
Certificado Green Building
Gerenciamento profissional
Alta qualidade nos acabamentos
e especificações técnicas
Sistema de automação integrado
(alarmes, equipamentos de
detecção de incêndio etc.)
Atrai grandes inquilinos e de
alta qualidade
Valor de aluguel igual ou
acima de 30% do valor mais
alto da região
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ARQUITETURA
Ikon

Solar Praça
Portugal

OS QUATRO
NOVOS ÍCONES
DA DIAGONAL
O ARQUITETO DANIEL ARRUDA, AUTOR
DOS NOVOS PROJETOS DE ALTO PADRÃO DA
CONSTRUTORA, REVELA PORQUE OS EDIFÍCIOS
SERÃO ÍCONES ARQUITETÔNICOS DE FORTALEZA
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Epic

D

evido à recente mudança
da legislação
construtiva de
Fortaleza, que
instituiu a outorga onerosa
e, com isso, a
possibilidade de construir edifícios maiores que o antigo padrão de 72 metros,
começam a surgir na cidade empreendimentos residenciais inovadores e que em
breve darão uma nova cara a regiões nobres, como Aldeota e Meireles.
Uma das empreiteiras que saíram na
frente com essa oportunidade foi a Diagonal. Ela confiou os traços de quatro
empreendimentos de alto padrão, co-

Legacy

mercializados em condomínio fechado
(sem incorporação), ao arquiteto Daniel
Arruda, parceiro da construtora desde
o ano 2000, quando abriu o seu escritório. Da sua prancheta sairão nos próximos dois anos os edifícios Epic, Ikon,
Legacy e o Solar Praça Portugal.
Ao todo, serão 132 unidades entre
254m² e 500m² nos quatro edifícios,
sendo três no Meireles e um na Aldeota, no terreno do extinto Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM). Os projetos têm em comum, além da altura
elevada, “traços arquitetônicos mais
futuristas, mais curvas e com formas
mais arrojadas, inspiradas em carros
superesportivos, como as Ferrari, e nos
aviões”, adianta o arquiteto.

AO TODO, SERÃO
132 UNIDADES
ENTRE 254M² E
500M² NOS QUATRO
EDIFÍCIOS, SENDO
TRÊS NO MEIRELES
E UM NA ALDEOTA
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Alguns projetos apresentam inclusive
um aspecto de torção, como o Epic, inspirado em esculturas. “Os nossos projetos têm
traços diferentes daquilo que usualmente
vemos na cidade. São linhas futuristas desde a planta baixa, que já são mais ‘design’,
por assim dizer, e isso se replica nas fachadas. Têm um embasamento que se liga ao
corpo e fecha com um coroamento. É toda
uma linguagem própria”, continua.
A única exceção ao futurismo será o
neoclássico Solar Praça Portugal, cujas
obras já foram iniciadas. “O Solar tem linhas mais elegantes, com mais ornamentos e vai se destacar muito na paisagem
da praça”, promete.

NOVAS TÉCNICAS

tos inserem no mercado local a necessidade de testes em túnel de vento, para
pôr à prova a resistência da estrutura.
“É uma engenharia um pouco diferente daquilo que a gente vem trabalhando.
Além do FCK maior, o dimensionamento
das peças, dos pilares, das vigas e das lajes
são também diferentes e geram impacto imediato na planta de arquitetura. Por
causa dos ventos mais fortes, também é
preciso usar vidros duplos. Tudo isso exige
que a gente tenha sempre o calculista por
perto para saber o tipo de estrutura que
vai ser utilizada nesse empreendimento e
fazer esse casamento com a arquitetura já
no nascedouro do projeto”, explica Daniel.
Para ele, a outorga onerosa vai ajudar também a cidade a ter projetos que
conversem mais com o entorno. “Eu
sou um grande defensor. A alteração é
muito positiva porque, com uma altura
maior, eu adenso menos embaixo, ocupo menos área do terreno, valorizando

DHONI ANDRADE

Além das fundações mais robustas e
do FCK (sigla em inglês para Resistência
Característica do Concreto à Compressão,
utilizado para calcular a medida de concreto à estrutura), estes edifícios mais al-

“OS NOSSOS
PROJETOS
TÊM TRAÇOS
DIFERENTES
DAQUILO QUE
USUALMENTE
VEMOS NA CIDADE.
SÃO LINHAS
FUTURISTAS DESDE
A PLANTA BAIXA"
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DHONI ANDRADE

ARQUITETURA

a ventilação na cidade. E com os recuos
maiores há também o benefício da vista
para os prédios ao redor”.

AS VANTAGENS DO
CONDOMÍNIO FECHADO

Para o presidente da Diagonal, João
Fiúza, as obras em condomínio fechado
oferecem várias vantagens para os compradores que as incorporações comuns
não têm, tais como preço de custo (a
construtora recebe apenas uma taxa de
administração), projetos personalizados e
melhores condições de pagamento.
“Nós sempre fizemos obras do tipo, temos vários edifícios icônicos em Fortaleza
construídos em regime de condomínio fechado, e as vantagens são inúmeras. É literalmente contratar alguém para construir
e, além do custo mais baixo e acompanhamento direto, o cliente paga a parcela da
obra até quitar. Não tem financiamento
bancário e ainda pode fazer as modificações desejadas ainda na construção do prédio. Sem falar que são projetos exclusivos e
em localizações privilegiadas, em locais que,
em incorporações comuns, talvez nem existiriam, porque a conta não fecha”, afirma.
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AS OBRAS
Ikon
24 unidades de 254m²,
na esquina das ruas José
Lourenço e Tenente Benévolo
(Meireles).
Legacy
31 unidades de 300m² e
330m², na esquina das ruas
Oswaldo Cruz e Maria Tomásia
(Aldeota).
Solar Praça Portugal
32 unidades de 400m² e
500m², na esquina da Avenida
Dom Luís com a Rua Visconde
de Mauá (Meireles).
Epic
40 unidades de 360m² e
400m², na esquina das ruas
Monsenhor Bruno e Atualpa
Barbosa Lima (Meireles).

La Maison Catering.
O serviço e a qualidade do
La Maison na sua casa ou
onde você desejar.

www.lamaison.com.br

SOCIEDADE
CHÁ DAS 5PM

EXPERIÊNCIAS DE
LUXO BRITÂNICAS
O UNIVERSO DO LUXO BRITÂNICO FOI EVIDENCIADO NO EVENTO
DE EXPERIÊNCIAS “CHÁ DAS 5”, QUE O POVO, EXTREMA JAGUAR LAND
ROVER E TAPIS ROUGE PROMOVERAM NA CONCESSIONÁRIA. NA
AÇÃO DE CROSSMARKETING, OS PARTICIPANTES EXPERIMENTARAM
PRODUTOS E SERVIÇOS DE ALTO PADRÃO DIRETAMENTE LIGADOS À
“TERRA DA RAINHA”, COMO A REDE DE RESTAURANTES E HOTÉIS HARD
ROCK, AS MOTOS TRIUMPH E OS CARROS JAGUAR E LAND ROVER. ALÉM
DISSO, A CASABLANCA TURISMO APRESENTOU ROTEIROS DE LUXO
NA INGLATERRA, COM TARIFAS ESPECIAIS EM PARCERIA COM A AIR
FRANCE/KLM. O “CHÁ DAS 5” CONTOU TAMBÉM COM APRESENTAÇÃO
DO GIN BULLDOG, POR BRAVA WINE; E DA LINHA DE CHÁS E CAFÉS
DA 3CORAÇÕES. O MENU FOI ASSINADO PELO LA MAISON BUFFET

Ítalo Gadelha, Luís Sobreira, André Linheiro, Lúcio Salazar, Odilon Peixoto, Regis Abreu e Lauro Sobreira
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FOTOS BEATRIZ BLEY

Adriano Nogueira, Rafael Leal e Odmar Feitosa

Roberta Vasconcelos

Ricardo Feitosa e Luana Pereira

Naldinho Salles, Odmar Feitosa, Flavio Jacinto e Iramar Moreira

Flavio Jacinto, Ronei Paiva, Dinah Paiva e Pedro Alfredo

Rafael Leal e Odmar Feitosa
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FOTOS BEATRIZ BLEY

CHÁ DAS 5PM

Lúcio Salazar, Roberta Vasconcelos e Odilon Peixoto

Ricardo Feitosa, Luana Pereira e Thiara Holanda

Ronei Paiva e Dinah Paiva

Katarina Nascimento e Juliana Castro

Cristiane de Brito, Raíssa Rodrigues Vasconcelos e Roberta Vasconcelos
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Régis Abreu

Rodrigo Cole, Diego Mavignier e Lauro Sobreira

SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

CHÁ DAS 5PM

Chá das 5PM

Daiane Barros e Graça Barros

Adriano Nogueira e Odmar Feitosa

Ahimssa Gomes, Tamara Nobre, Hedder Gomes e Jairo Araújo

Raíssa Rodrigues
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Oritônio dos Santos, Guilherme Holanda e Lauro Sobreira

ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS
LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA
CONDOMINIAL
E EMPRESARIAL
SEGURANÇA
PATRIMONIAL

TODO MUNDO
TEM UM ANJO
DA GUARDA.
SEU PATRIMÔNIO
GRUPO VIPER.
TAMBÉM. EXPERIÊNCIA

E CONFIANÇA
A SEU SERVIÇO.

R. CARLOS VASCONCELOS, 1319
FORTALEZA - CE | 85.3133.1313
@GRUPO_VIPER | /GRUPOVIPERBR
WWW.GRUPOVIPER.COM.BR

SOCIEDADE
ELEIÇÃO

RICARDO CAVALCANTE É
ACLAMADO COMO NOVO
PRESIDENTE DA FIEC
O EMPRESÁRIO RICARDO CAVALCANTE FOI
ACLAMADO COMO NOVO PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ
(FIEC) EM CERIMÔNIA REALIZADA NA SEDE DA
INSTITUIÇÃO. O SUCESSOR DE BETO STUDART ASSUME
EM SETEMBRO E SEGUE NO COMANDO ATÉ 2024
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Rafael Leal, Adriano Nogueira, Ricardo Parente e Marcelo Quinderé
FOTOS NATAN FEITOSA

Carlos Prado, Ricardo Cavalcante, Maia Júnior, Roseane Medeiros e Beto Studart

Eduardo Neves e Benildo Aguiar

Ana Studart e Rosângela Cavalcante

Benigno Júnior, Lincoln Rocha, Aníbal Carneiro e Erinaldo Dantas

Carlos Prado e Roseane Medeiros

Erinaldo Dantas, Ricardo Cavalcante, Beto Studart, Aluísio Ramalho e Sampaio Filho

TAPIS ROUGE 187

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

ELEIÇÃO

Oto de Sá Cavalcante, Waldir Diogo e Antunes Mota

Sérgio Melo e Eugênio Pontes

Fernando Franco, Assis Cavalcante e Sérgio Aguiar
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Rafael Martins, Humberto e Diana Cavalcante

Ricardo e Rosângela Cavalcante

Hugo Figueiredo e Carlos Alberto Mendes

Joaquim Cartaxo, Lauro Martins, Eulálio Costa e Custódio Santos

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

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

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

SOCIEDADE

FOTOS NATAN FEITOSA

ELEIÇÃO

Erinaldo Dantas e Márcio Vitor

Honório Pinheiro, Ricardo Cavalcante e Marcos Soares

José Carlos Gama e Jaime Delicanta
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Beto e Ana Studart

Ricardo Parente e Enid Câmara

Lauro Chaves, Sampaio Filho e Roberto Sérgio

Júlio Ventura e George Lima

Kalil Otoch e Augusto Martins

DESFRUTE DOS
PRIVILÉGIOS
DE TER UM

XC 40

XC 60

XC 90

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
ESTÁ NA GNC SUÉCIA
www.gncsuecia.com.br
Instagram: @gncsueciavolvo

Avenida Rogaciano Leite, 1815 A
Luciano Cavalcante, Fortaleza/Ce

85 3277.5005 | 99168.7885

MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO.

VOLVO

LUXO

R. XIMENES

A SINGULARIDADE
DO REQUINTE
CADA BELEZA É ÚNICA. E SÓ JOIAS
EXCLUSIVAS SÃO CAPAZES DE REVELAR E
TRADUZIR O QUE HÁ DE BELO NAS MAIS
DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO. NESTE
EDITORIAL, TAPIS ROUGE APRESENTA AS
NOVIDADES DA JOALHERIA. ENCANTE-SE!

BRACELETE EM OURO BRANCO E
DIAMANTES, ANEL DE SOUTH SEA
NEGRO E ANEL FOLHA DE DIAMANTES

COLAR E BRACELETE EM OURO
AMARELO CRAVEJADO DE DIAMANTES,
ANEL PAVÊ DE DIAMANTES
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CONJUNTO
DE SOUTH SEA
COM FLOR DE
OURO BRANCO
E DIAMANTES;
BRACELETES EM
OURO BRANCO
E DIAMANTES
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LUXO

BRACELETE E ANÉIS
EM OURO BRANCO
E DIAMANTES

CONJUNTO EM
OURO BRANCO
COM DIAMANTES
E RUBIS

BRACELETE E
ANEL EM OURO
AMARELO E ÔNIX
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BRACELETE
EM OURO
AMARELO
E ÔNIX

CONJUNTO DE
SOUTH SEA EM
OURO BRANCO
E DIAMANTES

CONJUNTO EM
OURO BRANCO COM
DIAMANTES E RUBI
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SOCIEDADE
NIVER

RAISSA E ODMAR FEITOSA
FILHO CELEBRAM O
PRIMEIRO ANO DO JOÃO
RAISSA E ODMAR FEITOSA FILHO RECEBERAM A
FAMÍLIA E OS AMIGOS, NO VIGNOLI DA VIRGÍLIO
TÁVORA, PARA COMEMORAR O PRIMEIRO
ANIVERSÁRIO DO HERDEIRO JOÃO VASCONCELOS
FEITOSA. A FESTA TEVE COMO TEMA “FAZENDINHA DO
JOÃO”, INSPIRADO NA TURMA DO MUNDO BITA, UM
DOS GRANDES SUCESSOS DO UNIVERSO INFANTIL

Camile Bezerra, Edmar, Odmar Filho, Raissa, João, Naiana e Odmar Feitosa

196 TAPIS ROUGE

FOTOS DAVI FARIAS

Edilberto Vasconcelos e João Vasconcelos

João Vasconcelos Feitosa

Odmar, João e Naiana Feitosa

João e Raissa Feitosa

Daniele Martins, Ana Martins, Maria Lucia Carneiro, Guiomar Feitosa e Ceumar Viana

Maria Clara Quinderé e Bruna Waleska
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SOCIEDADE

FOTOS DAVI FARIAS

NIVER

Ednubio e Fernanda Vasconcelos

Mariane Cortez, Davi Cortez e Bruno Vasconcelos

Cybeli e Stênio Suleiman
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Guiomar Feitosa e Ceumar Viana

Garcez Neto e Amanda Lia

Raissa Feitosa, Sophia e Adriana Félix

Odmar Feitosa Filho e Raissa Feitosa

Edmar Feitosa e Camile Bezerra

SOCIEDADE
OBRAS

ROBERTO CLÁUDIO
LANÇA MEGA PACOTE
DE INVESTIMENTOS
O PREFEITO ROBERTO CLÁUDIO LANÇOU O MAIOR
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DA HISTÓRIA DE FORTALEZA,
COM RECURSOS DA ORDEM R$ 1,5 BILHÃO. O “MAIS AÇÃO”
GARANTE A CONCLUSÃO DE MAIS DE 700 OBRAS ATÉ O FINAL
DE 2020. AS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NAS SETE REGIONAIS
DA CAPITAL, ATENDENDO ÁREAS COMO SAÚDE, EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE, URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Roberto Cláudio apresenta mega pacote de investimentos
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FOTOS NATAN FEITOSA

Roberto Cláudio

Eliseu Barros e Maurício Filizola

Ciro Gomes, Camilo Santana e José Sarto

Tasso Jereissati, Antônio Henrique e Ciro Gomes

Ferruccio Feitosa e Eliseu Barros

Elcio Batista e Marcelo Pinheiro

Camilo Santana
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FOTOS NATAN FEITOSA

OBRAS

Maurício Filizola, Moacir Maia e Marcelo Pinheiro

Erinaldo Dantas, Patriolino Ribeiro, Darlene Braga e Ésio Feitosa

José Sarto
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Rodrigo Nogueira, Reinaldo Salmito e Anderson Carvalho

Giselle Bezerra e Carol Bezerra

Fernanda Gabriela, José Porto e Joana Maciel
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FOTOS NATAN FEITOSA

OBRAS

Águeda Muniz e Roberto Cláudio

Tasso Jereissati

José Sarto e Erinaldo Dantas
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Dimas Barreira e Erinaldo Dantas

Giselle Bezerra e Ciro Gomes

Denisio Pinheiro, Erick Vasconcelos e Moacir Maia

Fernanda Frota e Alice Correia

Samuel Dias

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.

