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INOVAR É PRECISO
NO COMANDO DO GRUPO M. DIAS BRANCO,
IVENS JÚNIOR REVELA QUE A INOVAÇÃO É UM DOS
PILARES ESTRATÉGICOS DA EMPRESA E DIZ ESTAR ATENTO
ÀS NOVAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

Voe World Business Class
Relaxe e aproveite o seu espaço particular. Com assentos totalmente
reclináveis e pratos preparados por top chefs, a nova World
Business Class fará você se sentir em casa - klm.com.br

Royal Dutch Airlines

MAIS INTELIGÊNCIA.
MAIS SAÚDE.
MAIS RESULTADOS.

Acesse: www.sesi-ce.org.br/sesivivamais
para mais informações ou ligue
e agende sua visita.
Central de relacionamento: (85) 4009.6300

A melhor solução para a
gestão de SST e do eSocial
da sua empresa.

EDITORIAL

UM MUNDO DE
POSSIBILIDADES

A

cada nova edição da Tapis
Rouge, nossa equipe
enfrenta um desafio. Em
meio a tantas possibilidades
de pautas interessantes,
como encontrar um eixo de conexão entre
elas? Como construir uma linha narrativa
que traga unidade e sentido à revista?
Por esta razão, proponho uma
inversão do que fazemos neste espaço.
Em vez de antecipar o eixo editorial que
costura a edição, a gente vai apresentar
alguns dos nossos destaques e convidar
você a identificar o que os aproxima.
Começando por nossa matéria de
capa, que traz uma entrevista exclusiva
com Ivens Dias Branco Junior, executivo
que desde 2014 está à frente do
conglomerado gigante que leva o nome
da família. Formado, desde muito jovem,
no chão da fábrica, Ivens Júnior é um
entusiasta da modernização da empresa.
Já Severino Ramalho Neto, CEO do
Mercadinhos São Luiz, aposta numa
ponte entre a tradição e as comodidades
tecnológicas para se manter em posição
destacada no segmento em que atua
Do setor privado para o público,
Romildo Rolim estrutura sua gestão
à frente da presidência do Banco do

Nordeste (BNB) em dois conceitos que se
retroalimentam: efetividade e perpetuação.
Como nem só de negócios e
assuntos afins se vive, Tapis Rouge traz
roteiro gastronômico exclusivo para
os apreciadores de uma boa carne na
brasa. E, aproveitando que a Air Europa
inaugura voo direto entre Fortaleza e
Madri, apresentamos um guia atualizado
dos agitos da Movida Madrileña, como
imortalizada na canção de Caetano Veloso.
Seja bem-vindo a mais uma edição!
P. S. Se alguém aí arriscou algo na linha
de trajetórias de sucesso que passam pela
ampliação de horizontes, mas sem tirar os
pés do chão, acertou em cheio!
Isso tudo, sem falar nos conteúdos que
o leitor já está acostumado a encontrar
em nossas páginas, como a cobertura
dos mais badalados eventos sociais, os
últimos lançamentos automobilísticos, as
mais luxuosas novidades imobiliárias.
Seja bem-vindo a mais uma edição da
Tapis Rouge.
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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 #BLDUrbanismo

Conheça em primeira mão a Loja Vert
e sinta de perto a transformação urbana da região.
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:

Preço de pré-lançamento: R$ 236.520,00.*
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. Valor referente
aos lotes G11 a G18 com 360 m² cada. Consulte o seu corretor para obter a tabela e condições especiais de Pré-lançamento com entrada mínima de 12% e financiamento direto com a BLD Urbanismo. IGPM+0,87% a.m.
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INOVAÇÃO
para desafiar
a crise

PRESIDENTE DO GRUPO M. DIAS
BRANCO, IVENS JÚNIOR FALA SOBRE OS
DESAFIOS DE DIRIGIR UM DOS MAIORES
GRUPOS EMPRESARIAIS DO BRASIL

U

ma das analogias mais difundidas sobre
a gestão de grandes empresas é a da orquestra: os músicos precisam estar em
sintonia e ser liderados por um maestro
que entenda bem cada grupo de instrumentos e que seja capaz de coordenar
todo o conjunto para que o espetáculo aconteça. No caso do grupo M. Dias
Branco, gigante da área alimentícia e que possui empreendimentos
em outros setores, o maestro é Ivens Dias Branco Júnior.
O braço alimentício; fundado em 1961 a partir da indústria de
panificação criada na década de 1940 pelo empreendedor português Manoel Dias Branco, avô de Ivens; exporta para 37 países e gera mais de 18,5 mil empregos diretos em 15 fábricas no
Brasil. Nestas unidades são produzidas massas, biscoitos, misturas para bolo, margarinas, torradas, snacks, gorduras vegetais e farinha e farelo de trigo de diferentes marcas, como Adria,
Vitarella, Richester, Pilar, Fortaleza, Piraquê, Finna e outras. Os
outros negócios incluem a Cimentos Apodi; a Dibra Participações, um terminal para importação e exportação de trigo no Rio
de Janeiro e turismo, com o resort de alto padrão Dom Pedro
Laguna, em Aquiraz, o hotel Holiday Inn, na Praia de Iracema, e
o Hotel Praia Centro, na avenida Monsenhor Tabosa.

CAPA

À frente do conglomerado desde
2014, quando o pai e fundador do grupo, Ivens Dias Branco (falecido em 2018),
afastou-se do comando, Ivens Júnior é
um líder incomum. Mesmo não tendo
concluído a graduação em Administração,
é um dos maiores entusiastas da qualificação profissional no grupo. Orgulha-se
por ter se formando no chão da fábrica da
família, onde ingressou em 1976.
Em conversa com a Tapis Rouge , o
empresário fala sobre a sua trajetória, a
priorização da inovação no grupo e a modernização de cada uma das áreas para
continuar a crescer no Brasil e também
ampliar as exportações.
Tapis Rouge - Como foi a sua trajetória
na empresa? O senhor passou por quais
funções até chegar ao posto mais alto?
Ivens Dias Branco Jr - Iniciei minhas atividades profissionais na companhia em
1976, como gerente industrial, quando a
fábrica ainda ficava na rua João Cordeiro,
em Fortaleza. Em 1981, por destacar-me
na área da indústria, assumi a Diretoria
Industrial, com a responsabilidade de implantação da nova unidade de produção
da Fábrica Fortaleza no Km 18 da BR 116.
Também fui responsável pelo projeto de
implantação da unidade industrial produtora de margarinas e gorduras vegetais da companhia, inaugurada em 2002.
No ano seguinte, assumi o cargo de diretor superintendente e, em 2006, a Vice-Presidência Industrial das empresas. Em
2014 fui nomeado presidente da companhia, cargo que ocupo atualmente.
TR - Indústrias de vários segmentos têm
investido em inovação. Qual a relevância
desta área para o Grupo M. Dias Branco?
Ivens Dias Branco Jr - A empresa tem
a inovação como um dos pilares de seu
plano estratégico, focando principalmente em novos produtos, processos,
canais e categorias. A área de Pesquisa
e Desenvolvimento de Novos Produtos
é responsável pela gestão da Inovação,
garantindo o planejamento e execução
de um processo estruturado e em con22 TAPIS ROUGE

junto com outras áreas do negócio, como Marketing, Indústria, Supply Chain e
Novos Negócios.

A EMPRESA
TEM A INOVAÇÃO
COMO UM
DOS PILARES
DE SEU PLANO
ESTRATÉGICO

TR - Vocês investem em startups?
Ivens Dias Branco Jr - Desde 2017, após
uma visita técnica da alta gestão da empresa ao Vale do Silício, iniciamos um
processo de aproximação e investimento em startups. Criamos um programa
de conexão chamado Germinar M. Dias
Branco, que já está em sua segunda edição e vem se mostrando muito bem-sucedido, inclusive, reconhecido por
várias publicações em mídias tradicionais e especializadas. Este programa
está dividido em duas frentes. A primeira, buscando soluções para desafios e
oportunidades no negócio atual, tais
como melhoria da eficiência operacional, transformação digital, novas formas
de interação com consumidores e novas tecnologias em ingredientes e em-
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de nossos colaboradores, nosso maior
patrimônio, para estarmos sempre preparados para o crescimento.

O ANO ESTÁ
SENDO BASTANTE
DESAFIADOR, O QUE
NOS FAZ PENSAR
EM DIFERENTES
FORMAS E
MODELOS PARA
CONQUISTARMOS
MERCADO

balagens. A segunda frente é focada em
novos negócios, buscando conectar a
empresa a startups alinhadas às tendências globais em alimentos (conveniência
e praticidade, indulgência e experiência,
saudabilidade e nutrição).
TR - Como o senhor vê o cenário econômico nos próximos anos?
Ivens Dias Branco Jr - A empresa tem
mais de 65 anos e já vivenciou vários
momentos de turbulência da economia brasileira, e nem por isso deixou de
acreditar no potencial de recuperação e
retomada do crescimento do País. Para
os próximos anos, a nossa expectativa é
de melhora e continuarmos a realizar investimentos, como, por exemplo, o novo
e maior moinho de trigo do Rio Grande
do Sul, que inauguramos recentemente. Além de tecnologia e infraestrutura,
acreditamos muito na importância de se
investir em treinamentos e capacitação

TR - As incertezas atuais devem afetar
ou adiar os planos de internacionalização
da companhia?
Ivens Dias Branco Jr - A empresa estruturou uma área de exportação para
ganharmos cada vez mais relevância no
mercado externo, e assim avançarmos
no processo de internacionalização de
forma robusta e sustentável nos próximos anos.
TR - Qual a maior lição da última crise?
Ivens Dias Branco Jr - O ano está sendo
bastante desafiador, o que nos faz pensar em diferentes formas e modelos para conquistarmos mercado e trazermos
bons resultados para o negócio. Mantemos sempre o foco na gestão, com austeridade no controle de custos, despesas
e eficiência operacional. Buscamos cada
vez mais agilidade nas decisões, na união
entre os colaboradores e criatividade para os enfrentamentos de crises. Isso nos
torna cada vez mais fortes e preparados.
TR - O grupo já estava consolidado como um dos maiores do segmento nas
Américas e o mercado chegou a especular se, após a morte do fundador, a
empresa seguiria do mesmo tamanho.
Foi um desafio manter a família coesa
em torno do negócio?
Ivens Dias Branco Jr - A empresa já era
muito profissionalizada e, por mais que
a presença do fundador fosse muito importante, tínhamos condições de levar
adiante seus ideais e cumprir os desafios
de continuar crescendo. Este processo
contou com a participação de todos os
colaboradores da empresa e da família.
TR - A sucessão já havia sido preparada
por Ivens Dias Branco anos antes, mas
ele ainda era muito presente no dia a dia
da companhia. O que mudou objetivamente com a sua ausência no negócio?
Ivens Dias Branco Jr - O meu pai já vinha
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Neste momento, estamos concluindo o trabalho de uma empresa de consultoria que
visa reordenar o processo fabril, tentando
identificar alterações que visem aumentar
a eficiência operacional da empresa. Só
após a conclusão desses estudos poderemos decidir sobre ampliação de fábricas ou
até mesmo construção de novas unidades.

se afastando do dia a dia da empresa e
exercendo sua função de presidente do
Conselho de Administração. Participava
das definições das metas globais e acompanhava o alcance das metas e os grandes investimentos, tarefas que continuam
a ser discutidas no conselho da empresa.
TR - Um dos objetivos já anunciados é
acelerar a profissionalização na gestão do
grupo ainda em 2019. Quais as principais
iniciativas neste sentido?
Ivens Dias Branco Jr - Estamos fortalecendo o Conselho de Administração,
criando comitês de assessoria em áreas estratégicas e desenvolvendo com as
lideranças da empresa mecanismos de
aprimoramento da governança, definindo e revisando políticas que aperfeiçoem
os processos.
TR - Após várias aquisições seguidas
de marcas importantes, como Piraquê,
o Grupo M. Dias Branco "bateu no teto"
por não poder mais crescer através de
aquisição?
Ivens Dias Branco Jr - Não existe um critério objetivo definido pelos órgãos governamentais para aquisições, portanto, não
entendemos ter “batido no teto”. Continuamos avaliando oportunidades de crescimento por aquisições e levando em frente
as iniciativas de crescimento orgânico.
TR - Quais as diretrizes para incrementar
o crescimento orgânico?
Ivens Dias Branco Jr - Procurar abrir
novos mercados, selecionar novos distribuidores, incrementar as ações de
marketing e comunicação com nossos
clientes, lançar novos produtos e melhorar o nível de serviço, buscando ampliar
a base de clientes e a satisfação do público consumidor.
TR - Existe previsão para ampliação de
alguma das 15 fábricas, ou uma nova
unidade fabril?
Ivens Dias Branco Jr - Sempre estamos
investindo em aquisição de novas linhas,
na ampliação e automação das existentes.
24 TAPIS ROUGE

CONTINUAMOS
AVALIANDO
OPORTUNIDADES
DE CRESCIMENTO
POR AQUISIÇÕES
E LEVANDO
EM FRENTE AS
INICIATIVAS DE
CRESCIMENTO
ORGÂNICO

TR - A Apodi deve ser ampliada nos próximos anos?
Ivens Dias Branco Jr - Estamos atentos
ao mercado de cimento, que teve nos
últimos anos um grande acréscimo de
capacidade de produção e uma forte redução na demanda. Neste momento, não
existe definição sobre novos investimentos na área.
TR - A parceria com o grupo grego Titan
melhorou o desempenho da Apodi de
que forma?
Ivens Dias Branco Jr - O Titan tem uma tradição centenária no mercado mundial de
cimento. Construímos uma planta moderna e eficiente com alto padrão tecnológico,
permitindo uma produção de alta qualidade. Sem dúvida, a expertise do grupo Titan
tem trazido ganhos para a empresa. Estamos satisfeitos com a parceria e creio que
eles também se surpreenderam positivamente com o que encontraram.
TR - Vocês avaliam firmar outra parceria
do gênero?
Ivens Dias Branco Jr - Neste momento, não
existe nenhuma nova parceria em estudo,
mas estamos sempre abertos a isso.
TR - O empreendimento da Dibra no terreno do antigo hotel Esplanada, na Beira
Mar, é um dos mais aguardados do mercado imobiliário. Será lançado em 2020?
Ivens Dias Branco Jr - Estamos discutindo
internamente o melhor momento de lançarmos esse empreendimento. Queremos
oferecer à cidade um conceito inovador em
arquitetura e engenharia.
TR - O grupo planeja investir em outros
empreendimentos hoteleiros, tanto so-
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zinho, quanto em parceria com grandes
redes, como o Dom Pedro Laguna?
Ivens Dias Branco Jr - No momento, não
está na nossa linha de prioridades investimentos individuais ou em parcerias na
área hoteleira.
TR - O Aquiraz Riviera foi projetado para abrigar outro empreendimento. Será
mais um hotel, ou condomínio de alto
padrão?
Ivens Dias Branco Jr - O projeto Aquiraz
Riviera passa pela construção de um Village Mall (parque aquático, bares e restaurantes), condomínios de alto padrão e residenciais unifamiliares e multifamiliares.
TR - Os demais investimentos em turismo
(Praia Centro e Holiday Inn) devem receber melhorias ou novas unidades?
Ivens Dias Branco Jr - Estes hotéis estão
sendo sempre atualizados e muito bem
mantidos para que possam oferecer bons
serviços a seus clientes, dentro do perfil do
público a que se destinam.
TR - Hoje, o grupo exporta para mais de
30 países. A atual crise é propícia para
buscar ampliação do mercado externo?
Ivens Dias Branco Jr - Temos procurado
incentivar as exportações, participando de feiras internacionais, divulgando
nossos produtos no Exterior, por entendermos que este é um importante passo
para a internacionalização da empresa.
Achamos que o momento é muito oportuno para isso.
TR - Dentre os produtos exportados,
quais devem ter o maior percentual de
crescimento?
Ivens Dias Branco Jr - Biscoitos, torradas
e margarinas, por terem sinalizado maior
crescimento em suas categorias.
TR - Você acredita que a indústria alimentícia nacional tem condição de competir com marcas de outros países?
Ivens Dias Branco Jr - Falando especificamente da nossa empresa e do nosso segmento de mercado, não tenho nenhuma
TAPIS ROUGE 25
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dúvida. Sim, temos condições de produzir
em altos padrões de excelência, comparado às maiores empresas internacionais do
setor. Temos tecnologia e know-how que se
equiparam às principais empresas do nosso
segmento no mundo.
TR - Existe algum estudo para lançamentos de novos produtos em 2019 e 2020?
Ivens Dias Branco Jr - Estamos sempre estudando novos produtos ou extensões de
linha para melhor satisfazer e surpreender
os nossos clientes e consumidores.
TR - Na sua opinião, a queda no lucro apresentada no segundo trimestre de 2019 é
uma tendência ou sazonalidade?
Ivens Dias Branco Jr - A queda do lucro
no segundo trimestre deveu-se à alta
forte no preço dos principais insumos e
algumas matérias-primas, associada a
uma dificuldade de repasse dos custos
em virtude da queda do poder aquisitivo
dos consumidores. Temos certeza que
brevemente estaremos recuperando essas margens e elevando a rentabilidade
de nossa empresa.
TR - Existem planos para diversificar a
produção, entrando em novos nichos ali26 TAPIS ROUGE

ESTAMOS ATENTOS
A OPORTUNIDADES
EM NOVOS
SEGMENTOS QUE
TENHAM SINERGIA
COM NOSSA FORMA
DE PRODUZIR,
COMERCIALIZAR
E DISTRIBUIR

mentícios que não estejam ligados a margarinas, massas e biscoitos?
Ivens Dias Branco Jr - Nos últimos anos,
entramos nos segmentos de bolos, mistura para bolos, farinhas formuladas, salgadinho e torradas. Entretanto, estamos sempre
atentos a oportunidades em novos segmentos que tenham sinergia com nossa forma
de produzir, comercializar e distribuir.
TR - Qual a receita para o grupo ter continuado a crescer, mesmo com a crise que
vem assolando o Brasil?
Ivens Dias Branco Jr - Criatividade, qualidade e acessibilidade.
TR - O setor industrial ainda aguarda retomada da economia com as novas diretrizes econômicas do governo Bolsonaro.
Esta retomada está demorando muito para acontecer?
Ivens Dias Branco Jr - Gostaríamos que
o crescimento econômico estivesse mais
pujante, mas estamos convictos do empenho e de que a equipe econômica está
no rumo certo para um crescimento sustentável, fazendo os ajustes devidos para
uma retomada que possa gerar os empregos necessários para que o nosso querido
país possa voltar a crescer.

MAIS QUE
HÓSPEDE,
SEJA DONO.

SejaUmRockstar.com

CADA UNIDADE À VENDA (SUÍTE, APARTAMENTO OU CASA) É DIVIDIDA EM 26 FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI DE MULTIPROPRIEDADE NÚMERO 13.777/2018. CADA FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DÁ DIREITO A DUAS SEMANAS DE USO
DO IMÓVEL POR ANO, QUE PODEM AINDA SER ALUGADAS A HÓSPEDES PELO SISTEMA INTEGRADO DO HOTEL OU INTERCAMBIADAS PELA RCI BRASIL SOB SUAS CONDIÇÕES E DISPONIBILIDADES. O PREÇO DE VENDA DE CADA FRAÇÃO
IMOBILIÁRIA VARIA DE ACORDO COM O TIPO DO IMÓVEL, COM A METRAGEM DAS UNIDADES E COM A SAZONALIDADE DAS SEMANAS DE USO ESCOLHIDAS. OS VALORES PODEM SER FINANCIADOS DIRETAMENTE COM A INCORPORADORA COM
ENTRADA
DE 15% E RESTANTE PARCELADO. A VCI - VENTURE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 24.241.659/0001-06, COM SEDE À AV. BRASIL, 1964, CEP. 01430-001, SÃO PAULO, SP, É A INCORPORADORA E
ENT
DESENVOLVEDORA DO RESIDENCE CLUB AT THE HARD ROCK HOTEL, COM INCORPORAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DAMASCENO NETO DA COMARCA DE PARAIPABA-CE SOB Nº 2189 PARA O EMPREENDIMENTO
HARD ROCK HOTEL FORTALEZA. A VCI USA AS MARCAS COMERCIAIS DA HARD ROCK SOB UM CONTRATO DE LICENÇA DE 20 ANOS QUE PODE SER PRORROGADO OU RESCINDIDO DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO MESMO. HARD
ROCK CAFE INTERNATIONAL (EUA), INC. E SUAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE, “HARD ROCK”) NÃO PARTICIPARAM E NÃO PARTICIPARÃO DE NENHUMA MANEIRA DA VENDA E MARKETING DOS INTERESSES FRACIONÁRIOS E NÃO AGIRAM E NEM
AGIRÃO COMO UM CORRETOR OU AGENTE EM CONEXÃO COM QUALQUER FECHAMENTO. HARD ROCK NÃO VAI ENTRAR NO MÉRITO DE NENHUMA QUESTÃO OU SERÁ OBRIGADA A REALIZAR QUALQUER AJUSTE NO MATERIAL DE PUBLICIDADE
E MARKETING. OS INTERESSES FRACIONÁRIOS NÃO SÃO DE PROPRIEDADE, DESENVOLVIDOS OU VENDIDOS POR, OU SOB PROPRIEDADE COMUM OU CONTROLE COM HARD ROCK. A HR BRAZIL GERENCIAMENTO DE HOTÉIS LTDA, UMA
AFILIADA DA HARD ROCK CAFE INTERNATIONAL (EUA), INC., ADMINISTRARÁ AS OPERAÇÕES DO HOTEL SOB UM CONTRATO DE GESTÃO DE HOTEL, QUE PODERÁ SER PRORROGADO OU RESCINDIDO DE ACORDO COM OS SEUS TERMOS E
CONDIÇÕES.

GASTRONOMIA

SABOR

AO PONTO
POR QUE NÃO CEDER ÀS
TENTAÇÕES E SE ENTREGAR
AOS PRAZERES DA CARNE?
TAPIS ROUGE TRAZ UM GUIA
EXCLUSIVO PARA VOCÊ SE
DELICIAR EM FORTALEZA

P

ara os apreciadores de uma boa carne na brasa, há que se atentar para três características:
o ponto do assado, a maciez e o marmorizado.
Seja ela uma autêntica parrilla argentina ou um
delicioso churrasco brasileiro. Em Fortaleza, algumas casas trazem essa especialidade no menu,
dedicando-se aos variados cortes de diferentes
raças bovinas. Conheça algumas delas!
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GASTRONOMIA

CABAÑA DEL PRIMO
Carnes nobres e vinhos são a especialidade da
casa, que tem duas unidades em Fortaleza. Pioneiro na
cidade em parrilla, o restaurante adota a grelha móvel
e inclinada, onde os cortes recebem o calor da brasa,
que é feita em um compartimento separado, evitando o
contato das carnes com a fumaça do carvão. A técnica
oferece ao cliente a experiência de receber a carne no
ponto ideal e na maciez apropriada para o consumo.
Entre os destaques estão o Bife Del Primo,
exclusividade da casa - corte especial do contrafilé,
sem gordura, extremamente macio e saboroso,
campeão de vendas do local; e o Rib Eye de Wagyu,
corte de grande maciez tirado de uma das raças
bovinas mais nobres. A casa ainda conta com
arquitetura com ares argentinos e um ofurô de
cervejas que dá um charme na decoração.
Cabaña del Primo
Rua Maria Tomásia, 503 - Shopping Jardins Open Mall.
(85) 3244.3691
Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Shopping RioMar
Fortaleza. (85) 3035.3691

CORT CARNES NOBRES
A boutique de carnes oferece uma
seleção de proteínas diferenciadas,
com especialidade em dois tipos
bovinos: Angus - carne marmorizada e
sabor pronunciado; e Wagyu, uma das
mais macias e valorizadas do mundo.
Além dos bovinos, a casa oferece
cortes suínos, de cordeiros e aves.
O espaço preza pela experiência e
não há cardápio. A carne é escolhida
e feita na hora por um experiente
chef parrillero uruguaio, garantindo o
melhor corte e frescor.
O ambiente aconchegante, que
conta com um rooftop, é um convite
irresistível para a degustação local.
A casa também oferece ao cliente
a possibilidade de levar a peça
diretamente do açougue.
Cort Carnes Nobres
Rua Prof. Dias da Rocha, 247 - Meireles. (85) 3051-5503
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FOTOS DIVULGAÇÃO

SOHO

Soho
Rua Des. Lauro Nogueira, 1500
Shopping RioMar Fortaleza. (85) 3099.1167

Engana-se quem pensa que o
Soho só serve sushis e mariscos. O
restaurante conta com quatro tipos
de cortes especializados de carnes
de alta qualidade. Ancho Red Angus,
carne suculenta e macia, com uma
leve faixa de gordura que proporciona
ainda mais sabor; Prime Rib, carne de
extrema maciez e a parte mais nobre
da costela; Rib Eye, carne macia,
suculenta e saborosa, com cortes
feitos a partir do lombo do contrafilé;
e Flat Iron, considerado o segundo
corte mais macio do boi, de incrível
sabor e suculência.
O local conta com salões
climatizados e uma agradável área
gourmet para eventos. Oferece
criações exclusivas feitas pelos chefs
da casa, sempre com qualidade e alto
padrão gastronômico.

ALGUMAS DAS RAÇAS
BOVINAS MAIS
NOBRES DO MUNDO

TANGO CASA DE LA PARRILLA
Pensou em churrasco, logo vêm à mente as delícias argentinas. Com cortes
nobres vindos da Argentina e do Uruguai, o Tango é uma excelente opção em
Fortaleza. Entre os mais apreciados estão o Bife Ancho, um dos cortes sulamericanos mais valorizados por sua suculência e marmorizado; a Tapa de
Cuadril, legítima picanha com generosa camada de gordura; e o Bife de Lomo,
o queridinho Filé Mignon, representado por sua extrema maciez.
Além dos churrascos, a casa conta com opções contemporâneas
no menu e uma adega repleta de rótulos (cerca de 120, de 11 países
diferentes). O espaço tem ainda varanda climatizada, área infantil e dispõe
de estacionamento com manobrista.

ANGUS - Originária da GrãBretanha e já bastante popular
nos rebanhos brasileiros, com
maior capacidade de acumular
gordura intramuscular.
NELORE - Tem origem indiana,
adaptada às condições
brasileiras, apresentando a
capa de gordura semelhante
à do Angus, porém com
menos marmoreio (a gordura
intramuscular).
WAGYU - Originária do Japão,
ainda não é tão presente
nos pastos brasileiros. Tem
capacidade de produzir mais
gordura de marmoreio e capa,
e pouca quantidade de carne.

Tango Casa
de La Parrilla
Av. Santos
Dumont, 2391.
(85) 3461.1313
e 98207.1887

HEREFORD - Tem origem na
Inglaterra e é considerada
uma das raças mais antigas
do mundo. A carne é
saborosa, tenra e sem
exagero de gordura.
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Fortaleza

CONSULTORIA INTERNACIONAL COM
FOCO EM IMIGRAÇÃO PARA OS
ESTADOS UNIDOS, NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
E IMÓVEIS NO EXTERIOR

+55 (85) 99148-5611

+55 (85) 3248-4492
contatonordeste@leaogroup.com
www.leaogroup.com

Rua Thomaz Pompeu, 550 Térreo
Meireles, Fortaleza - CE
CEP: 60.160-080

VEÍCULOS
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JAGUAR, VOLVO, JEEP, CITROËN, RENAULT
E VOLKSWAGEN INVESTEM PESADO EM
TECNOLOGIA E DESIGN PARA TORNAR
SEUS MODELOS CADA VEZ MAIS ATRATIVOS
PARA OS CONSUMIDORES. CONHEÇA
ALGUNS DELES E O QUE OFERECEM DE
MELHOR NAS PRÓXIMAS PÁGINAS!

REIS
DO ASFALTO
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VEÍCULOS

JAGUAR

E-PACE

O Jaguar E-Pace está disponível
no Brasil em quatro versões: 2.0 P250,
R-Dynamic S P250, R-Dynamic SE P300
e First Edition P250. E conta com dois
diferentes motores 2.0 Ingenium. As duas primeiras versões (e a First Edition)
têm 249 cv e a R-Dynamic SEP300 tem
com 300 cv. Este segundo faz com que o
E-Pace alcance a velocidade máxima de
243 km/h e consiga acelerar de 0 a 100
km/h em apenas 6,4 segundos, segundo
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a montadora. Como itens de série, o SUV
compacto conta com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera
de ré, painel digital, sensor de fadiga, faróis com DRL de LED, bancos e volante
revestidos em couro, rodas de liga leve
de 19 polegadas, painel digital, regulagens elétricas dos bancos dianteiros e
central multimídia com tela de 10 polegadas, entre outros. Mais informações
na Extrema Jaguar Land Rover.

ACELERA DE 0 A
100 KM/H EM
APENAS 6,4
SEGUNDOS,
SEGUNDO
A MONTADORA

Próximo Destino,

FORTALEZA – MADRID
A partir de 20 de dezembro de 2019
2 frequências semanais: terças e sextas.
Voos diretos.
Voe para mais de 40 cidades europeias
com a Air Europa

VEÍCULOS

VOLVO
S 60
A MOTORIZAÇÃO
DO MODELO PODE
RENDER DE 190 A
407 CAVALOS (CV)
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Recém-lançado no Brasil, o Volvo S 60 está disponível em quatro versões, que têm como principal diferença a potência. A motorização do modelo pode render de 190 a 407 cavalos (cv) – o
último número na configuração híbrida, que conta com a adição
de um motor elétrico. Entre os equipamentos de série, destaca-se a tecnologia para segurança. Todas as configurações do sedã
oferecem controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de
faixa, sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical, alerta
de colisão frontal e traseira e sistema de alerta de ponto cego.
Mais informações na GNC Suécia.

VEÍCULOS

JEEP
COMPASS

Líder entre os SUVs compactos-médios, o Jeep Compass 2020 já está à venda com mais itens de série em todas as
versões. Na Sport, conta com sistema de
entrada e partida sem chave, assim como sensor de chuva e crepuscular, além
da nova pintura perolizada Branco Polar.
No caso das versões Longitude 2.0 Flex
EtorQ de até 167 cavalos e Diesel 2.0 Multijet de 170 cavalos, o modelo agora tem
de série sensores de chuva e faróis, assim
como retrovisor interno eletrocrômico.
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Já o Jeep Compass S 2020 adiciona de
fábrica o pacote High Tech, que inclui farol alto automático, controle de cruzeiro
adaptativo, detector de pedestres com
frenagem autônoma e leitor de faixa com
correção de invasão. O pacote agora tem
também teto solar panorâmico. A linha
Sport vem equipada com motor 2.0 Tigershark Flex de 166 cv a 6.200 rpm e 20,5
kgfm a 4.000 rpm, combinado ao câmbio
automático de seis marchas com tração
4x2. Mais informações na ViaSul.

O JEEP COMPASS S
2020 ADICIONA DE
FÁBRICA O PACOTE
HIGH TECH, COM
UMA SÉRIE DE ITENS

Quando a história é bem construída,
o sucesso é consolidado.
COLMEIA - 39 ANOS REALIZANDO SONHOS

construtoracolmeia
construtoracolmeia |
www.colmeia.com.br | Informações: (85) 4042.1554

VEÍCULOS

CITROËN

NOVO JUMPER MINIBUS

O Novo Citroën Jumper Minibus veio para deixar a linha de
utilitários da montadora francesa ainda mais completa. Com
espaço para 15 passageiros e motorista, conta ainda com bagageiro de 1 mil l de capacidade e vem equipado com motor
2.0 BlueHDi de 130 cv e a exclusiva tecnologia AdBlue, que
reduz as emissões de gases poluentes. Entre os itens de série,
ar condicionado, duplo airbag frontal, estribo lateral, tomada
USB e porta luvas refrigerados. Mais informações na Pigalle.
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COM ESPAÇO PARA 15
PASSAGEIROS E MOTORISTA,
CONTA AINDA COM
BAGAGEIRO DE 1 MIL LITROS

VEÍCULOS

RENAULT
STEPAWAY CVT

Na linha 2020, o modelo está mais robusto com um novo
para-choque dianteiro com apliques em cromado nos faróis de
neblina e skis (dianteiros e traseiros) na cor prata, que reforçam
ainda mais o visual SUV. As lanternas com tecnologia em LED,
com máscara preta, conferem um estilo único ao Stepway, com
uma assinatura luminosa exclusiva. O Stepway tem motor 1.6
SCe e três versões de acabamento: Zen, com câmbio manual,
Intense com câmbio CVT X-Ttronic, e Iconic, com câmbio CVT
X-Tronic. Como itens de série, conta com quatro airbags (dois
frontais e dois laterais), controle de estabilidade e assistente de
partida em rampas de série. A central multimídia com 7 polegadas (a partir da versão Zen) passa a ter compatibilidade com
Android Auto e Apple CarPlay. Mais informações na Regence.
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O STEPWAY TEM MOTOR 1.6
SCE E TRÊS VERSÕES: ZEN,
COM CÂMBIO MANUAL,
INTENSE COM CÂMBIO CVT
X-TTRONIC, E ICONIC, COM
CÂMBIO CVT X-TRONIC

DESCUBRA OS ENCANTOS
DESSE CONTINENTE CHEIO
DE HISTÓRIA

H O N G
K O N G
S I N G A P U R A

D U B A I
PE R ÍO D O : 1 1 /0 9 A 2 4 /0 9 / 20 20
I N C LUI : S AÍ D A D E G UA R UL H O S, P A SSAG E NS
AÉR EAS (H O NG K O NG / B A NG K O K / SING A PUR A /
D UB A I/ G UA RUL H O S) , 1 2 NO ITE S D E
HO S P ED AGEM, T R A NSF E R S, T O UR NA IL HA D E
HON K KO N G, VI S IT A À 2 T E M P L O S E M B A NG KO K,
CI TY TO UR E M SING A P UR A , SA F AR I NO
D E SE RT O , NO IT E Á R A BE

A P A R T I R DE R $ 8. 12 0 , 00 +
T AXAS

3466.6000

C A SABL ANC ATURISMO.COM .BR

Valor por pessoa em apartamento duplo. Valor de conversão do dólar: R$ 4,08. 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

VOLKSWAGEN
JETTA GLI
O Volkswagen Jetta GLI chegou ao Brasil trazendo motor
2.0 TSI de 230 cv e também o visual esportivo e mudanças
estéticas, sendo praticamente igual ao modelo vendido no
México e Estados Unidos. A transmissão é a DSG de dupla
embreagem e 6 marchas. É capaz de acelerar de 0 a 100
km/h em 6,8 segundos e tem velocidade máxima de 250
km/h, de acordo com a VW. De série, entre outros itens, conta com seis airbags, ar-condicionado digital de duas zonas,
bancos de couro com aquecimento e ventilação, controle de
cruzeiro adaptativo, retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva, sensor crepuscular, start-stop, central multimídia Discover Media com tela de 8” e GPS. Um destaque é o sistema de
som Beats de 300 watts. Mais informações na Meira Lins.
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É CAPAZ DE
ACELERAR DE 0
A 100 KM/H EM
6,8 SEGUNDOS E
TEM VELOCIDADE
MÁXIMA DE
250 KM/H

VEÍCULOS

T-CROSS

Sucesso de vendas no País, o SUV da
montadora alemã vem equipado com
motores turbo 1.0 de três cilindros e
128 cavalos (200 TSI) ou 1.4 de quatro
cilindros e 150 cv (250 TSI). Na primeira
versão, há opção de câmbio manual ou
automático de seis marchas, enquanto
na segunda é sempre automático. Com
câmbio manual, o utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos e
atinge a velocidade máxima de 189 km/h.
Com o câmbio automático, o modelo vai
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de 0 a 100 km/h em 10,4 segundos e
atinge 184 km/h de velocidade máxima.
Entre os itens de série de todas as versões estão seis airbags (frontais, laterais
e de cortina), controle de estabilidade,
freio a disco nas quatro rodas, bloqueio
eletrônico do diferencial, direção elétrica,
volante com ajustes de altura e profundidade, assistente de partida em rampas,
sensores de estacionamento traseiros e
sistema de fixação de cadeirinhas infantis
(Isofix). Mais informações na Fazauto.

VEM EQUIPADO
COM MOTORES
TURBO 1.0 DE 128
CAVALOS (200 TSI)
OU 1.4 E 150 CV
(250 TSI)

SOCIEDADE
AUTOS

Cláudio Moreira, Marcos Freire, Odilon Peixoto e Lisandro Fujita

EXTREMA JAGUAR LAND
ROVER APRESENTA NOVO
RANGE ROVER EVOQUE
A EXTREMA JAGUAR LAND ROVER PROMOVEU
A APRESENTAÇÃO OFICIAL DO NOVO EVOQUE E
COMEMOROU O DIA DOS PAIS COM FEIJOADA E MÚSICA
AO VIVO. QUERIDINHO ENTRE OS SUV PREMIUM,
ATUALMENTE É DISPONIBILIZADO APENAS NA VERSÃO
TOPO DE LINHA, HSE DYNAMIC, COM MOTOR HÍBRIDO
2.0 COM 300 CV DE POTÊNCIA COMBINADA
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FOTOS DENIS SANTANA

Naldinho Sales e Odmar Feitosa

José Vinicius, José Vitor, Daniel Pereira e Nilton Bastos

Lançamento do Range Rover Evoque na Extrema Jaguar Land Rover

Ian Verner Muniz Ribeiro e José Carlos Ribeiro

Lael, Arthur e José Sábados Pontes

Odilon Peixoto, Pedro e João Paulo Freitas, Lisandro Fujita
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SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

AUTOS

Cláudio Moreira, Marcos Freire, Odilon Peixoto, Lisandro Fujita e Adriano Nogueira

Lançamento do Range Rover Evoque na Extrema Jaguar Land Rover

Cláudio Moreira e Marcos Freire
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Lançamento do Range Rover Evoque

José Vinícius, José Vítor, Daniel e Nilton Bastos

Jeane Maria, Gledstone Uchôa, Maria Veranir e Vinícius de Almeida Sales

吀伀䐀䄀 䔀䴀倀刀䔀匀䄀 吀䔀䴀 䌀䰀䤀䔀一吀䔀匀⸀
倀伀唀䌀䄀匀 吀쨀䴀 䄀䐀䴀䤀刀䄀䐀伀刀䔀匀⸀

⠀㠀㔀⤀ ㌀ 㔀 㠀

眀眀眀⸀爀攀愀琀愀⸀挀漀洀⸀戀爀

SOCIEDADE
VEÍCULOS

VW FAZAUTO
COMEMORA SUCESSO
DO EPIC DAY
A VOLKSWAGEN FAZAUTO COMEMOROU O SUCESSO DE
SEU EPIC DAY, QUE OFERECEU AOS CLIENTES CONDIÇÕES
ESPECIAIS DE AQUISIÇÃO PARA CARROS 0 KM. DE ACORDO
COM A CONCESSIONÁRIA, FORAM VENDIDOS 104 VEÍCULOS
DURANTE O DIA. ALÉM DOS BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES,
A FAZAUTO ORGANIZOU OS VENDEDORES EM EQUIPES E
DISTRIBUIU BÔNUS PARA QUEM SUPEROU AS METAS

Igor Feitosa, Delane Palácio, Maurício Vieira e João França Junior
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FOTOS DAVI FARIAS

Daniel Carvalho e George Lázaro

Natalia Guerhardt e Daiane Teixeira

Fazauto Epic Day

George Lázaro

Karla Milena, Ricson Sampaio, Sonia Sampaio e Ricardson Sampaio

Adriano Nogueira e Igor Feitosa
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SOCIEDADE

FOTOS DAVI FARIAS

VEÍCULOS

Fazauto Epic Day

Fazauto Epic Day

Fazauto Epic Day

George Lázaro e Delane Palácio

Daniele Baracho, Karine Nascimento, Suyane Farias e Kellyane Araujo
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Fazauto Epic Day

Reginaldo Alexandre e Deborah Araújo

VILA GALÉ FORTALEZA

IDEAL PARA QUEM VIAJA A NEGÓCIOS E LAZER
O Vila Galé Fortaleza possui 300 apartamentos de diferentes categorias, piscinas, spa e muito mais. E, também, conta com
um grande centro de convenções com dois salões com capacidade para 800 pessoas cada e, ainda, tem salas de apoio. Além
das facilidades para férias e bons momentos de lazer, este hotel está preparado para eventos empresariais e congressos.

Informações e Reservas:
+55 71 3263-1426

|

Av. Dioguinho, 4189 - Praia do Futuro

|

www.vilagale.com

SOCIEDADE

FOTOS DAVI FARIAS

VEÍCULOS

Fazauto Epic Day

Fazauto Epic Day

Helena Zita e Sabrina Cartaxo

Fazauto Epic Day

André Jucá, Maurício Vieira, Erika Bessa e Natanael Viana
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Charles, Ester e Stefane Mendes

ECONOMIA

“A EFETIVIDADE
SIGNIFICA FAZER
MAIS COM MENOS”

ISMAEL SOARES

PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE, ROMILDO ROLIM
COMEMORA OS EXCELENTES RESULTADOS OBTIDOS
POR SUA GESTÃO E DEFENDE A IMPORTÂNCIA DA
INSTITUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
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E

fetividade e perpetuação. Essas palavras se repetem no vocabulário de
Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste. Para ele, são causa e
efeito. Também são suas
metas de todo dia. “Teve
efetividade, perpetua. Não teve efetividade,
pode não perpetuar”, diz ele sobre o futuro
da instituição, que completa 67 anos.
A efetividade, ele explica, é fazer mais
com menos. Fomentar o desenvolvimento do Nordeste, mas também trazer resultados financeiros, como o lucro líquido
de quase R$ 745 milhões no primeiro semestre de 2019, um recorde. Para chegar à
cifra, o banco fez mais desembolsos, com
mais velocidade e menos risco. “Acredito
que vamos perpetuar porque estamos fazendo o dever de casa”.
O presidente volta a conjugar o verbo
quando fala da sua permanência no cargo. “Ninguém se perpetua em cadeira.
Romildo Carneiro Rolim não tem amor a
cadeiras, mas tem muito amor à Instituição”, diz ele, que é funcionário com mais
de 30 anos de casa.
Na Presidência desde dezembro de
2017, conta que ainda não teve uma posição oficial, mas que sua continuidade já
foi sinalizada por pessoas do Governo. A
questão, relata, tem pouca relevância. “O
que importa mesmo é o trabalho, botar
mão na massa. Não é só sentar na cadeira e
ser presidente”, enfatiza logo após constatar que sua gestão tem sido efetiva.

“O QUE IMPORTA
MESMO É O
TRABALHO,
BOTAR MÃO NA
MASSA. NÃO É
SÓ SENTAR NA
CADEIRA E SER
PRESIDENTE”

Tapis Rouge - O BNB divulgou um excelente balanço do primeiro semestre. Como esses resultados foram alcançados?
Romildo Rolim - Os resultados realmente surpreenderam, mas eles são fruto de
um trabalho mais focado na operação do
Banco do Nordeste como banco de desenvolvimento. Foram feitas mais contratações, mais desembolsos comparativamente ao ano passado. Fizemos mais
que no ano passado e com maior velocidade. Também conseguimos reduções
das nossas despesas administrativas –
isso foi muito bom, foi efetivo – e redução do nosso risco de crédito. Com isso,
chegamos a esse resultado de quase R$
745 milhões de lucro líquido.
TR - O balanço mostra avanço em quase
todos os indicadores, mas o lucro líquido
se sobressai, com 223% de crescimento.
Isso se deve a redução de despesas?
Romildo Rolim - O lucro líquido em si
aparece com a melhor gestão do risco de
crédito, melhores operações, melhores
ativos, menos provisões para devedores
duvidosos, melhor recuperação de crédito, redução das despesas administrativas – com o programa Economizar Faz
Bem, que lançamos há algum tempo e
estamos colhendo os resultados -, maior
velocidade nas contratações e desembolsos. Fizemos algumas alterações no
processo de crédito, dando velocidade.
Hoje, também somos um banco digital,
mais rápido. Tudo isso somado deu esse
resultado efetivo.
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TR - O senhor falou de banco digital. O
BNB é um banco, que precisa dar resultados, mas também é um banco de desenvolvimento, que precisa dar maior suporte ao cliente. Como conciliar isso?
Romildo Rolim - Estamos acompanhando
todas essas tendências, esse momento da
transformação digital é muito presente no
Banco do Nordeste. Isso começou no ano
passado, com os pequenos, que é o nosso
foco como banco de desenvolvimento. No
segmento microcrédito e pequenas e médias empresas, podemos dizer que o BNB
é um banco digital: fazemos cadastro digital, abrimos conta, contratamos operações.
Começamos nesses dois segmentos. Como
somos um banco de desenvolvimento, existe ainda um atendimento quase personalizado, mas também com inserção digital.
Temos também nossos hubs de inovação:
aqui em Fortaleza, inauguramos em Salvador, estamos com reunião em Recife para
fazermos uma terceira unidade lá. Isso é para termos pessoas, colegas, startups pensando como fazer melhor o nosso produto.
TR - O balanço também mostra avanço no
segmento Corporate, de grandes empresas, e infraestrutura. O Ceará tem grandes investimentos. Em quais deles o BNB
está presente?
Romildo Rolim - Em 2017, aplicamos R$ 3,6
bilhões no Corporate. Em 2018, aplicamos
R$ 16 bilhões no segmento de infraestrutura. Fizemos energia, geração, transmissão e distribuição. Em geração, fizemos só
energia limpa, principalmente eólica e solar. Fizemos água, saneamento, mobilidade, os dois aeroportos – de Fortaleza e Salvador – em que estamos em processo caminhando para finalizarmos o desembolso.
A infraestrutura pavimenta o desenvolvimento. Neste ano, estamos com orçamento de R$ 12 bilhões para aplicar em infraestrutura. São recursos do FNE, com 20 anos
de prazo total e cinco anos de carência.
Também estamos aplicando em energia,
mobilidade, alguns aeroportos no Nordeste
com leilões neste ano – Recife é o principal
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"O NORDESTE É
UM CELEIRO DE
OPORTUNIDADES.
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"SOMOS
OTIMISTAS.
O MELHOR
TERMÔMETRO
É A DEMANDA
POR CRÉDITO.
ESSA DEMANDA,
DESDE O ANO
PASSADO, É MUITO
CRESCENTE"

deles – para a gente poder trabalhar nisso.
Aqui no Ceará é forte em infraestrutura,
tem energia, tem mobilidade, tem grandes projetos, tem o entorno do projeto do
Pecém. Quando estávamos fazendo o planejamento dos recursos do FNE para este
ano, conversamos muito sobre isso com as
entidades. Sempre fazemos isso e já estamos conversando para 2020. O planejamento para o FNE é sempre participativo.
Estamos conversando, sendo parceiros, e o
banco é financiador desses projetos grandes e estruturadores em todos os estados.
TR - Qual a sua perspectiva para a economia brasileira e do Nordeste?
Romildo Rolim - Somos otimistas. O melhor
termômetro é a demanda por crédito. Essa demanda, desde o ano passado, a gente
vê que é muito crescente. Em 2018, contratamos R$ 32,6 bilhões de FNE. Nossa meta seria R$ 30 bilhões e já era ousada. Além
do microcrédito que contratamos em torno
de R$ 11 bilhões. Ao todo, foram R$ 43 bilhões. Este ano, temos orçamento em torno
de R$ 40 bilhões e podemos dizer que todas
as nossas demandas estão dentro de casa.
Nossas esteiras negociais e técnicas já estão lotadas e são demandas responsáveis.
Essas demandas são de empresários sérios,
que sabem o que querem, com nicho de
mercado já consolidado, que estavam com
dúvida no passado e agora querem investir
e crescer. Isso significa confiança, que a curva de crescimento já se mexeu. As reformas
que já começaram a acontecer, estão no
caminho da aprovação final, são positivas,
realmente motores para a economia reagir.
O Nordeste é um celeiro de oportunidades,
de crescimento. Acreditamos que podemos
muito ajudar e estar dentro desse processo
de crescimento do Nordeste. Crescendo o
Nordeste, cresce o Brasil.
TR - O Banco trabalha com índice máximo
em governança?
Romildo Rolim - Essa questão da governança é muito importante. O Banco preza
muito por isso: governança, ética, integri-
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dade. Temos um código de conduta e ética e é um ponto que a gente discute muito
com nossos colegas, funcionários, fornecedores. Tudo que a gente faz aqui tem que
ser correto, dentro das regras, com ética
e integridade. Uma empresa só se perpetua se for dessa forma. Qualquer desvio de
conduta, a gente não aceita. Estamos agora no quarto ciclo desse indicador de governança (IG-Sest). A gente conseguiu ser
aprovado nos 49 itens avaliados. Tiramos a
nota máxima. Foram 60 estatais e somente
13 tiveram nota máxima. Acho que todas
deviam ter tirado nota máxima porque é
obrigação. É papel da estatal ser eficiente.
É um privilégio ter a estrutura paga pela
sociedade, poder servi-la.
TR - O senhor acredita que o BNB vai ter
vida longa?
Romildo Rolim - Acredito. Digo aqui que a
gente tem que ser efetivo, cumprir o papel
com efetividade, com resultado, com qualidade, com menor custo. A efetividade significa fazer mais e com menos. Assim, nós
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"TIRAMOS A NOTA
MÁXIMA EM
GOVERNANÇA.
A GENTE
CONSEGUIU
SER APROVADO
NOS 49 ITENS
AVALIADOS"

seremos avaliados como uma empresa que
vai se perpetuar pelo nosso acionista, que
é o Governo, pela sociedade. Houve efetividade, perpetua. Não houve efetividade,
pode não perpetuar. Então queremos ser
efetivos. Acredito que vamos perpetuar
porque estamos fazendo o dever de casa.
A gente fez 67 anos agora e o banco precisa existir por mais 67 anos, no mínimo.
TR - O senhor já teve ok do Governo para a
sua permanência na Presidência?
Romildo Rolim - Não houve exatamente
um ok. Houve ok de pessoas do Governo, do Ministério da Economia. A gente
conversa todo mês, houve meses em que
a gente conversou toda semana. A gente apresenta resultados, os resultados do
banco têm sido muito bons. A gente tem
feito esse dever de casa, de dar efetividade ao banco, ao trabalho. O Governo tem
sido muito efetivo no acompanhamento
das estatais. Isso é bom porque não deixa
ninguém dormindo em berço esplêndido.
A gente é daqui, de casa. Estamos aqui
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e sabemos que tudo tem começo, meio
e fim. Ninguém se perpetua em cadeira,
sei disso. Romildo Carneiro Rolim não tem
amor à cadeira, mas ele tem muito amor à
Instituição. Como ele trabalha e ele colabora para o bem dessa empresa, qualquer
cadeira ele vai ter aqui. Aliás, às vezes,
em momentos anteriores, se avizinhando
de acabar algum ciclo, mais de uma cadeira apareceu. No Governo atual o banco só cresce, só faz um melhor trabalho,
se aproximando mais do Governo. Essa
questão de se fica ou não fica… estar aqui
dentro, para mim, já é um privilégio. Ser
funcionário da empresa há 30 anos já é
um privilégio. O restante é só mostrar serviço. Não só eu, porque o presidente não
faz o trabalho sozinho. Não tem resposta
em si, mas resposta nem sempre precisa
ser dita, ela pode ser sentida ou ser comunicada por meio de outros gestos.
TR - As especulações em torno da Presidência do Banco ou do próprio Banco
atrapalham o trabalho de vocês?
Romildo Rolim - Não. Nunca atrapalha. No
dia a dia, a gente sabe o que é falácia e o
que não é. Noventa porcento do que foi
dito, propagado, foi falácia. O que importa
mesmo é o trabalho, botar mão na massa,
fazer, conhecer o negócio. Não é só sentar na cadeira e ser presidente, superintendente ou gerente.
TR - Os ânimos estão acirrados no Brasil.
O senhor é presidente de um banco estatal, com um governo de direita, mas atende ao Nordeste, com governos de esquerda. Isso o coloca em alguma saia justa?
Romildo Rolim - Não. O banco está trabalhando para as pessoas, para o setor produtivo, para sua missão de desenvolvimento.
Claro que somos banco de governo e temos
que seguir as estratégias do governo atual.
Fazemos isso, somos bastante disciplinados.
A gente ouve, tem disciplina e fica atento
para algumas questões que sejam diferentes disso para a gente não ter nenhum problema de relacionamento com o governo. É
importante e tem que ser assim.
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"O BANCO
REPRESENTA
MUITO PARA O
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PRINCIPAL ÓRGÃO
DE PROMOÇÃO DO
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DA REGIÃO"

TR - Como o senhor vê o desenvolvimento
regional no Brasil?
Romildo Rolim - É importante. O País é
grande. O Brasil é muito diferente, o que
é bom para uma região pode não ser para
a outra. Tem que ter políticas diferentes e
tem que ter instituições que cuidem dessas políticas para poder descentralizar
e fazer melhor. Acho muito importante,
está sendo feito, o governo está dando
todo o suporte.
TR - E o que o BNB representa para o
Nordeste?
Romildo Rolim - O Banco representa muito para o Nordeste. É o principal órgão de
promoção do desenvolvimento da região.
Temos diversas instituições: Sudene, Dnocs, BNB, Codevasf, que são igualmente
importantes. Tem que fortalecer as quatro. O Banco tem sempre feito muito. Fortalecendo todos, cada um no seu papel,
tem muito ganho.

NEGÓCIOS
Vicente Araújo Júnior fundou
o grupo Servnac em 1987

A RECEITA DE
SUCESSO DO
GRUPO SERVNAC
NOVOS NEGÓCIOS COMO A FINTEC MITTU BANK
E A LOCADORA DE CARROS TEXAS INCREMENTAM
O MIX DE SERVIÇOS DA HOLDING, QUE
POSSUI NOVE MIL COLABORADORES
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Alan Victor Araújo
e Vicente Araújo Neto
comandam os novos
negócios do grupo

NOVA GERAÇÃO

O grupo Servnac tem funcionários distribuídos em diferentes funções e postos
de trabalho em todos os 184 municípios
cearenses e atua também na área de segurança patrimonial e rastreamento veicular,
segmento implementado há pouco mais de
um ano, no Rio Grande do Norte. Juntando
todas as divisões, são mais de 500 clientes.
A empresa tem investido ainda em outros segmentos de negócios, como o aluguel de veículos para motoristas de aplicativo, via Texas Locadora, e a fintec Mittu Bank,
recentemente lançada. Ambos são tocados
pela segunda geração da família, os filhos
Alan Victor Araújo e Vicente Araújo Neto.
Até 2020, cerca de 40 mil usuários
devem utilizar o aplicativo financeiro, que oferece gestão de conta digital
e permite, entre outros serviços, que
os empresários façam operações como
adiantamentos de salários e emprésti-

FOTOS DHONI ANDRADE

C

ertamente você já
foi atendido ou ao
menos cruzou com
algum funcionário da Servnac em
alguma empresa
ou órgão público.
A empresa possui
quase 9 mil colaboradores, a maioria terceirizada, tanto nos serviços de limpeza e
conservação quanto segurança, funções
administrativas e até mesmo profissionais
de saúde, graças à nova legislação que flexibilizou a terceirização de atividades fim.
Fundada em 1987 por Vicente Araújo
Júnior (aos 16 anos na época) e um colega
do escritório de contabilidade onde trabalhavam, a Servnac atua hoje em diversas frentes: segurança armada e vigilância
eletrônica, tecnologia e terceirização de
mão de obra, tanto especializada quanto
limpeza e conservação.

A EMPRESA POSSUI
QUASE 9 MIL
COLABORADORES,
DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA A
SEGURANÇA E
PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

mos com débito na folha. A previsão é
encerrar 2019 já com 10 mil usuários, de
acordo com Vicente Araújo Júnior.
O aplicativo promete gestão de folha de
pagamentos integralmente virtual e com
base de dados unificada. Outra vantagem
apontada pelo empresário é, por meio dos
empréstimos e adiantamentos, "criar um
ambiente dinâmico e positivo, sendo agente financeiro dos próprios colaboradores".
Tapis Rouge - Aos 16 anos, você fundou
uma empresa, que hoje é um case de sucesso. Como surgiu essa oportunidade?
Vicente Araújo - Na época, eu trabalhava
em um escritório de contabilidade e, junto com um amigo, resolvemos abrir uma
empresa de gestão de condomínio e limpeza. Com o tempo, notamos a demanda
pelos serviços de segurança e, em 1996,
tivemos a oportunidade de atuar também
com o segmento público. Participamos e
ganhamos a primeira licitação com serviços de limpeza e conservação. Crescemos
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e hoje temos cinco linhas de atuação: terceirização de mão de obra, vigilância armada, rastreamento veicular, limpeza e
conservação e portaria virtual.
TR - Aos 40 anos, você se retirou do dia
a dia da empresa e fundou um conselho.
Por quê tomou essa decisão?
Vicente Araújo - Como crescemos bastante, percebemos que não tínhamos braço para fazer tudo, então buscamos no
mercado pessoas especializadas em cada
área de atuação. Saí da gestão direta em
2011 e implementamos um conselho, presidido por mim, para gerir tudo.
TR - Dos segmentos que a Servnac atua,
qual você vislumbra que terá o maior
crescimento nos próximos anos?
Vicente Araújo - Estamos apostando
muito nos condomínios. Foi por onde começamos, e acreditamos que os serviços
para condomínios vão se diversificar muito. A nossa intenção é ser como um shopping, com todos os serviços: gestão, limpeza, vigilância etc.
TR - A Servnac está ampliando a atuação
em outras frentes?
Vicente Araújo - Sim. Lançamos agora a
Texas, uma locadora de carros um pouco
diferente, por ser voltada para os motoris72 TAPIS ROUGE
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EM CADA ÁREA.
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MIM, PARA
GERIR TUDO

tas de aplicativos de transporte. Até o fim
deste ano, teremos uma frota de 100 carros e estamos facilitando a locação para
pessoas que querem melhorar sua renda,
mas não têm crédito suficiente para comprar ou alugar um carro para rodar com
os aplicativos, e isso sem comprometer a
qualidade dos serviços. Também estamos
alugando para empresas, mas o foco do
nosso negócio são os motoristas.
TR - Quais são os diferenciais para os
motoristas?
Vicente Araújo - Estamos fazendo um
trabalho para dispensar o seguro caução
da locação e flexibilizar as condições para
o primeiro aluguel, geralmente muito rígidas nas outras locadoras.
TR - Qual dos três braços (Servnac Segurança, Servnac Facilities e Servnac Tecnologia) é o que mais tem crescido?
Vicente Araújo - Crescemos muito em
2018. Foi 104% em relação a 2017, e tivemos um crescimento acumulado de 44%
nos últimos quatro anos. Veio principalmente da Facilities, tanto de limpeza e
conservação quanto pela terceirização de
outras atividades, já que agora podemos
terceirizar atividade fim e atividade meio.
Somos líderes em segurança, mas o maior
crescimento foi em mão de obra.

SOCIEDADE
PALESTRA

CIRO GOMES FALA
SOBRE OS CAMINHOS
PARA O BRASIL
CIRO GOMES MINISTROU A PALESTRA “CAMINHOS PARA
O CRESCIMENTO DO BRASIL”, NO AUDITÓRIO DO BS DESIGN.
O EX-GOVERNADOR DO CEARÁ ABORDOU TEMAS RELEVANTES
PARA A ATUAL CONJUNTURA DO PAÍS, TAIS COMO REFORMAS
ESTRUTURANTES, RETOMADA DO CRÉDITO, GERAÇÃO DE EMPREGO,
RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL E PRESERVAÇÃO
DA AMAZÔNIA. O EVENTO FEZ PARTE DAS CELEBRAÇÕES
DE 10 ANOS DE JORNALISMO DE ADRIANO NOGUEIRA
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FOTOS DAVI FARIAS

Adriano Nogueira

Adriano Nogueira e Paulo Lobão

José Porto, Vilmar Ferreira e Roberto Claudio

Adriano Nogueira e Ciro Gomes

Adriano Nogueira e Beto Studart

Ferruccio Feitosa e Mano Alencar

Ana Lourdes Almeida, Carmen Rangel, Fernanda Matoso e Cecilia Albano
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FOTOS DAVI FARIAS

PALESTRA

Arialdo Pinho e Ferruccio Feitosa

Adriano Nogueira e Ciro Gomes

Mirela Alencar, Camila Marcussi e Viviane Barroso

Palestra de Ciro Gomes - 10 anos de jornalismo de Adriano Nogueira
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Roberto Pamplona, Thiago Albuquerque, Thiago Nejm e Fabio Campos

Roberto Farias e Claudio Nelson

VALORIZAMOS
NOSSO TEMPO
E O TEMPO DE
NOSSOS
EXIGENTES
CLIENTES

SOCIEDADE

FOTOS DAVI FARIAS

PALESTRA

Nathália Bernardo, Karol Fernandes e Tunay Peixoto

Mauro Filho e Edson Silva

Arialdo Pinho, Mauro Filho e Vilmar Ferreira

Edson Barbosa e Paulo Lobão

Marcos Miranda, Ítalo Gadelha, Adriano Nogueira e Rafael Rodrigues
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Cecília Albano e Fernanda Mattoso

Rafael Rodrigues, André Melo, Humberto Fontenele e Portela Aguiar
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FOTOS DAVI FARIAS

PALESTRA

João Escóssia, José Mota e Anderson Batista

Marcio Mourão, Sthefany Muniz e Marcos Mourão

Cláudio Targino e Beto Studart

Artur Coelho e Márcio Menezes

Ferruccio Feitosa, Mauro Filho, Adriano Nogueira, Vilmar Ferreira e Lúcio Gomes
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Vilmar Ferreira e Eduardo Neves

Cláudio Nelson, Tatiana Marques e Cláudio Nelson

CEARÁ

DE 12/09
A 22/10 NA
RUA VISCONDE DE MAUÁ,
950 - ALDEOTA

casacorceara

APOIO LOCAL

casacorceara

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

MÍDIA NACIONAL

MEDIA PARTNER

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

INSTITUIÇÃO
BENEFICIADA

REALIZAÇÃO

SOCIEDADE
ENLACE

PIPO GURJÃO E ISABELLA
NEY CELEBRAM UNIÃO
EM ELEGANTE FESTA
PIPO GURJÃO E ISABELLA NEY COMEMORARAM O "SIM"
EM UMA TARDE DE DOMINGO, COM FESTA NO PIPO
RESTAURANTE, ELEGANTEMENTE DECORADO POR ISABELA
BARROSO. O CERIMONIAL FICOU A CARGO DE IVANA CASTRO;
BOLOS, DOCES E CHOCOLATES LEVARAM A ASSINATURA
DA DOLCE DIVINO. A TRILHA SONORA, UM DOS MUITOS
DESTAQUES, FOI COMANDADA POR MILTON NUNES E
ORQUESTRA FILARMÔNICA DO CEARÁ, PELA PIANISTA
PATRÍCIA LIMA E PELO DJ THIAGO CAMARGO

82 TAPIS ROUGE

FOTOS BRIAN DUTERVIL

Ana Cristina Pedrosa, Pipo Gurjão, Isabella Ney e Pedro Gurjão

Pedro e Alfredo Gurjão

Casamento Pipo e Isabella Ney

Cláudia e Ivone Rebouças

Cláudia Rebouças, Eliseu Sousa, Isabella, Pipo, Dulcina Palhano e Pedro Gurjão

Pedro Gurjão e Pipo

Adriano Nogueira, Luna e Carmen Rangel
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FOTOS BRIAN DUTERVIL

ENLACE

Fernanda Matoso, Carmen Rangel, Juliana Cordeiro, Cibele Campos e Carol Barreira

Leonardo Brasil e Humberto Cavalcante

Monaliza, Pedro e Catarina Gurjão
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André e Daniele Linheiro

Ricardo Bacelar, Ivone Rebouças e Manoela Bacelar

Fernanda e Rafael Feitosa

Silvio Frota, Rodrigo Nogueira e Claudio Rocha
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FOTOS BRIAN DUTERVIL

ENLACE

Silvio Frota e Cláudio Rocha

Ricardo, Marília Rocha e Lívio Parente

André e Roberta Machado
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Leonardo Brasil e Ana Macedo

Jorge e Lívia Ferreira Gomes

Rodrigo, Priscila Nasser, Alfredo Gurjão e Julia Philomeno

Georgiana Escóssia e Flávia Macedo

Catarina e João Felipe Gurjão

SOCIEDADE
50 ANOS

LENINHA E EDNILTON
SOAREZ CELEBRAM BODAS
DE OURO NO LULLA’S PLAZZÁ
AMIGOS E FAMILIARES DE LENINHA E EDNILTON
SOAREZ COMPARECERAM EM PESO AO LULLA’S
PLAZZÁ PARA A COMEMORAÇÃO DAS BODAS
DE OURO DO CASAL. A NOITE CONTOU COM
CERIMONIAL POR ANA PINHEIRO, MENU DO
LULLA’S, DECORAÇÃO DE MARTINIANO JR. E
RAPHAELA, CHOCOLATES POR CAROL CHOCOLATES
E TRILHA SONORA DO DJ SILVIO DE PAULA
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Henrique, Leninha, Ednilton, Guilherme e Felipe Soarez
FOTOS NATANAEL FEITOSA

Bodas de Ouro de Leninha e Ednilton Soarez

Ítala e Edson Ventura

Henrique e Veridiana Soarez

Assis Machado, Fernando Cirino, Raimundo Viana e Lauro Fiuza

Marcelo Marques e Liana Machado

Tasso Jereissati, Ednilton Soares e Renata Jereissati_
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FOTOS NATANAEL FEITOSA

50 ANOS

Teca e Petrônio Leitão, Gabriela Monteiro e Ticiana Leitão

Fred e Ariane Saboya

Pádua Lopes, Fernando Ximenes e Edson Silva
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José Maria e Socorro França, Ednilton e Leninha Soarez

André Jereissati e Ludmila Pessoa

Emílio e Katherine Ary

Teresa Borges, Alexandre Borba e Helena Barreira

Uma nova
maneira de
economizar.
1

2

Baixe o
app

Ative
a oferta
exclusiva

3

Identifique-se
no caixa
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FOTOS NATANAEL FEITOSA

50 ANOS

Fernanda e Felipe Lima

Nágila e Jorge Parente

Otoniel, Leninha e Ednilton Soarez

Mário e Cintia Levy
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Águeda Muniz e Geraldo Luciano

Terezinha e Hilton Ribeiro, Heleni Nutti e Itamar Rodrigues

Mônica e Julio Rocha

Jaqueline José Simões

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!

SOCIEDADE
CERIMÔNIA

RICARDO CAVALCANTE
É EMPOSSADO
PRESIDENTE DA FIEC
EMPRESÁRIO DO RAMO DE PEDRAS E MINERAÇÃO,
RICARDO CAVALCANTE ASSUMIU A PRESIDÊNCIA
DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
CEARÁ (FIEC) EM SOLENIDADE NO LA MAISON
COLISEUM PARA CERCA DE 1,5 MIL PESSOAS. O NOVO
PRESIDENTE INTEGRAVA A GESTÃO ANTERIOR, COMO
DIRETOR ADMINISTRATIVO, E TAMBÉM PRESIDE
O CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
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Roberto Claudio, Beto Studart, Camilo Santana e Ricardo Cavalcante

Ricardo Cavalcante

Beto Studart, Camilo Santana e Ricardo Cavalcante

Beto Studart e Elcio Batista

Ricardo Cavalcante e Beto Studart

Camilo Santana e Ricardo Cavalcante

Cid Gomes, Ricardo Cavalcante, Roberto Claudio e Júlio Ventura
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FOTOS BEATRIZ BLEY

CERIMÔNIA

André Verçosa, Assis Cavalcante Jr, João Mendonça e Assis Cavalcante

Fábio Melo e Lauro Fiuza

Posse de Ricardo Cavalcante na Fiec
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Antônio Henrique e Camilo Santana

José Carlos Pontes e Ricardo Cavalcante

Lisandro Fujita e Cândido Pinheiro Jr

Fernando Cirino, Tereza Gurgel e Leda Maria
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FOTOS BEATRIZ BLEY

CERIMÔNIA

Patriolino e Renata Dias

Beto Studart, Ana Studart e Ricardo Cavalcante

Marcelo Quinderé e Priscila Silva

Liana Fujita e Tomás Rocha

Arnaldo Santos, Sampaio Filho, Glauco Lobo e Francílio Dourado
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Marcelo Maranhão e Ramon Termens

Emília Buarque e Sérgio Resende

desde 1950

Marcato.
É qualidade
de fato.

SofiS ticad o e M todoS oS de ta l he S

av. Barão de Studart, 761 | 85 3307.9999

SUCESSO

DHONI ANDRADE

CADA VEZ
MAIS PERTO
DO CLIENTE
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ENTRE INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS E O RESGATE DO
CONCEITO DE SUA FUNDAÇÃO,
A REDE MERCADINHOS SÃO LUIZ
APOSTA NA PROXIMIDADE DE
SEU PÚBLICO CONSUMIDOR. É O
QUE REVELA O CEO, SEVERINO
RAMALHO NETO, NESTA
ENTREVISTA À TAPIS ROUGE

E

star perto do cliente, tanto fisicamente, com localização
estratégica de lojas;
quanto pela internet,
graças a um aplicativo para smartphone
que, além dos esperados descontos, vai oferecer também
serviços de comodidade. Esta é a fórmula utilizada pelos Mercadinhos São
Luiz para se destacar no concorrido
segmento de supermercados. Nas palavras de seu CEO, Severino Ramalho
Neto, “a ideia é retomar o conceito original que meu tio João Melo inaugurou
em 1972, estar muito perto do cliente,
seja no aplicativo ou presencialmente,
prestando o atendimento diferenciado
que nós já oferecemos”. Além do aplicativo, que deve oferecer facilidades
como reserva e entrega de produtos
com horário marcado, por exemplo, o
São Luiz está em processo de adequação das suas estruturas para comercializar comidas prontas.
De acordo com Severino Neto, todas
as novas lojas – incluindo as do shopping Del Paseo e nas avenidas Miguel
Dias e Rui Barbosa – oferecerão o serviço. Outra novidade é a entrada no mercado do Eusébio, com uma loja com 2
mil m² de área de vendas, no entroncamento das rodovias CE-040 e CE-010,
que será inaugurada em 2020. A rede
ainda ampliará presença na Aldeota,
abrindo, também no ano que vem, uma
unidade de 1 mil m² de área de vendas
na equina das avenidas Barão de Studart e Júlio Ventura.

"O VAREJO FOI, É
E SEMPRE VAI SER
RELACIONAMENTO.
PRECISAMOS NOS
RELACIONAR PARA
SABER O QUE O
CLIENTE QUER
E PRECISA"
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Tapis Rouge - A rede Mercadinhos São
Luiz vive um momento de expansão, com
três novas lojas, duas em andamento,
aplicativo… Quais os próximos passos?
Severino Ramalho Neto - Os passos são
continuar abrindo lojas, manter essa média de duas por ano. Abrimos três em
2018, duas neste ano e, em 2020, teremos
a da Barão de Studart com a Júlio Ventura
e a do Eusébio. O nosso modelo de negócio é estar muito perto do cliente. O Eusébio tem o perfil de nossa clientela e ainda
não tínhamos unidades lá. Vamos continuar buscando novas oportunidades para
estar mais perto.

"A NOSSA
ESTRATÉGIA PARA
A REGIÃO NORTE É
LOJA MAIOR E, PREFERENCIALMENTE,
EM SHOPPING
CENTER"

TR - Quais são as áreas prioritárias para a
abertura de novas lojas?
Severino Ramalho Neto - São várias áreas de Fortaleza. Grande parte dos nossos
clientes ganha acima de cinco salários mínimos e 80% têm nível superior completo,
então está pulverizado na cidade. Na região
Norte, por exemplo, não tínhamos uma loja até inaugurarmos a do RioMar Kennedy,
enquanto na região Leste nós temos 15, já
está muito bem atendida. A nossa estratégia para chegar nessa parte que não tínhamos presença é loja maior e, preferencialmente, dentro de shopping center.
TR - O São Luiz conta agora com um aplicativo de compras. Além de descontos, que
outros serviços devem ser agregados?
Severino Ramalho Neto - O que a gente
entende por aplicativo é uma maneira nova de fazer aquilo que já fazíamos muito
bem, que é o atendimento pessoa a pessoa. Hoje, o aplicativo ainda está muito
voltado para ofertas. Obviamente, o preço
é importantíssimo, mas o nosso negócio
é serviço e atender cada perfil com a sua
necessidade: se quer a compra separada e
passar só para pegar e pagar, se quer que
deixe em casa com horário marcado e pagar pelo app, enfim, estamos preparados
para atender cada necessidade. E tudo isso já foi feito um dia, pegar pedido por telefone, mandar deixar, caderneta… O que
mudou foi a ferramenta, mas é o mesmo
atendimento personalizado de sempre. O
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"O QUE A GENTE
ENTENDE POR
APP É UMA
MANEIRA NOVA
DE FAZER O QUE
JÁ FAZÍAMOS BEM:
O ATENDIMENTO
PESSOA A PESSOA"

varejo foi, é e sempre vai ser relacionamento. Precisamos nos relacionar para saber o
que o cliente quer e precisa, estamos caminhando pra isso. Hoje nós temos cerca de
12 mil clientes cadastrados, acredito que a
gente possa multiplicar por 10 facilmente
em um ano ou dois.
TR - Nos últimos anos, outras redes de supermercado de origem cearense também
passaram por um processo de expansão
semelhante ao que o São Luiz passou. Você teme a concorrência?
Severino Ramalho Neto - A concorrência
sempre teve e vai continuar tendo, cabe a
cada um falar com o seu perfil de cliente, se
comunicar. Nós temos 20 mil itens, o dobro da maioria das redes de supermercado
de Fortaleza. O São Luiz nasceu para atender a necessidade de variedade dos nossos
clientes. Se pensar em vinho, em fruta, em
alimento sem glúten ou lactose, em massa,
em molhos etc, sempre vai ter no São Luiz.
O nosso pensamento é estar preparado para a concorrência comunicando bem, com
mix, com variedade, preço competitivo e
proximidade com o desejo do cliente.
TR - Outra novidade é o aumento da oferta de comida pronta. Essa tendência será
absorvida por todas as lojas São Luiz?
Severino Ramalho Neto - Estamos investindo em cozinhas industrializadas para oferecer alimentos prontos. O tempo é curto
e muitos dos nosso clientes não cozinham
mais em casa. Já temos pratos prontos em
boa parte das lojas, estamos adequando as
estruturas. A tendência é que, a médio prazo, todas elas ofereçam pratos prontos.
TR - Você acredita que a solução logística
que encontraram para ter variedade em
operações menores e o relacionamento
estabelecido com os clientes é a fórmula
de sucesso dos Mercadinhos São Luiz?
Severino Ramalho Neto - Nós não chegamos a essa fórmula, nós nascemos nela.
Nosso nome é Mercadinho, a gente vem da
proximidade, da confiança, da vizinhança.
Por dentro, a loja mudou muito, mas a ideia
é retomar o conceito original que meu tio

Experiências únicas com
o melhor da gastronomia
nacional e internacional.

@riomarfor

/riomarfortaleza

SUCESSO

DHONI ANDRADE

"NOSSO NOME É
MERCADINHO,
A GENTE VEM DA
PROXIMIDADE,
DA CONFIANÇA,
DA VIZINHANÇA"

João Melo inaugurou em 1972, ou seja, estar
muito perto do cliente, seja no aplicativo ou
presencialmente, prestando o atendimento
diferenciado que nós já oferecemos.
TR - Como se dá o projeto entre o São Luiz
e a Muda Meu Mundo, para oferecer produtos socialmente responsáveis?
Severino Ramalho Neto - Nós temos uma
preocupação muito grande de como fazer a
nossa operação ser cada vez mais sustentável. Reaproveitamento de embalagens, não
uso de canudos plásticos, e outros pontos
que os nossos clientes estão exigindo. Nós
começamos agora uma nova política de
hortifrutigranjeiros com a Muda Meu Mundo, que vai muito além da qualidade do produto. Ela considera a qualidade de vida de
quem produz, encurtando o caminho entre
produtor e cliente final. É um projeto piloto,
na loja da Rui Barbosa, com produtos sem
agrotóxicos, embalados em saquinhos de
papel, e onde o cliente participa da decisão
de compra, com tudo detalhado: quanto
ganha o São Luiz, a Muda Meu Mundo e o
produtor. É um movimento de todos, voltados para um processo melhor.
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Pedro Fiuza está
no comando do
Grupo Servtec
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OS VENTOS
LEVAM LONGE
O GRUPO SERVTEC ENTRA EM NOVA FASE.
EM PARCERIA COM UMA GIGANTE NORTEAMERICANA, A EMPRESA DESENVOLVE UMA
HOLDING DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

S

ol e vento fazem crescer
e levam longe o Grupo
Servtec, que tem raízes
em solo cearense. A empresa chega aos 50 anos,
dos quais 20 dedicados
ao setor de energia, somando 950 MW de potência instalada. Sob comando de Pedro
Fiúza, a Servtec, agora com sede em São
Paulo, entra numa nova fase. Em sociedade com a norte-americana Franklin Templeton, segunda maior gestora de recursos do mundo, com portfólio de R$ 650
bilhões, a empresa atrai investidores para
uma plataforma de energias renováveis.
O modelo é executado com a composição de uma holding, que administra uma
carteira de ativos de geração solar, eólica e
distribuída. “Muito provavelmente daqui a
sete, oito anos, com essa plataforma consolidada, vamos acessar o mercado e listar
essa companhia ou, eventualmente, vender para um player estratégico”, diz Pedro.

"ESTE É UM
MERCADO
BASTANTE
PROMISSOR
NO BRASIL, EM
ESTÁGIO INICIAL
DE DESENVOLVIMENTO"
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O formato é diferente do adotado até
então pela empresa, que compunha sociedades diferentes para cada usina. “Agora,
o fato de estar numa mesma holding, com
sócios participando de todos os projetos,
nos permite ter maior eficiência operacional, eficiência de gastos, controle melhor
de custos, desenvolver contratos com fornecedores de maior prazo, envolvendo todas as usinas”, explica.
Os estrangeiros predominam entre
os investidores da plataforma, sendo o
maior deles um fundo de pensão australiano. Por enquanto, a holding possui oito
ativos. Quatro são usinas de geração eólica e pequenas centrais hidrelétricas no
Ceará e no Mato Grosso.
Os outros quatro foram adquiridos
em setembro, marcando a entrada da
empresa no segmento de geração distribuída. São plantas de geração solar na
Bahia e em São Paulo. Ainda em fase de
implantação, elas somam R$ 68 milhões
e 15 MWp. “Este é um mercado bastante
promissor no Brasil, em estágio inicial de
desenvolvimento, e que opera de forma
muito fragmentada ainda. O investimento
que estamos fazendo tem o objetivo de
apoiar o desenvolvimento desse segmento, que tem espaço para a consolidação
de projetos melhores e mais estruturados”, afirma o empresário.
Ele projeta um futuro não muito distante com difusão da geração distribuída,
a ser impulsionada pelo uso de baterias,
capazes de armazenar a energia produzida. A tecnologia já existe, mas ainda é
usada em pequena escala por causa do
custo, que tende a cair.

"O PAÍS JÁ É
UM GRANDE
PRODUTOR
DE ENERGIA
RENOVÁVEL. HOJE,
MAIS DE 60% DA
ELETRICIDADE
PRODUZIDA VÊM
DE HIDRELÉTRICAS"

Para Pedro, o Brasil está num “caminho virtuoso sem volta” em energias renováveis. "O País já é um grande produtor de energia renovável. Hoje, mais de
60% da eletricidade produzida no Brasil
vêm de hidrelétricas. Fomos abençoados por termos muito recursos naturais,
que nos permitem gerar energia de forma limpa e sustentável. A energia eólica já está chegando em 10% da nossa
matriz. A geração solar vem crescendo
muito rápido também e a geração distribuída já atingiu 1GW”.

TÉRMICAS

Apesar de apontar o protagonismo
das energias renováveis, a Servtec entende que a energia térmica segue relevante para estabilidade do sistema.
"Uma coisa que a gente precisa entender
é que as fontes renováveis, apesar de
serem muito mais eco friendly, são intermitentes”, explica Pedro. Neste sentido, em frente paralela à holding de renováveis, a empresa segue investindo em
termelétricas. No modelo tradicional, a
empresa se prepara para os leilões de
contratação com 2,6 gigawatts. São dois
projetos, o maior deles com 1,7 gigawatt.
Se contratadas, as usinas se somarão
a outras duas já operadas pela holding,
uma em Manaus (AM), outra próxima a
São Luís (MA). "São duas usinas espetaculares, operam muito bem. A Gera Maranhão é de 330MW e, sozinha, abastece
toda a Ilha de São Luís. É uma usina super
eficiente e muito importante”.

CENÁRIO

A Servtec tem ventos favoráveis no
mercado de energia, que impulsionam o
negócio mesmo na maré instável da economia nacional e mundial. Para Pedro, o
Brasil não está “conseguindo transmitir
para o investidor estrangeiro que somos
um país que cumpre o que apresenta”.
Essa segurança, diz ele, é ainda mais
importante para projetos de longo prazo. "Se o investidor não encontra aqui um
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A TECNOLOGIA ESTÁ TRANSFORMANDO
O MUNDO RAPIDAMENTE. E COM
GRANDES IDEIAS, TRANSFORMAM
SEU NEGÓCIO MAIS RÁPIDO AINDA.
Estamos na era das transformações 4.0. Tudo muda a
uma velocidade incrível exigindo entregas cada vez mais
rápidas. Para quem acompanha essas mudanças, as grandes
ideias ainda fazem a diferença. É nisso que a gente acredita:
em uma inteligência de mercado que processa dados e
transforma em insights para tomadas de decisões. Em
uma estratégia que usa inovação, propósito e experiências
para ganhar o jogo. Em uma entrega com agilidade,
comprometimento e envolvimento. E em uma eficiência que
maximiza impactos e alcances, sem desperdícios, gerando
engajamento, seja no digital ou no analógico. A gente
acredita nas grandes ideias porque são elas que nos movem.
Mas fazê-las gerar valor é o que nos diferencia.
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ambiente seguro, o mundo está cheio de
oportunidades buscando essa liquidez
em excesso que vemos hoje”.
"É trabalho, provavelmente, de uma
geração inteira para a gente conseguir
atrair esse capital de longo prazo para o
Brasil. A Bolsa, recentemente, ultrapassou os 100 mil pontos e o que a gente
tem visto é uma movimentação muito
grande dos brasileiros. Os gringos ainda
não entraram no Brasil”.
Para ele, as reformas em curso na
legislação brasileira são um primeiro
passo fundamental. "O estado é pesado,
é difícil conseguir fazer as coisas acontecerem. O que a gente tem visto nesses primeiros meses de governo é que
há medidas relativamente simples que
devem trazer algum impacto para a economia. Mas coisas mais estruturantes levam tempo e acho que precisa, de fato,
de engajamento de muitas frentes para
fazer essa coisa acontecer”.

POLÍTICA

Com histórico de atuação político-partidária, Pedro diz que se afastou um
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pouco dessa esfera quando assumiu o
comando da Servtec. Mas deixa claro:
“é uma coisa que eu gosto e me identifico”. Questionado se disputaria outra
eleição – como fez em 2010, quando se
candidatou a vice-governador pelo PSDB -, responde: “tem gente muito mais
preparada”. Uma participação mais ativa, no entanto, segue nos planos. “Certamente mais em longo prazo”.
Para ele, grandes transformações
exigem liderança, algo que falta ao Brasil. "Precisamos de líderes que consigam inspirar as pessoas. Ninguém faz
nada sozinho. Já vivemos dias piores
na política brasileira. Estamos longe do
ideal, mas fiquei encantado com o engajamento da população nas últimas
eleições”. Apesar de classificar como
preocupantes os radicalismos, ele vê
como positiva a participação. "Esses
anos de recessão despertaram no brasileiro um pouco mais de interesse político, de participar, de ser ouvido. Assim,
se aglutinaram em grupos para tentar
fazer à sua maneira as transformações
que são necessárias para o País”.

"SE O INVESTIDOR
NÃO ENCONTRA
AQUI UM
AMBIENTE
SEGURO, O
MUNDO ESTÁ
CHEIO DE
OPORTUNIDADES"

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
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A NOVA GERAÇÃO
DO SERVIÇO DE
AMBULÂNCIA
DISRAELI PONTE, QUE COMANDA A EASY
EMERGÊNCIAS MÉDICAS, LANÇA NOVO
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MÉDICO A PREÇO
ACESSÍVEL E PLANEJA CONTINUAR EXPANDINDO
A GAMA DE PRODUTOS OFERECIDOS
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U

m serviço de deslocamento médico
especializado, com
valores acessíveis
e que gere renda
em cadeia: esta é a
ideia do Serviço de
Deslocamento Especial (SDE), lançado pela Easy Emergências Médicas. Com ele, o transporte de pacientes é feito com preço fixo por Fortaleza
(R$ 200), com intermédio de um setor de
regulação, e pessoas como recepcionistas
de hospitais públicos e privados, agentes e
líderes comunitários recebem uma comissão ao indicá-lo. "É semelhante a um táxi, a
gente não cobra a saída da base, só o deslocamento do paciente", adianta o empresário Disraeli Ponte.
O trabalho de divulgação já está sendo
feito nas unidades de saúde e nos bairros,
inclusive, as facilidades do Smart Life, um
meio de pagamento e cartão de crédito
pré-pago do grupo que deve ter pelo menos cinco mil usuários até 2020. O cartão
concentra os créditos gerados pelas comissões e pode ser acompanhado por aplicativo, facilitando o controle dos clientes.

EXPERIÊNCIA

Disraeli possui oito anos de experiência
com deslocamento médico em ambulância. Se contar deslocamento aéreo, são 14.
O grupo empresarial fundado por ele iniciou
com a Argos Turismo, há 22 anos, e hoje é
composto também pela Easy Taxi Aéreo, pela Easy Life, pelo meio de pagamento Smart
Life e agora também pelo SDE, que integra
vários serviços de atenção à saúde e vai
continuar tendo o rol ampliado, como por
exemplo, pela inclusão de telemedicina no
home care, previsto para 2020.
Com a experiência de anos prestando
serviço como empresa licitada para os governos de Pernambuco e da Paraíba, além
de empresas privadas e Organizações Sociais no Ceará, Disraeli montou uma estrutura específica para a demanda. Com o
encerramento dos contratos, a expertise

DISRAELI POSSUI
OITO ANOS DE
EXPERIÊNCIA COM
DESLOCAMENTO
MÉDICO EM
AMBULÂNCIA.
SE CONTAR
DESLOCAMENTO
AÉREO, SÃO 14

desenvolvida e a pouca disposição para
continuar a mercê de licitações, o empresário viu uma janela para ampliar a empresa focando apenas no mercado privado.
"Chegamos a fazer, em Pernambuco,
três mil deslocamentos por mês, com pico
de 150 em um único dia. E tudo isso criou
o know how para lançar o SDE. E agora a
ideia é me desvincular do poder público e
até ajudá-lo, na medida em que oferecemos para a população a alternativa de um
serviço barato. Esse foi o ponto de partida
para criar o SDE", explica.
Tapis Rouge - Como surgiu a ideia de um
negócio que barateasse os serviços de
ambulância particular?
Disraeli Ponte - A gente imaginou que é
uma maneira de ajudar as pessoas a ter
uma renda extra. Recepcionistas e líderes
comunitários estão sempre lidando com
esse sofrimento por deslocamento, por vaga. É uma maneira também de aliviar um
pouco a pressão em cima do poder público,
que por melhor que seja, sempre tem necessidade de melhoria. E o preço é acessível e parcelável.
TR - O seu negócio lida com o deslocamento de pessoas que estão em situação de fragilidade. Como é feito o acompanhamento
dos pacientes até a unidade de saúde?
Disraeli Ponte - Nós temos o Centro Integrado de Operação (CIO), que funciona 24
horas. Ele é responsável pela conferência
direta com o médico regulador, que determina a forma da locomoção. Pelas características, ele determina se é ambulância básica ou se é um caso mais grave, como AVC
ou infarto, o que pede uma UTI. Outra coisa
é a regulação, o médico passa o estado do
paciente, o monitoramento que é feito no
trajeto e encaminha para o setor no hospital, checa a disponibilidade de vaga etc.
TR - A projeção é fazer quantos deslocamentos por dia?
Disraeli Ponte - Temos como meta 50 remoções diárias. Já chegamos a fazer mais
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do que isso, até 150 em um dia, quando
trabalhávamos com uma entidade filantrópica. Mas, inicialmente, vamos disponibilizar oito ambuâncias, entre básicas e UTI,
esperando essa média de 50.
TR - Você pretende lançar o serviço no interior também, já que a Easy Emergências
possui base de operação em Sobral?
Disraeli Ponte - No início será para consolidar
Fortaleza. Em Sobral já temos mais de meio
caminho andado, já temos base e ambulância lá, faltam algumas adaptações e estudar
melhor a macrorregião, que tem mais de 55
municípios e muitas localidades estão a mais
de 100 km de distância. Mesma coisa do Crajubar, onde nós já temos parceiro e estamos
procurando imóvel para montar a base. Mas
a nossa ideia é implantar no início de 2020,
tanto em Sobral quanto em Juazeiro. Outra
região que nós identificamos uma demanda
grande é Iguatu, que ficará para outro momento, mas está no nosso radar.
TR - A Easy também vai lançar serviços de
home care, por exemplo?
Disraeli Ponte - Estamos montando um home care, com uma equipe composta por enfermeitos, fisioterapeutas e técnicos. É um
dos serviços que o SDE vai agregar, são vários serviços que a Easy Emergências vai incluir. A estrutura do SDE foca inicialmente no
deslocamento para Fortaleza, que vai nos dar
uma gordura para bancar os outros serviços.
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"EM SOBRAL JÁ
TEMOS MAIS DE
MEIO CAMINHO
ANDADO. JÁ
TEMOS BASE E
AMBULÂNCIA LÁ,
FALTAM ALGUMAS
ADAPTAÇÕES E
ESTUDAR MELHOR
A MACRORREGIÃO"

TR - A Easy Emergências já trabalhava
com deslocamento, mas como prestador
de serviço para o poder público. Qual foi o
investimento necessário para migrar para
o setor privado?
Disraeli Ponte - O maior investimento foi
o cartão Smart Life, que deu o suporte necessário para pagar a comissão das recepcionistas, por exemplo. É um meio de pagamento, um cartão pré-pago que a gente faz
o crédito e o usuário recebe a confirmação
por SMS. Foi uma junção de fatores que culminaram no SDE. Eu não saberia mensurar
o quanto foi investido. Mas a estrutura já
existia, nós já tínhamos as ambulâncias, eu
só mudei o foco do meu negócio. Deixei de
atender o poder público e as OS, de participar de licitação, e estou atendendo agora só
o público-privado, porque agora o dinheiro
pode circular melhor na mão da empresa e
não teremos mais os trâmites burocráticos.
TR - Há quanto tempo você vinha gestando essa ideia?
Disraeli Ponte - Faz tempo. Só estava faltando a coragem, que veio quando encerramos
contrato com uma grande empresa de Fortaleza. Nós temos um acervo de funcionários
de excelente capacidade técnica, temos muita experiência em deslocamento de pacientes, falo isso sem nenhuma falsa modéstia.
chegamos a fazer em Pernambuco três mil
deslocamentos por mês. E tudo isso criou o
know how para lançar o SDE. E agora a ideia é
me desvincular do poder público e até ajudá-lo, na medida em que oferecemos para a população a alternativa de um serviço barato.
TR - Quais são os próximos projetos?
Disraeli Ponte - Nós planejamos investir
em telemedicina em 2020. Já visitei várias
empresas, conversei com especialistas e a
telemedicina é o complemento perfeito para o SDE. Ao invés de tirar um paciente para
fazer o exame fora de casa, vamos levar as
equipes para fazer o exame em casa, com
resultado na hora. É possível fazer cinco
exames: eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma, mapa e holter.

Perspectiva artística da fachada

IN OB
IC R
IA A
DA S
S

A MAIOR
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QUE VOCÊ
JÁ CHEGOU
AO TOPO.
230m2 | 4 SUÍTES
ATÉ 5 VAGAS
2.900m2 DE ÁREA
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e-STATION

Uma tomada, para carregamento
de veículos elétricos/híbridos,
por apartamento.

2.405.500,00*
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EXPERIMENTE A TECNOLOGIA DA REALIDADE
VIRTUAL E CONHEÇA SEU NOVO APARTAMENTO.

CANUTO SPORTS AND HEALTH
BY SHELDA BEDÊ
Espaço assinado pela atleta olímpica bicampeã
mundial de vôlei de praia, Shelda Bedê.

Perspectiva artística do Canuto Sports and Health by Shelda Bedê

EASY
PARKING
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de uso múltiplo.

ROOFTOP
GOURMET
com lazer exclusivo
a cerca de 100m de altura.

Perspectiva artística da piscina aquecida de 25m e prainha
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CANUTO DE AGUIAR COM VICENTE LEITE. ESTACIONAMENTO GRÁTIS PARA CLIENTES.
ROOFTOP CANUTO 1000. Este empreendimento possui Registro de Incorporação (R.I.) no Cartório de Registro de Imóveis competente, como determina
o art. 32 da Lei Nº 4.591/64. Incorporadora Responsável: Mota Machado & Oregon SPE 48 Construções e Incorporações LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
o Nº 14.216.187/0001-70, sediada à Avenida Dom Luís, 880, sala 107, Bairro Aldeota, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Alvará de Construção Nº 1081. *Valor à vista
a partir de R$ 2.405.500,00 referente à unidade 201, coluna 01, com 231,53m². Precificado na tabela vigente do corrente mês do presente ano. Empreendimento com
incorporação registrada no R-03 da Matrícula Nº 44.047 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza – Ceará. Em atenção à lei nº 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), alertamos que as imagens desta publicação tratam-se de ilustrações artísticas da implantação e têm caráter exclusivamente promocional, por
tratarem de bem a ser construído. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto
de referência. Na entrega da obra, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico
do empreendimento. As condições de comercialização são aquelas constantes dos contratos e memoriais a serem firmados com os adquirentes.
As demais unidades do referido Empreendimento são comercializadas com base na tabela de vendas para o mês da concretização da operação
de venda e compra. Consulte as condições de vendas no site www.motamachado.com.br ou através do nosso setor comercial: (85) 3208-1100.

CONSULTE SEU CORRETOR E DESCUBRA PORQUE VOCÊ MERECE MORAR NO ROOFTOP CANUTO 1000

98440-1000
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André Oliveira atua no segmento de
decoração de alto padrão desde 2007
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A REINVENÇÃO
DO VIDRO E DO
ALUMÍNIO NA
DECORAÇÃO
COM PRODUTOS QUE SEGUEM PADRÕES
DE QUALIDADE EUROPEUS, A CINEX ARCH
CHEGA AO MERCADO FORTALEZENSE PARA
INOVAR NO USO DESSES MATERIAIS NA
MOVELARIA E ARQUITETURA

O

segmento de arquitetura e decoração em Fortaleza ganhou um
player de peso. A
Cinex Arch, com
produtos que prometem revolucionar o mercado por trazer aço e vidro para novas aplicações. A marca utiliza tecnologia italiana na produção de artigos sob medida para
casa, tanto decorativas quanto de movelaria e
arquitetura, usando esses dois materiais.
Os produtos Cinex Arch trazem a durabilidade e a resistência do alumínio e do vidro para dentro das construções, graças a
várias tecnologias para moldar e revestir as
peças. Assim, são oferecidas pele de vidro,
guarda-corpo, portas de entrada, divisórias,
revestimentos e coifas. Da parte de móveis,
podem ser encontradas mesas, cadeiras,
estantes e cristaleiras.
Cada peça é fabricada em Bento Gonçalves (RS) para um projeto específico, com
acompanhamento da montagem (paredes e

pisos perfeitamente alinhados são essenciais
para a instalação), e possuem um prazo médio de 45 a 90 dias. Já as esquadrias podem
chegar entre 90 e 120 dias “devido ao fato de
ser confeccionada para atender à demanda de
cada cliente, com design, performance e durabilidade”, explica o empresário André Oliveira.

EMPRESAS

Desde 2007, André atua no segmento de
decoração de alto padrão e, além da nova loja, na avenida Barão de Studart, possui outras duas empresas, a franquia da Marcatto e
a Misuratto Móveis Planejados.

Tapis Rouge - A Cinex Arch produz peças
sob medida. Como garantir que elas terão o
resultado esperado?
André Oliveira - Tudo que é adquirido na
nossa loja tem projeto, estudo de viabilidade
e conferência in loco. O setor de desenvolvimento de produtos recebe o projeto e confecciona sob medida. Não temos limitação
prévia de atendimento e podemos fazer, inclusive, vidros personalizados.
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Tapis Rouge - Quais são estas possibilidades de personalização?
André Oliveira - Temos um leque de produtos bem vasto. São mais de mil combinações entre perfis e vidros, além de fazer
a estampa de vidro que for solicitada: foto
da família, paisagem… Podemos desenhar
no vidro o que o cliente quiser, além das estampas já disponibilizadas pela fábrica.
TR - O mercado local está preparado para
utilizar produtos de alumínio e vidro em
vez dos tradicionais? O que você acha que
deve vender mais?
André Oliveira - Em um primeiro momento, as esquadrias vão passar por um período de conhecimento pelo mercado. Queremos que os arquitetos e os clientes finais
conheçam, porque é mais vantajoso. É uma
linha totalmente baseada em padrões europeus de performance. Por isso, as portas
e revestimentos vão ter um volume maior
de vendas. Mas, a longo prazo, a nossa
aposta é nas esquadrias. Nosso intuito é, a
longo prazo, revolucionar a forma como se
encara componentes para residência.
TR - Você acredita que os preços ligeiramente mais elevados devem diminuir a
competitividade?
André Oliveira - O nosso produto se paga
pelo uso. Nós tentamos trabalhar com o
cliente a diferença de valor para preço. O
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"O QUE VENDEMOS
TEM VALOR
AGREGADO,
É DESIGN, É
SOFISTICAÇÃO,
É QUALIDADE E
DURABILIDADE"

que vendemos tem valor agregado, é design, é sofisticação, é qualidade e durabilidade. É um produto que se paga ao longo do tempo. A gente não vai pra seara de
preço a qualquer custo, mas sim qualidade
a qualquer custo.
TR - Além da resistência maior, os produtos Cinex têm garantia estendida?
André Oliveira - Todos os produtos têm
garantia de pelo menos 10 anos, mas são
produtos que têm uma necessidade mínima de manutenção. Porta de madeira pode empanar, inchar com a umidade e várias outras coisas podem acontecer. Com
alumínio e vidro não existem esses problemas, e tudo da Cinex Arch é verticalizado,
nada é terceirizado. Todas as etapas de
produção, comercialização e montagem
tem alguém da Cinex.
TR - O segmento de decoração é fortemente atrelado ao imobiliário, e por isso
foi atingido pela crise. Você espera uma
retomada em breve?
André Oliveira - A gente está passando por
um momento de ajuste no mercado imobiliário. Houve uma retração que gerou uma
super oferta, e agora há um ajuste entre
oferta e demanda. Estamos passando por
essa entressafra, acredito que em 2020 vai
haver uma retomada de entregas e isso puxa a alta no mercado de móveis planejados.

DIREÇÃO INSPIRADORA

NOVO VOLVO S60
CONHEÇA O NOVO SEDAN QUE
INSPIRA ELEGÂNCIA E DINAMISMO

PARA FORMAR
CIDADÃOS
O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ VIRA LEI E
DEMONSTRA A PRIORIDADE DADA PELO GOVERNO
DO ESTADO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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O

Programa Mais
Infância Ceará
institui a primeira fase da infância - que vai do
nascer aos seis
anos - como uma
prioridade para o
Estado. Pensado a partir de um diagnóstico
das políticas públicas para a primeira infância dos 184 municípios cearenses, o programa divide-se em quatro pilares – Tempo de
Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender –, que trabalham
os estímulos corretos para cada idade da
criança e também a inserção no mercado
de trabalho de membros das famílias com
maior potencial de vulnerabilidade.
O Tempo de Nascer atua na restruturação alinhada de cuidado materno-infantil,
a partir da atenção à gestação de alto risco, visando a redução da morbimortalidade
materna e perinatal. No “Tempo de Crescer”, é trabalhado a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de serviços e
formações que contemplem profissionais,
pais e cuidadores. O “Tempo de Brincar”
foca nos benefícios da brincadeira para o
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua integração
à cultura de sua comunidade. O intuito é
construir e revitalizar espaços públicos que
garantam o direito da criança ao brinquedo
e à brincadeira. Já o “Tempo de Aprender”
entende a escola como direito de todos,
buscando atender a meta de universalizar
a oferta de pré-escola e ampliar a quantidade de creches, construindo e qualificando os Centros de Educação Infantil (CEIs) –
atualmente, são 167 equipamentos do tipo
mantidos pelo Estado.

O PROGRAMA BENEFICIA
FAMÍLIAS COM CRIANÇAS
NA PRIMEIRA INFÂNCIA DOS
184 MUNICÍPIOS CEARENSES
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Em 2019, o apoio à infância ganhou
o respaldo legal, com a sanção da Lei do
Programa Mais Infância Ceará. Instituído
política pública, a iniciativa permanece
com a garantia de continuidade, já que a
regulamentação resguarda as conquistas
já realizadas. No mesmo ano, é lançado
o Programa Mais Nutrição, que garante a
segurança alimentar de crianças e adolescentes, graças à distribuição de alimentos
in natura, do mix de legumes e polpas, para entidades cearenses.
Até agosto, 62.541 famílias, sendo
63.592 crianças e 11.721 gestantes, foram
beneficiadas pelo programa. Desde 2015,
foram realizadas 1.794.556 visitas domiciliares, por meio de várias ações que são pilares
do Mais Infância, tais como o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Infantil –PADIN
(72.025), o Programa Primeira Infância no
SUAS/ Criança Feliz (1.707.789) e o Programa de Apoio ao Crescimento Econômico
com Redução de Desigualdades e Sustentabilidade Socioambiental – PforR (15.042).
Para superar a extrema pobreza infantil no Estado, foi lançado o Cartão Mais infância, transferência de renda mensal para famílias em vulnerabilidade social. Cerca de 50 mil famílias são contempladas
com o benefício, que tem o investimento
anual de R$ 50 milhões.

PARA SUPERAR A EXTREMA POBREZA
INFANTIL, FOI LANÇADO O CARTÃO
MAIS INFÂNCIA, TRANSFERÊNCIA
DE RENDA PARA FAMÍLIAS EM
VULNERABILIDADE SOCIAL
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Para manter o programa, o Governo
do Estado investe também em treinamentos multidisciplinares. Até agosto, foram capacitados 18.617 profissionais das
áreas da Saúde, Educação e Assistência.
Atualmente, agentes comunitários de
saúde de todo o Estado estão sendo formados com o curso de Qualificação em
Desenvolvimento Infantil promovido por
meio da Escola de Saúde Pública (ESP/
CE), em parceria com o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) e o Instituto da Primeira Infância (Iprede).
As policlínicas regionais do Ceará contam também com 19 Núcleos
de Estimulação Precoce, que atendem
985 crianças com atraso no desenvolvimento. Estes núcleos receberam, este ano, 42 equipamentos adquiridos do
Núcleo de Tratamento e Estimulação
Precoce (Nutep), da Universidade Federal do Ceará (UFC), e serão utilizados no
tratamento de crianças com doenças
neuropsicomotoras. Outra ação voltada
para a inclusão não apenas de crianças,
mas também de idosos e adultos com

dificuldades de locomoção, é o projeto
Praia Acessível, realizado em Fortaleza,
em parceria com a prefeitura e o Hotel
Sonata de Iracema; e em Cumbuco, com
a Prefeitura de Caucaia.

baixa escolaridade, entre outras situações.
Atualmente, 50 mil famílias em todos os
184 municípios cearenses recebem o benefício, que demanda investimento de R$
50 milhões por ano.

CULTURA INFÂNCIA

MAIS NUTRIÇÃO

Outra iniciativa inédita do Mais Infância é estimular as manifestações artísticas
infantis, por meio do primeiro Edital Cultura Infância, que selecionou 25 projetos
de todo o Estado com um investimento
total de R$ 1 milhão.

CARTÃO MAIS INFÂNCIA

O programa de distribuição de renda paga mensalmente R$ 85 para famílias
com crianças de zero a 5 anos e 11 meses
que estejam em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao benefício, as
famílias cadastradas precisam manter as
crianças na escola e passar por acompanhamento dos Agentes para o Desenvolvimento Infantil, que verificam a situação
de todos os membros da família e orientam
para qualificação e inserção no mercado de
trabalho; matrícula em escola de pais com

É a garantia de segurança alimentar para cerca de 13,1 mil crianças de 67 entidades dos municípios de Fortaleza, Caucaia e
Maracanaú, com meta de atender 16.068
crianças e adolescentes de 91 entidades
cearenses. Após quatro meses de atendimento, o repasse de frutas, legumes e verduras in natura e em perfeitas condições
para o consumo humano, mas não vendidas por questões estéticas; e destinação
de frutas maduras também aptas ao consumo, mas que não resistiriam até a distribuição; para produção de polpas de frutas,
ultrapassa as 106 toneladas. O Mais Nutrição também conta com o reforço do Grupo
M. Dias Branco, que fornece 600 kg de macarrão mensalmente. O alimento é acrescentado a sopas preparadas com uma
combinação de legumes desidratados,
mantendo o teor nutricional dos insumos
e ampliando seu prazo de utilização. Cada
quilo do preparado rende 40 refeições de
sopa para as crianças atendidas por instituições assistenciais.

BRINQUEDOPRAÇA E
PRAÇA MAIS INFÂNCIA

Além das 94 Brinquedopraças já entregues, outras 70 estão garantidas, chegando a 164 praças revitalizadas. Já as Praças
Mais Infância são vão chegar a 35 espaços
(12 já entregues à população e outras 23
estão em execução e análise), com pista de
skate, academia de ginástica, spiribol, quadra de futebol e playground com oito brinquedos, piso emborrachado e gradil.
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Novo cardápio Geppos.

Uma viagem
aos sabores
da Itália
Com criações do Chef Felipe Viana,
nosso novo cardápio traz os sabores da
gastronomia italiana para Fortaleza.

Avenida Desembargador Moreira, 1011 - Jardins Open Mall

Reservas: 85 3433.1048

gepposrestaurante

SOCIEDADE
CELEBRAÇÃO

Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Adriano Nogueira, Roberto Claudio, Carol Bezerra e Antônio Henrique

ADRIANO NOGUEIRA
RECEBE CONVIDADOS
EM JANTAR NO PIPO
PARA ENCERRAR AS COMEMORAÇÕES DE SEUS
10 ANOS DE JORNALISMO, ADRIANO NOGUEIRA
RECEBEU AMIGOS E PARCEIROS PARA UM JANTAR
ESPECIAL NO PIPO RESTAURANTE. CONFIRA QUEM
ESTEVE POR LÁ PARA PARABENIZÁ-LO!
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Dr. Porto, Ster Porto, Pipo, Adriano Nogueira, Carmen Rangel e Henrique Sergio Abreu
FOTOS BEATRIZ BLEY

George Lima, Elcio Batista, Roberto Oliveira e Sergio Fiuza

Edson Barbosa e Adriano Nogueira

Roberto Claudio e Antônio Henrique

Antônio Henrique, Mano Alencar, Queiroz Filho e Benigno Junior

Adriano Nogueira e Tunay Peixoto

Pipo, Fernando Saulo Pinheiro e Juliana Pinheiro
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CELEBRAÇÃO

Carmen Rangel, Artur Coelho e Juliana Franco

George Lima e Elcio Batista

Adriano Nogueira, Ciro Gomes, Giselle Bezerra e Elcio Batista

Ricardo e Daniele Lopes

Adriano Nogueira recebe convidados em jantar no Pipo
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Pipo e George Lima

Fernanda Zeballos, Luiza Serpa e Juliana Pinheiro

SOCIEDADE
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CELEBRAÇÃO

Adriano Nogueira e Roger Pouchain

Adrísio Câmara, Adriano Nogueira e George Lima

Tunay Peixoto e Karol Fernandes

Adriano Nogueira, Cida Parente e Anchieta Dantas

Silvana Napoleão, Carmen Rangel, Fernanda Matoso, Cybele Campos, Karol Fernandes e Ana Lourdes Almeida
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George Lima e Fábio Campos

Samuel Dias e Adriano Nogueira
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CASACOR REÚNE IMPRENSA
E CONVIDADOS PARA
APRESENTAR NOVA EDIÇÃO
NEUMA FIGUEIREDO RECEBEU IMPRENSA E
CONVIDADOS PARA O COQUETEL DE APRESENTAÇÃO
DA 21ª EDIÇÃO DA CASACOR CEARÁ, NO IMÓVEL
QUE FOI SEDE DO GRUPO J.MACÊDO. 38 AMBIENTES
OCUPARAM O ESPAÇO DURANTE O EVENTO, TODOS
PROJETADOS POR 67 DOS MAIS RENOMADOS
PROFISSIONAIS. O MENU DA NOITE FOI ASSINADO
PELA CHEF CAMILA CÂMARA, DO FASHION GOURMET

Graziela de Caroli, Neuma Figueiredo, José Sarto, Onélia Santana, Samuel Dias e Patrícia Macêdo
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Neuma Figueiredo

Joana e Nereide Figueiredo

CasaCor Ceará 2019

José Sarto, Neuma Figueiredo, Consuelo Dias Branco e Onélia Leite

Casa Cor 20190

Branca, Anik e Racine Mourão
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Denise Kacen, Ramiro Mendes, Cadeh e Roberta Juaçaba

Pedro e Manuela de Castro

Andrea Versoza, Liana Otoch e Karine Albuquerque
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Suzana e Marcelo Fiuza

Onélia Santana, Natália Benevides, Geovana Bezerra e Manoella Linhares

Manoella Linhares e Natália Benevides

Mariana Oliveira, Franci Colares e Naiane Cavalcante

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
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Daniel Aderaldo e Lucynthia Gomes

Brenda Rolim

Cláudia Rebouças

Jorge Parente, Alexandre Pereira e Luiz Eduardo

Cadeh e Roberta Juaçaba
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Eduardo Castelão e Fabiana Falcão

Nadja e Jorge Parente

Patrícia Macêdo e José Sarto

SOCIEDADE
CAPACITAÇÃO

FECOMÉRCIO
INAUGURA
SENAC REFERENCE
O SISTEMA FECOMÉRCIO CEARÁ INAUGUROU O CENTRO
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LUIZ GASTÃO BITTENCOURT
DA SILVA E A NOVA UNIDADE DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC REFERENCE. LOCALIZADO
NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, O NOVO SENAC POSSUI
4,4 MIL M² E QUATRO PISOS, COM 30 ESPAÇOS DEDICADOS
A CURSOS E WORKSHOPS DE DESIGN, IDIOMAS, MODA,
GASTRONOMIA, BELEZA E GESTÃO E NEGÓCIOS

Elcio Batista, Eliana Bittencourt, Luiz Gastão, Camilo Santana, Laura Paiva, Maurício Filizola e Moroni Torgan
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Camilo Santana

Fred Pinho e Ricardo Dreher

Maurício Filizola e Luiz Gastão

Marcos Pompeu e Mercedez Urquiza

Ferruccio Feitosa, Eron Moreira, Assis Cavalcante e Salmito Filho

Neuma Figueiredo e Sofia Linhares

Marcos Lessa, Isaac Cândido e Hamilton Sobreira
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CAPACITAÇÃO

Rosângela Cavalcante, Fernanda Alves, Eliana Bittencourt, Laura Paiva e Diane Freire

Assis Cavalcante e Rafael Rodrigues

Sérgio Aguiar, Sérgio Braga e Roberto Moreira
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Tadeu Oliveira, Enid Câmara e Herbert Viana

Maurício Filizola e Ricardo Cavalcante

Rodrigo Pereira e Léo Farias

Cláudia Brilhante, Sérgio Braga, Nilson Diniz e Alan Dias

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

SOCIEDADE
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Inauguração Senac Reference

Maurício Filizola

José Alves de Oliveira, Assis Cavalcante e Sérgio Aguiar

Laura Paiva e Eliana Bittencourt
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Salmito Filho, Nicole Barbosa e Alexandre Pereira

Bernardo Peixoto e Diane Freire

Rodolphe Trindade e Taiene Riguetto

SOCIEDADE
NÍVER

GABRIEL DIAS BRANCO
COMEMORA 25 ANOS COM
FESTA EM FLECHEIRAS
PARA CELEBRAR SEUS 25 ANOS, GABRIEL DIAS BRANCO
REUNIU A FAMÍLIA E OS AMIGOS NA PARADISÍACA
PRAIA DE FLECHEIRAS. OS CONVIDADOS CURTIRAM
ATÉ O RAIAR DO SOL AO SOM DO DJ LUCAS COELHO,
MARQUINHOS E SAMIRA SHOW. TAPIS ROUGE TRAZ
OS MELHORES CLIQUES DA COMEMORAÇÃO

Marcelo Dias Branco, Regina Dias Branco, Gabriel Dias Branco e Aloísio Ximenes Neto
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Aniversário Gabriel Dias Branco

Marcelo Dias Branco e Cláudio Nelson

Lia Brasil, Priscila Silva, Sávio Brito e Marcos Porto

Raíssa Soares e Letícia Teixeira

Guilherme Verdi, Roberto Cavaliere e Ricardo Junqueira

Regina e Aloísio Dias branco

Roberta Fernandes, Milena Holanda e Juliana Lima
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NÍVER

Camila Maia, Gabriel Dias Branco e Prado Neto

Gentil Linhares e Vitor Aragão

Carol Figueiredo, Gabriel Dias Branco e Igor Figueiredo
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Marcela Dias Branco, Cíntia Duarte e Gabriela Parente

Rafaela Soares e Luciano Dias Branco

Clara e Lina Frank

Raíssa Soares, Gabriel Dias Branco e Mateus Soares

SOCIEDADE

FOTOS BEATRIZ BLEY

NÍVER

Flávio Gil e Grazielle Albuquerque

Ivo Dias, Catatau, Panta Neto e Cláudio Nelson

Aniversário Gabriel Dias Branco

Talita Bezerra, Diego Carvalho e Milena Holanda

Cláudio Nelson, Lia Brasil, Priscila Silva, Marcelo Quinderé, Ivens Dias Branco e Sávio Brito
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João Paulo e Renata Elias

AS CORES DA SUA IMAGINAÇÃO

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

SOCIEDADE
SHOW

Frejat, Samuel Sicchierolli e Maurício Filizola

FREJAT ESTREIA
PROJETO VIVA MÚSICA,
DO SESC
O CANTOR FREJAT FOI A PRIMEIRA ATRAÇÃO DO PROJETO
VIVA MÚSICA, PROMOVIDO PELO SESC NO ESTACIONAMENTO
DO SHOPPING RIOMAR KENNEDY. ALÉM DE AGITAR O
PUBLICO COM SEUS HITS QUE MARCARAM ÉPOCA, O EXVOCALISTA DO BARÃO VERMELHO ASSINOU UMA GUITARRA
PARA A MEMORABILIA DO HARD ROCK CAFE FORTALEZA. O
PROJETO VIVA MÚSICA TEM A PROPOSTA DE TRAZER SHOWS
NACIONAIS A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA FORTALEZA
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Roberta Esmeraldo, Samuel Sicchierolli, Lorena Wendt e Rodrigo Leite

Samuel Sicchierolli e Roberta Esmeraldo

Frejat assina memorabilia para o Hard Rock Cafe Fortaleza

Cida Parente e Carla Soraya

Frejat assina memorabilia para o Hard Rock Cafe Fortaleza

Lucílio Lessa e Poliana Ramalho

Sophia e Maurício Filizola, Frejat, Sarah Filizola e Laura Paiva
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VENDAS CORPORATIVAS PARA
SHOPPINGS, CONSTRUTORAS E EMPRESAS

corporate
Móveis e objetos de decoração residenciais, áreas comuns, externas e vendas corporativas.
Fortaleza I BS Design l 85 3023-0001 I Bezerra de Menezes, 1485
@evidenciamoveis

TURISMO

MAD
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RI

UMA DAS RAINHAS
DA NOITE EUROPEIA
A CAPITAL ESPANHOLA REÚNE ARTE,
ALTA GASTRONOMIA E UMA DAS
NOITES MAIS ANIMADAS DO VELHO
MUNDO, ALÉM DE TER CONEXÃO
AÉREA DIRETA COM FORTALEZA
TAPIS ROUGE 165
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A

gora com voo direto entre Fortaleza e
Madri, pela companhia aérea Air Europa, os cearenses têm
à disposição mais
uma experiência incrível na Europa: as
noites na capital espanhola.
Há quem ache que os brasileiros são
festeiros. Mas a disposição dos espanhóis
para aproveitar as noites de Madri é conhecida desde meados dos anos 1970,
quando surgiu na cidade o movimento
de contracultura Movida Madrileña (ação
madrilenha), citado por Caetano Veloso na
letra de Vaca Profana.
O Movida coincidiu com o fim da repressão da ditadura franquista e se espalhou por toda a Espanha, fazendo surgir
várias bandas e artistas plásticos relacionados à cultura underground . Na capital, deixou o hábito na juventude de “bater pernas” entre vários bares durante a
noite, o que é ótimo para os turistas, que
acabam conhecendo diversos estabelecimentos, bandas, drinques e pratos diferentes ao longo da noitada.
Geralmente, a noite madrilenha começa pelo Malasaña, o bairro mais boêmio de Madri, pertinho da Gran Via, a
principal avenida da cidade, movimentada de dia e de noite e com vários eventos
e teatros, uma espécie de Broadway espanhola. Outra região próxima e boa para
o happy hour é a La Latina, que é cheia
de cafés e restaurantes. A maior parte fica próxima ao Mercado de la Cebada, na
Plaza de La Cebada, e das ruas Calle de
La Cava Alta e Calle da La Cava Baja.
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GERALMENTE, A
NOITE MADRILENHA
COMEÇA PELO
MALASAÑA, O BAIRRO
MAIS BOÊMIO DE
MADRI, PERTINHO
DA GRAN VIA, A
PRINCIPAL AVENIDA
DA CIDADE

Também próxima, fica a Calle de Santa Ana. Porém, durante a semana os bares fecham mais cedo que nas outras regiões. Aos domingos, a agitação fica por
conta do Mercado del Rastro, uma feira
de rua com produtos de design e comidas. Já as baladas mais disputadas de
Madri são Kapital (com sete andares de
festa), a mítica Pacha e a Moma 56.
O novo voo da Air Europa inicia em dezembro com duas frequências semanais,
às terças e sextas-feiras, com 7h40min
de duração. A aeronave será um Airbus
A330-200, com duas classes de serviço.
O horário de decolagem em Madri será
às 15h45min, chegando em Fortaleza às
20h10min. O voo de retorno decolará de
Fortaleza às 22h10min, chegando em Madri às 9h50min (horário local).
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A EMBAIXADORA
VILA GALÉ
NO BRASIL

ISMAEL SOARES

VIVIANE ARAÚJO FOI ESCOLHIDA PARA
REPRESENTAR OS HOTEIS VILA GALÉ NO
BRASIL. A REDE QUER AMPLIAR PRESENÇA NO
IMAGINÁRIO DOS CONSUMIDORES E ESTREITAR
RELAÇÃO COM OS HÓSPEDES NAS REDES SOCIAIS
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Instalações do
Vila Galé Cumbuco

U

ma das atrizes mais carismáticas da
televisão brasileira, Viviane Araújo
estampará as redes sociais e as campanhas da rede hoteleira Vila Galé no
Brasil. Pelos próximos meses, a atriz,
ex-dançarina e tida como “a rainha das
rainhas” do Carnaval promoverá os hotéis e resorts da marca.
“Estou feliz em ser escolhida para representar o grupo no
Brasil. Já me hospedei algumas vezes com minha família, e realmente recomendo. Os serviços são impecáveis, com a vantagem
de haver atrações para todos, independente da idade”, afirma a
atriz, cujo mais recente papel na televisão foi na novela O Sétimo
Guardião, no horário nobre da TV Globo.
Apaixonada por viagens e uma das personalidades mais conhecidas pelo grande público, com mais de 8,8 milhões de seguidores no Instagram, Viviane Araújo foi escolhida para fortalecer a marca como opção com melhor relação custo-benefício,
tanto para viagens em família, quanto em grupos. E também
para divulgar os diferentes espaços de eventos que a Vila Galé
tem em seus nove hotéis e resorts no Brasil.
A parceria entre a Vila Galé e Viviane Araújo também inclui
participação em eventos que a rede tem promovido nos seus
espaços. A Tapis Rouge conversou com a atriz em um deles,
o Sunset Party Vila Galé, que trouxe para a barraca de praia
da unidade de Fortaleza a banda sensação do último Carnaval
baiano, ÀTTØØXXÁ.

A REDE POSSUI NOVE
UNIDADES NO BRASIL, ENTRE
HOTÉIS E RESORTS, E DEVE
ABRIR MAIS DOIS ATÉ 2021

“Viviane Araújo é uma figura pública que possui carisma, notoriedade, confiança e acessibilidade, além de ser uma influenciadora digital potente no Brasil. Queríamos uma personalidade
que dialogasse com todos os públicos, despertasse novos olhares para nossa marca e que fosse a ponte entre a empresa e os
consumidores”, justifica a diretora de marketing da Vila Galé,
Catarina Pádua.
"Eu sempre curti a rede, sempre gostei de me hospedar no Vila Galé e foi uma grata surpresa esse convite pra ser embaixadora. Eu recebi com muito carinho e estou muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo. Vou poder estar mais presente e
levando a minha alegria, meu jeito de ser. Pretendo visitar todas
as unidades e dividir essas experiências com os meus seguidores. Rede social é tudo pra gente e é onde eu vou poder divulgar
para os nossos fãs", diz Viviane.
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VG Fortaleza e VG
Cumbuco, duas das
unidades da rede no Ceará

NOS PALCOS

Atualmente, Viviane está em cartaz com a peça Quem é
Quem, dirigida e escrita por Paulo Fernando Mello. Na comédia,
que aborda relacionamentos iniciados por meio de redes sociais,
ela divide o palco pela primeira vez com Eri Jhonson, seu amigo
de longa data. O espetáculo explora as diferenças entre o que é
apresentado nas redes sociais e a realidade dos dois personagens, que se apresentam com os codinomes ‘Lobo Soitário’ (Eri)
e Gata Maluca (Viviane).

ESTE ANO, OS RESORTS DO
CUMBUCO E DE TOUROS FORAM
RECONHECIDOS PELO WORLD
TRAVEL AWARDS LATIN AMERICA
2019, O "OSCAR" DA HOTELARIA

TR - Qual das unidades é a que você mais gosta?
Viviane Araújo - Eu amo a do Cumbuco, o espaço do Vila Galé é
incrível e a praia é linda, tem uma vista maravilhosa. Mas estou louca pra conhecer a de Touros. Tomara que o pessoal do hotel me
convide logo para lá.
TR - Atualmente, você está em cartaz com um grande amigo
seu, o ator Eri Jhonson. Como tem sido a receptividade do público e a sintonia em cena?
Viviane Araújo - Eu estou em cartaz agora, com a comédia Quem
é Quem?. Eu e o Eri Jhonson estamos viajando o Brasil todo e tá
sendo uma delícia. É uma peça que fala sobre encontros, são duas
pessoas que se conhecem através de rede social e o público tem
recebido o espetáculo muito bem. Os retornos são muito positivos
e muita gente sai não se aguentando de rir. Essa resposta do público é muito gratificante para a gente.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Tapis Rouge - Do que você mais gosta quando se hospeda nos
hotéis Vila Galé?
Viviane Araújo - Não é rasgando seda, mas eu adoro tudo. Desde quando eu chego na recepção, a forma como eu sou recebida.
As acomodações são todas excelentes, a comida, a forma como
a equipe trata a gente, que é hóspede. Eu acho tudo maravilhoso!

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

ISMAEL SOARES

TURISMO

TR - Você tem previsão de quando vai apresentar Quem é Quem?
em Fortaleza?
Viviane Araújo - Espero vir para o Ceará também, a nossa agenda
está fechada até o fim do ano, mas ano que vem pode ser que sim.
TR - E quando o público vai poder vê-la novamente na telinha?
Viviane Araújo - Eu estive no ar recentemente, em O Sétimo Guardião. Foi a minha terceira novela na Globo, além dos especiais e dos
humorísticos que já tinha feito. Este ano, estou bem focada na peça
com o Eri, mas acho que em 2020 volto para as novelas.
TR - Você é uma musa mais que consagrada no Carnaval, já atuou
em programas humorísticos, fez participações especiais em novelas e séries, e há cinco anos estrou na novela Império, na faixa
nobre, onde ganhou elogios e até prêmio de revelação. Quais são
os seus próximos projetos?
Viviane Araújo - Meu plano é continuar trabalhando, levando
minha arte e minha alegria para os palcos e para a televisão. E
quero fazer cinema também, inclusive, gente, pessoal do cinema, tô aqui. Me chamem!

VILA GALÉ NO BRASIL

A rede possui nove unidades no Brasil, entre hotéis e resorts,
e deve abrir mais dois até 2021. Nos primeiros meses de 2020
será inaugurado o primeiro da marca em São Paulo, voltado para
o segmento corporativo e localizado a poucos metros da Avenida
Paulista. No ano seguinte, será inaugurado o Vila Galé Costa do
Cacau, em Una, na Bahia.
Atualmente, o Ceará é o estado que possui o maior número de operações – Fortaleza (hotel e barraca de praia, na Praia
do Futuro) Cumbuco (resort) e VG Sun by Vila Galé, também no
Cumbuco, mas com o conceito guest house. As outras unidades
são em Touros (RN); dois no Rio de Janeiro (um na capital, localizado em casarão restaurado na Lapa, e outro em Angra dos Reis);
um em Pernambuco (o Eco Resort do Cabo, em Cabo de Santo
Agostinho); e dois na Bahia (Salvador e o Marés, em Camaçari).
Este ano, os resorts do Cumbuco e de Touros foram reconhecidos pelo World Travel Awards Latin America 2019, o “Oscar” da
hotelaria, nas categorias Melhor Resort de Praia da América Latina e Melhor Resort do Brasil, respectivamente.
Somando as operações no Brasil e as 24 em Portugal, a rede gera
3,5 mil empregos diretos e fatura 184 milhões de euros por ano.
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"MEU PLANO É CONTINUAR
TRABALHANDO, LEVANDO
MINHA ARTE E MINHA ALEGRIA
PARA OS PALCOS E PARA A TV. E
QUERO FAZER CINEMA TAMBÉM"

Conheça a
Somos o outlet oficial das marcas
Animale, Farm, Foxton, Fábula,
A.Brand, FYI, Más Animale e Cris
Barros.

Venha em nossa loja,
mostre essa arte e ganhe

10

+

% off

extra

na sua primeira compra*

Fortaleza - Aldeota
Av. Dom Luís, 705 - Aldeota,
Fortaleza - CE

*Desconto valido para lojas físicas OFF Premium e exclusivo para a primeira compra na loja.

LUXO

R. XIMENES

FASCÍNIO
EM QUILATES
O ENCANTO É MÚLTIPLO. ESTÁ NO DESIGN
SOFISTICADO E BRILHA NA NOBREZA DAS PEDRAS,
QUE NÃO LEVAM O SOBRENOME DE PRECIOSAS À TOA.
DE DIAMANTES A SAFIRAS ORIENTAIS, PASSANDO POR
RUBIS E ESMERALDAS. IMPOSSÍVEL RESISTIR A TANTO
174 TAPIS ROUGE

ARGOLA EM
OURO BRANCO,
DIAMANTES E RUBI;
ANEL EM RUBI

ANEL E PULSEIRA
EM OURO BRANCO
E DIAMANTES
NEGROS E BRANCOS
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ANEL EM
DIAMANTES
E ESMERALDA

ANEL E BRINCO
EM DIAMANTES E
ESMERALDAS
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CONJUNTO SAFIRAS
E DIAMANTES EM
OURO BRANCO

CONJUNTO
MARGARIDA EM
OURO BRANCO
COM SAFIRA E
DIAMANTES
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SOCIEDADE
ARQUITETURA

ADRIANO NOGUEIRA
APRESENTA AMBIENTE EM SUA
HOMENAGEM NA CASACOR
ADRIANO NOGUEIRA RECEBEU AMIGOS, NA CASACOR
CEARÁ, PARA APRESENTAR O AMBIENTE “LOUNGE DO
PUBLISHER ADRIANO NOGUEIRA”, QUE LEVA A ASSINATURA
DO RENOMADO ARQUITETO ROBERTO PAMPLONA. O
AMBIENTE É UM GRANDE EXEMPLO DE INTEGRAÇÃO ENTRE
ARQUITETURA E NATUREZA – FOI CONSTRUÍDO AO REDOR
DE CINCO ÁRVORES, QUE SE MISTURAM À DECORAÇÃO,
DEIXANDO O ESPAÇO AINDA MAIS ACONCHEGANTE

Jayme Leitão, Fernanda Mattoso, Adrísio Câmara, Fábio Campos, José Carlos Pontes, Adriano Nogueira, Carmen Rangel e Roberto Pamplona
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FOTOS DENIS SANTANA

Fábio Campos, Jayme Leitão, Adrísio Câmara, Douglas Lima e Roberto Pamplona

Lívia e Patrícia Saboya

Esdras Guimarães, Neuma Figueiredo e Adrísio Câmara

Apresentação do Lounge do Publisher Adriano Nogueira

Edson Barbosa e Tatiana Luna

Carla e Marcos André Borges

Deda Gomes, Adriano Nogueira, Edson Barbosa, Bosco Couto e André Linheiro
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FOTOS DENIS SANTANA

ARQUITETURA

Roberto Pamplona, Lia Freire e Nereide Figueiredo

Danielle Linheiro e Tatiana Luna

Adriano Nogueira, Conceição Garcez e Garcez Filho

Jayana Porcino e Marco Feitosa

Gustavo Cruz, Fábio Campos, Ricardo Bezerra e Vitor Frota
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Dalva Arraes e Lucy Costa

Lounge do Publisher Adriano Nogueira

SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

ARQUITETURA

Dani Eloy e Vitor Frota

Alexandre Leão, Adriano Nogueira e Fábio Campos

Geane Caetano e Wagner Farias
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Rodrigo Rocha e Marcos Aquino

Silvio Frota e Adriano Nogueira

Marcos André Borges, Edson Barbosa e Adrísio Câmara

Gustavo Cruz e Roberto Pamplona

Manuela Melo e Rodrigo Nogueira

SOCIEDADE
PARABÉNS

IDEZIO E MARYANA ROLIM
COMEMORAM ANIVERSÁRIO
COM GRANDE FESTA
IDEZIO E MARYANA ROLIM PROMOVERAM UMA FESTA
INESQUECÍVEL PARA COMEMORAR SEUS ANIVERSÁRIOS.
O ESPAÇO COCO BAMBU POR TOCA RECEBEU DECORAÇÃO
TODA EM PRETO E DOURADO, ASSINADA POR GIL SANTOS.
O BUFFET FICOU POR CONTA DE TOCA FINA COZINHA E
A DOCEVILLE FOI A RESPONSÁVEL PELOS BOLOS. LILIAN
PORTO COMANDOU O CERIMONIAL DA NOITE, QUE
CONTOU COM UM SHOW SUPRESA DO CANTOR NANDO REIS
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Nando Reis, Maryana e Idezio Rolim

Aderaldo e Mayra Silva

Clovis, Edyr, Idezio, Maryana, Sophia e Pretinha Rolim

Maryana, Arthur, Idezio, Bruno e Sophia Rolim

Bia Rolim e Igor Araripe

César e Marcy Fiuza

Parabéns
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PARABÉNS

Aristóteles Canamary, Maryana, Idezio Rolim e Suça Canamary

Sandra e Adalberto Machado

Aniversário de Idezio Rolim e Maryana
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Carla e Carlos Pereira

Bianca Linck, Maryana Rolim e Talinye Mihaliuc

Omar Macêdo e Fernanda Levy

Sandra, Idezio, Maryana e Eduardo Rolim

CRESCENDO
NEGÓCIOS
DIGITAIS
A Index Digital é uma agência criativa
em Fortaleza que, desde 2006,
transforma ideias em resultados online.
Atuando nas áreas de consultoria e de
produção de produtos digitais como
sites, comércios eletrônicos e
aplicativos mobile, contamos com
desenvolvimento de ponta voltadas às
necessidades de cada um de nossos
clientes, oferecendo sempre novas e
eficientes soluções de transformação
digital àqueles que desejam
alcançar o sucesso na internet.

www.indexdigital.com.br
Rua Maria Tomásia, 768 – Sala 1
Aldeota – Fortaleza – Ceará
(85) 3039.4450

SOCIEDADE
PARABÉNS

Denise e Ricardo Rolim

Lisando e Eveline Fujita

Daniella Barreira, Idezio e Maryana Rolim e Afrânio Barreira

Rafaella e Deib Otoch
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Cristina e Tarso Melo

Marcelo e Suzana Fiuza

Denise, Idezio, Maryana e Ricardo Rolim

João e Ana Fiuza

SOCIEDADE
PARABÉNS

Denise, Ricardo, Eduardo e Sandra Rolim

Pretinha e Clovis Rolim

Tatiane Martins, Regina e Eugênio Vieira
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Giovanna Bezerra

Sara Diniz e Allison Francione

Danniela e Regis Medeiros

Roberta e Etevaldo Nogueira

PA R A B É N S , K L A B I N . I N V E S T I R N O
D E S E N V O LV I M E N TO D O B R A S I L É A J U D A R A
CO N S T R U I R U M F U T U R O M E L H O R PA R A TO D O S .
Negócios geram negócios.
Uma prova disso é o PRAZO - Fundo de
Investimento Imobiliário, um produto da CVPAR
Finanças que, ao comprar o parque fabril da
HEINEKEN, em Horizonte, realizou a revenda para a
Klabin, a maior produtora de papéis e embalagens
do Brasil. Com essa aquisição a Klabin iniciará suas
atividades no Ceará. Para o Fundo PRAZO,
a concretização dessa negociação é motivo de
muita comemoração, porque é uma contribuição
direta para o desenvolvimento da região, com
geração de empregos e melhoria na qualidade de
vida das pessoas.

Obrigado a todos os colaboradores
da HEINEKEN e Klabin que, conosco,

F U N D O D E I N V E S T I M E N TO S I M O B I L I Á R I O S

Foto real da futura instalação da Klabin em Horizonte-CE.

possibilitaram a realização desse grande feito.

SOCIEDADE
ENLACE

O “SIM” DE MANUELA
CÂMARA E TOMÁS MORAIS
MANUELA CÂMARA E TOMÁS MORAIS SUBIRAM AO ALTAR
AO PÔR DO SOL, EM CASA NAS DUNAS DO CUMBUCO,
QUE GANHOU DECORAÇÃO DE DITO MACHADO. A NOIVA
VESTIU UMA CRIAÇÃO DA ESTILISTA PAULISTA ANDRESSA
NÓBREGA, COM RENDA DOLCE & GABANNA, E JOIAS DA
TALLIS. A ANIMAÇÃO DA NOITE FICOU POR CONTA DA BANDA
MAESTRO POTY, IVO BROWN E O DJ PEDRO GARCIA E SAX. O
BOLO FOI ASSINADO PELA DOCEVILLE, OS DOCES POR DOLCE
DIVINO. O BUFFET, UMA ATRAÇÃO À PARTE, FICOU A CARGO
DO FASHION GOURMET, DA CHEF CAMILA CÂMARA
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FOTOS DENIS SANTANA

José Carlos Pontes, Gaudêncio Jr, Gaudêncio Lucena, Adrísio Câmara,
Leonardo e Max Câmara

Sellene Câmara e Marjorie Marshall

Randal Pompeu, Marjorie Marshall e Gina Pompeu

Karen e Icaraí Vasconcelos

Manuela e Max Câmara

Silvia Holanda e Manuela Câmara

Leonardo Carvalho, Max Câmara, Paulo Régis Botelho e Fernando Férrer
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SOCIEDADE

FOTOS DENIS SANTANA

ENLACE

Lucas Linhares e Jéssica Brito

Júlia Pompeu e Henrique Maia

Randal e Gina Pompeu, Adriana Miranda e Fernando Férrer, Beatriz e
Leonardo Carvalho

Paola Zanotelli e Igor Lucena
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Marcelle e Max Câmara

Felipe e Rosa Barroso, Ramon Rachid

Magdala Brito e Bebeto Aguiar

Patrícia e Paulo Régis Botelho

SOCIEDADE
HONRARIA

CONSUELO DIAS BRANCO
RECEBE TROFÉU
IDELZUITE CARNEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DO GRUPO M. DIAS
BRANCO, CONSUELO DIAS BRANCO FOI AGRACIADA
COM O TROFÉU IDELZUITE CARNEIRO 2019, EM
SOLENIDADE PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE
LOGISTAS E LÍDERES FEMININAS DE FORTALEZA (ALFE),
NO AUDITÓRIO DA CDL. A HONRARIA FOI OUTORGADA
PELA PRESIDENTE DA ALFE, MARIA SELMA DE SÁ CABRAL
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FOTOS DENIS SANTANA

Edyr Rolim, Consuelo Dias Branco e Selma Cabral

Jório e Graça da Escóssia

Lissa, Morgana e Ivens Dias Branco Jr.

Consuelo Dias Branco, Graça da Escóssia e Gisela Dias Branco

Régis Conrado e Leiliane Vasconcelos

Assis Cavalcante

Suyane, Consuelo e Regina Dias Branco
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FOTOS DENIS SANTANA

HONRARIA

Troféu Idelzuite Carneiro na CDL Fortaleza

Selma Cabral e Beatriz Philomeno Gomes

Letícia Teixeira e Luciano Dias Branco

Troféu Idelzuite Carneiro na CDL Fortaleza

Gisela Vieira, Regina e Consuelo Dias Branco, Graça da Escóssia
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Selma Cabral, Consuelo Dias Branco e Stefânia Pinheiro

Tadeu Paisan
Design

SEU JEEP COM BLINDAGEM NÍVEL III-A
E PADRÃO DE QUALIDADE NEWTECH
PREPARADA PARA TODAS AS SITUAÇÕES
QUE VOCÊ POSSA ENFRENTAR.

M A RCAS PA RC E I R AS

AV. VICENTE DE CASTRO, 6270  CAIS DO PORTO

SOCIEDADE
RECONHECIMENTO

ADRIANO NOGUEIRA É
HOMENAGEADO EM SESSÃO
DA CÂMARA E ASSEMBLEIA
ADRIANO NOGUEIRA FOI HOMENAGEADO EM SESSÃO
SOLENE CONJUNTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. O EVENTO,
REALIZADO NO PLENÁRIO DA CMFOR, CELEBROU OS
SEUS DEZ ANOS DE JORNALISMO E FOI PRESTIGIADO
POR POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS. O VEREADOR DR.
PORTO (PRTB) FOI O AUTOR DO REQUERIMENTO
DE HOMENAGEM. CONFIRA OS FLASHES!
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FOTOS NATANAEL FEITOSA E BEATRIZ BLEY

Kallil Otoch, Luciano Cavalcante e Ricardo Bezerra

Adriano Nogueira e Fernando Ximenes

Antônio Henrique, Adriano Nogueira e Dr. Porto

Carmen Rangel e Adriano Nogueira

Rafael Rodrigues e Demétrio Andrade

Homenagem a Adriano Nogueira

Queiroz Filho, Adriano Nogueira e Dr. Porto
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FOTOS NATANAEL FEITOSA E BEATRIZ BLEY

RECONHECIMENTO

Dr. Porto e Adriano Nogueira

Neila Albuquerque, Karine Braga, Henrique Sérgio Abreu, Cristina Tavares, Adriano Nogueira e Paulo Lobão

Guilherme e Evandro Colares, Edson Barbosa

Kallil Otoch, Dr. Porto, Ricardo Bezerra e Eduardo Neves
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Fernanda Zeballos, Adriana Gomes e Giselle Bezerra

Juliana e Breno Melo

Senac Reference
Ainda mais referência
em educação profissional.

No Senac Reference você vai ter experiências únicas de
aprendizado em espaços sensoriais inovadores. Uma proposta
que une educação profissional e vivência de mercado em mais
de 30 ambientes pedagógicos. Venha conhecer e viver tudo
para você se tornar ainda mais referência no que faz.
• Gastronomia: Cozinhas Gourmet e Biblioteca de Aromas
• Moda: Modateca, Laboratório de Modelagem
Computadorizada e Parcerias com Instituições Internacionais
• Beleza: Espaço Make Up e Espaço Hair
• Gestão, Tecnologia e Idiomas: Google for Education,
Parcerias Internacionais, Laboratórios Modernos,
e Parcerias para Intercâmbio
• Espaços abertos para o público
viver experiências diferenciadas:
Biblioteca, Livraria, Cafeteria, Snack Bar
e Restaurante

Av. Desembargador Moreira, 1301
www.senacreference.com.br

SOCIEDADE
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RECONHECIMENTO

Rommel Barbosa, Adriano Nogueira e Dr. Porto

Cristina Tavares e Paulo Lobão

Carlos e Rochele Holanda, Adriano Nogueira
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Max Câmara, Fernanda Zeballos e Bernard Twardy

Eduardo Neves e Adriano Nogueira

Carlos e Rochele Holanda

Marcos Mourão, Sthefanny Muniz e Márcio Mourão

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

www.lamaison.com.br

