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Nem só de sonhos e otimismo vive um País! O povo cobra realizações, 
empresas crescimento e acionistas lucro. Para isso, a economia precisa 
reagir, gerando mais emprego e renda para a população, essa mesma massa 

que irá eleger prefeitos e vereadores em 2020. O resultado das urnas em 2020 
estará diretamente ligado à economia! O governo do presidente Jair Bolsonaro 
sabe disso e será o grande balizador do processo. Já se fala em crescimento do 
PIB na casa dos 2,5% para 2020. A percepção dessa tendência de melhora nos 
indicadores econômicos, aliada à redução dos juros, promete aquecer a economia 
logo no primeiro semestre do ano. Mas não basta ser ousado, tem também 
que ter credibilidade, solidez, relacionamento, capacidade, planejamento e 
infraestrutura para se manter na liderança. É a vez dos empresários antifrágeis. 
Mais que resilientes, eles aproveitam as disrupturas e crescem nas crises. São de 
empreendedores com Edson Ventura que estamos falando. Gente do bem, proba 
e trabalhadora, que expande seus negócios gerando empregos, pagando impostos 
e criando riquezas. Não é por acaso que o presidente do Grupo Carmais foi 
homenageado pelo governador Camilo Santana com a mais importante honraria do 
Estado do Ceará, a Medalha da Abolição, e convidado por nós para estrelar a capa 
desta edição da Revista IN. Depois de fazermos um passeio pela trajetória de Edson 
Ventura, conversamos com André Montenegro. O engenheiro civil que começou 
sua carreira na EGO, comandou o Sinduscon-CE nos últimos 5 anos e agora 
canaliza o olhar para suas empresas. Siga em frente e saiba mais sobre Gabriela 
Carvalho, expert no mercado de automóveis de luxo. E, para começar o ano com o 
pé direito abrimos a publicação com imagens únicas e exclusivas do casamento de 
Nicole Vasconcelos e Pedro Paulo Carapeba, que reuniu o high cearense em peso 
no Ideal Clube. No mais, os principais acontecimentos de nossa sociedade.  

Boa leitura!

2020. UM ANO QUE 
VAI ENTRAR PARA 
A HISTÓRIA

CONFIRA MAIS DE 
NOSSAS COBERTURAS
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IN LOCO QUIMERA INVEST

INTERVIEW GABRIELA CARVALHO

INTERVIEW CARLOS OTÁVIO

IN TIME YOLANDA QUEIROZ

The Big Wedding

Energias Renováveis

André MontenegroEdson Ventura
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O INESQUECÍVEL CASAMENTO DE NICOLE 
VASCONCELOS E PEDRO PAULO CARAPEBA

THE BIG WEDDING
/ UNFORGETTABLE

Pompeu e Nicole Vasconcelos, Pedro Paulo Carapeba e Marília Vasconcelos 

Pompeu e Nicole Vasconcelos rumo ao altar

Juliana Cordeiro, Pompeu Vasconcelos, Nicole Vasconcelos, Pedro Paulo Negrão, Maria Lúcia Negrão e Pedro Carapeba



Unforgettable 13
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Cheio de inspiração, Dito Machado transformou 
o Ideal em um espaço de puro charme, para a 
recepção do casamento de Nicole Vasconcelos e 

Pedro Paulo Carapeba. Refrigerado pela Zap Eventos, 
energizado pela Volt e todo envelopado pela Newlight, o 
clube mais tradicional do Ceará ganhou uma decoração 
em que sobressaiam-se a classe, o requinte e a sofisticação. 
Embalados ao som de Paulo Benevides, Gustavo Serpa, 
Felipe Adjafre, Banda São 2, DJ Thiago Camargo e 
Casadões, os convidados dos herdeiros de Maria Lúcia e 
Pedro Carapeba e de Juliana Cordeiro e Pompeu Vascon-
celos se divertiram regados à base de Vodka Grey Goose, 
Gin Bombay, Whisky Old Parr, espumantes franceses 
La Roche, vinhos franceses Franca Beasejour, todos by 
Brava Wine.  Toca Fina Cozinha grifou o cardápio, e o 
belíssimo bolo coube ao Bombocado by Marilza Pessoa. 
O cerimonial ficou sob a batuta da Celebre Eventos. 

Onélia Leite e Camilo Santana

Marieta e Raul Araújo

Cid e Maria Célia Gomes Pompeu Quintão Vasconcelos

Prisco Bezerra e Roberto Cláudio

Élcio Batista e Luciana Sousa
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Júlio Ventura e Tatiana Luna

Erick, Raquel, Erick e Beatrice Vasconcelos

Gláucia e Bismarck Maia

Otílio Ferreira e Manuela Macêdo Rosa

Dudu, Ticiana, Duda e Sara Brígido

O EXCLUSIVO E REFINADO 
CARDÁPIO DESENVOLVIDO 
POR TOCA FINA COZINHA 
PARA O BIG WEDDING 
ESTAVA REPLETO DE NOVAS 
COMBINAÇÕES DE SABORES. 
“A SURPRESA FAZ TODA A 
DIFERENÇA”, DIZ TOCA COUTO.
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Beto e Ana Studart

Rosângela de Francesco e Washington Araújo

Darlan e Ana Leite

Ricardo e Rosângela Cavalcante

Igor e Aline Barroso

DITO MACHADO PROJETOU UMA 
DECORAÇÃO DIFERENCIADA, 
ESPECIALMENTE NO ENTORNO DA 
MESA DE DOCES, PARA RECEBER 
O LINDO E DELICIOSO BOLO DO 
BOMBOCADO, IDEALIZADO POR 
MARILZA PESSOA.
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Natália Marshall Albuquerque e Marco Antônio Pompeu

Mário e Vanessa Queirós Ricardo e Manoela Bacelar

Isabel Brasil

Etevaldo e Roberta Nogueira
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Celebration

CRIADO PELA INTERNI, O VESTIDO DA NOIVA TEM 
REFERÊNCIAS BEM MODERNAS, COM UM TOQUE 
CLÁSSICO, COM RENDA FRANCESA E TECIDO ZIBELINI. 
O MODELO FOI INSPIRADO EM UMA PÉTALA DE ROSA. 
“ESTÁ DO JEITO QUE EU SONHEI. ME PREOCUPEI EM 
DEIXAR TODA A MINHA IDENTIDADE NO VESTIDO E 
TENTEI MESCLAR REFERÊNCIAS ATUAIS, SEM DEIXAR O 
CLÁSSICO DE LADO. ELE É ATEMPORAL! ENTÃO, DAQUI 
A DEZ ANOS VOU OLHAR PARA ELE E ACHAR A CARA 
DO CASAMENTO, NÃO SERÁ APENAS UM MODELO DA 
ÉPOCA”, COMPLETA NICOLE. 

Herbert e Gisela Vieira

Camile e Rodrigo Carneiro

Iracema e Paulo Vale
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Dito Machado e Nicole Vasconcelos

Chiquinho e Cristina Aragão

Alexandre Pereira, José Carlos Pontes, Régis Medeiros e Eliseu Barros

Fabíola e Alcimor Rocha

Gustavo Serpa e Felipe Adjafre

DITO MACHADO ATENDEU AO 
PEDIDO DA NOIVA, EXECUTANDO 
UM PROJETO MODERNO E 
SOFISTICADO, CRIANDO UMA 
ATMOSFERA DE PURO GLAMOUR 
NO IDEAL CLUBE."QUANDO OS 
CONVIDADOS ENTRARAM NA FESTA 
SE DEPARARAM COM UM LOCAL 
COMPLETAMENTE REPAGINADO, 
MAS COM A NOSTALGIA 
PRESERVADA", ENTREGA NICOLE.
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Patriolino e Renata Dias

Lisandro e Eveline Fujita

Mariana Palácio, Suzana Geleilate e Rayssa Ary com Nicole Vasconcelos

Paulo Benevides

André e Danielle Linheiro

"DURANTE A CERIMÔNIA, A IDEIA ERA EMOCIONAR O 
PÚBLICO. INTERPRETAMOS MÚSICAS ETERNIZADAS NA 
VOZ DE ELTON JOHN, BARRY WHITE E ED SHEERAN. 
NA FESTA, FIZEMOS UM MIX BEM DANÇANTE, CHIC E 
ELEGANTE, COMO A OCASIÃO PEDIA. QUIS ENTREGAR A 
FESTA PARA A SEGUNDA ATRAÇÃO COM O ASTRAL LÁ 
EM CIMA, COM TODO MUNDO DANÇANDO EM UMA VIBE 
BACANA”, REVELA PAULO BENEVIDES.
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xxx

APÓS A VALSA DOS NOIVOS, AO SOM DE YOU’LL NEVER FIND ANOTHER 
LOVE LIKE MINE, DE MICHAEL BUBLÉ, PAULO BENEVIDES DIVIDIU 
O PALCO COM A SURPRESA DA NOITE. PRIMA DA NOIVA, SARA 
BRÍGIDO, QUE INTERPRETOU IF I AIN’T GOT YOU, DE ALICIA KEYS, 
PRESENTEANDO O CASAL COM SUA VOZ DOCE E SUAVE.

Cristino Cordeiro, Nicole Vasconcelos e Sônia Cordeiro

Lissa Dias Branco

Renata e Cláudio Vale

Netinho Bayde e Nicole Pinheiro

Cláudio e Suyane Dias Branco
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MAIS do evento

Paula Linhares

Pedro Paulo Carapeba e Nicole Vasconcelos

Tássia FerreiraPaulo Carapeba, Nicole Vasconcelos, Pedro Paulo Carapeba e Lenita Negrão
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GOVERNADOR CAMILO 
SANTANA ENTREGA A PRINCIPAL 
HONRARIA DO ESTADO

MEDALHA  DA 
ABOLIÇÃO

/ RECONHECIMENTO
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Élcio Batista, Roberto Cláudio e Chiquinho Feitosa

Gabriela e Rafaela Ventura



M ais alta comenda do Estado, a Medalha da Abolição 
foi entregue pelo governador Camilo Santana a seis 
importantes personalidades que ajudaram a construir 

a história do Ceará, além do Corpo de Bombeiros Militar. 
A honraria foi concedida durante prestigiada solenidade 
no Palácio da Abolição à presidente da Academia Cearense 
de Letras, Ângela Gutiérrez, primeira mulher a presidir a 
entidade literária; ao visionário empresário Edson Ventura; 
desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Cea-
rá, Iracema  do Vale, conselheira do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ); ex-senador Mauro Benevides, ex- presidente 
do Congresso Nacional; Regina Barbosa, fundadora da Casa 
de Vovó Dedé; e padre Reginaldo Manzotti, fundador da 
Associação Evangelizar é Preciso. 

Medalha da Abolição 25

Edição/31Keliane Maciel e Mauro Benevides Neto

Onélia Leite Santana

Washington Araújo e Rosângela de Francesco Cláudio Rocha e Dr. Cabeto

Rodrigo e Etevaldo Nogueira



A MEDALHA DA ABOLIÇÃO, 
CRIADA EM 1963, RECONHECE 
O TRABALHO RELEVANTE DE 
BRASILEIROS PARA O ESTADO 
DO CEARÁ OU PARA O BRASIL. 
A ESCOLHA É FEITA POR UMA 
COMISSÃO, INSTITUÍDA EM UM 
DECRETO GOVERNAMENTAL. 
JÁ SÃ0 170 AGRACIADOS 
DESDE ENTÃO.
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Mauro Benevides, Marisa Benevides, Carlos Benevides e Anie Benevides

Cristiane Cavalcante e Antônio Marques

Eduardo Buchholz, Pompeu Vasconcelos e Inácio Aguiar

Adriano, Rodrigo e Fradique Ventura

Maria Helena e Waldir Diogo
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MAIS do evento

Georgeanne Benevides e Márcio Magalhães

Pedro Alfredo e Eduardo Rolim

Walter Cavalcante e Antônio Henrique

Júlio, Edson e Itala Ventura e Cid Gomes

Plácido Barroso Rios, Cid Marconi, Plauto Porto, Lúcio Alcântara e Ricardo Cavalcante







PUBLICAÇÃO QUE TEM À FRENTE LILIA
QUINDERÉ, JÚNIOR GOMES E VANDO
FIGUEIREDO, PRESTA HOMENAGEM AOS
CEM ANOS DE ESTRIGAS

REVISTA ARTE
6ª EDIÇÃO

/ CULTURA EM FOCO

Júnior Gomes, Lilia Quinderé e Fabiano Piúba

Simone Bazzan

Fernanda Melo, Vando Figueiredo e Cristiane Boris
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R eunindo a turma das artes, do design e da 
arquitetura, Lília Quinderé, Júnior Gomes e 
Vando Figueiredo promoveram o lançamento 

da 6ª edição da Revista Arte, publicação assinada pela 
Bookmaker Editora. Para celebrar o momento, o trio 
pilotou um coquetel especial na Loja Bontempo com 
o intuito de homenagear Nilo de Brito Firmeza, o 
Estrigas. O artista, que completaria 100 anos em 
2019, tem uma de suas pinturas como capa da mais 
nova edição. Além do lançamento, a noite contou 
com uma exposição de arte com obras de Henrique 
Viudez, Andrea Dall’olio, José Mesquita, Nil Roque, 
Tulio Paracampos, Cris Cavalcante, Mano Alencar, 
Vando Figueiredo, Isaac Furtado, Totonho Lapro-
vitera, dentre outros artistas. 

Renata Guimarães e Emmanuel Nogueira

Anelise Perdigão e Bete Cunha

Mara Crispim e César Fiuza

Silvia Brandão e Carlos Lebran

Lázaro Medeiros

Revista Arte 31

Edição/31



Márcio e Manoela Crisóstomo, Marco Ribeiro, Vando Figueiredo, Marcus Novais, Lilia Quinderé, Simone Bazzan e Nil Roque

Beatriz e Bia Fiúza Andréa Dall´olio e Pompeu Vasconcelos

Simone Rizzato, Nilce Barbosa, Heloísa Diogo de Holanda e Lenita Negrão

Revista Arte32
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C. ROLIM ENGENHARIA É ELEITA PELA 4ª VEZ A 
CONSTRUTORA DO ANO PELO SINDUSCON-CE

PRÊMIO DA CONSTRUÇÃO 2019 
/ HOMENAGEM

Franco Bonorandi, Eduardo Cabral, Pio Rodrigues, André Montenegro,Tasso Jereissati, Vini Fernandes e Dianary de Lima

José Simões, Daniel Simões, Patriolino Dias e Pompeu Vasconcelos

Alice Correa
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Prêmio da Construção 2019

R ealizada pelo Sindicato das Construtoras, 
a solenidade de entrega do Prêmio da 
Construção homenageia, anualmente, 

personalidades, projetos e construtoras que 
se destacam no setor ao longo do ano ou 
no decorrer de toda sua história. Em 2019, 
a grande vencedora da premiação foi a C. 
Rolim Engenharia, eleita - pela quarta vez -  a  
Construtora do Ano 2019. O evento também 
foi marcado pelo balanço da gestão de André 
Montenegro, que em janeiro passa a presidência 
do Sinduscon-CE para Patriolino Dias. 

Andrea e Dante Bonorandi

Luciano Cavalcante, Kalil Otoch e Pedro Ricardo Bezerra

Alfredo Oliveira e Roberta Bonorandi

Felipe, Catarina, Ingrid e Beatriz Holanda
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Prêmio da Construção 2019

A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 2019 MARCOU A CONCLUSÃO 
DO MANDATO DE ANDRÉ MONTENEGRO DE 
HOLANDA NA PRESIDÊNCIA DO SINDUSCON - CE. 
O EMPRESÁRIO PATRIOLINO DIAS ASSUME O 
COMANDO DA ENTIDADE A PARTIR DE JANEIRO.

Renata e Tasso Jereissati

Giselle Boris

Carlos Matos e Luciana Perdigão

Ticiana e Rafael Boris

Irineu e Gelma Guimãraes
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VISITE ESTANDE DE VENDAS NO LOCAL:
CANUTO DE AGUIAR COM VICENTE LEITE. ESTACIONAMENTO GRÁTIS PARA CLIENTES.

CONSULTE SEU CORRETOR E DESCUBRA PORQUE VOCÊ MERECE MORAR NO ROOFTOP CANUTO 1000 98440-1000

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

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

EASY 
PARKING
Vaga extra
de uso múltiplo.

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

Perspectiva artística da piscina aquecida de 25m e prainhaPerspectiva artística do Canuto Sports and Health by Shelda Bedê
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A MAIOR 
PROVA DE 
QUE VOCÊ
JÁ CHEGOU
AO TOPO.
230m2 | 4 SUÍTES
ATÉ 5 VAGAS
2.900m2 DE ÁREA
DE LAZER

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. Precifi cado 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 fi rmados 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.

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

à vista
EXPERIMENTE A TECNOLOGIA DA REALIDADE 
VIRTUAL E CONHEÇA SEU NOVO APARTAMENTO.

RT011-19BQ-AN REV BALADA IN CANUTO [1Pag-23x31,5cm-20191023-FIM].indd   1 23/10/2019   14:50
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EDSON VENTURA
PAIXÃO PELO CEARÁ E COMPROMISSO COM  
O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.
PRESIDENTE DO GRUPO CARMAIS É 
LAUREADO COM MEDALHA DA ABOLIÇÃO.

Perseverança, trabalho, seriedade e 
vontade de ir sempre além. Estas, 
certamente, são algumas das prin-

cipais características do empresário Edson 
Carvalho Ventura. Filho do imigrante 
português Júlio Ventura e da cearen-
se Margarida Carvalho Rocha, Edson 
desenvolveu uma forte relação com o 
Ceará, montando um verdadeiro império, 
tanto no mercado móvel como no ramo 
imobiliário. Sua ligação com o Estado 
e, mais especificamente, sua contribui-
ção com o desenvolvimento econômico, 
rendeu ao empresário, este ano, a maior 
comenda entregue pelo Governo do Es-
tado do Ceará, a Medalha da Abolição. 
Ao receber o prêmio, disse: “Sempre fui 
muito discreto. Queria deixar de ser tão 
grande. Receber essa homenagem das 
mãos do Governador é, para mim, uma 
honra. Mas, apesar de morar aqui, e, assim 
como o Governador Camilo Santana, ser 
apaixonado pelo Ceará, não acho que sou 
esse expoente todo. Resumo este momento 
em uma palavra que direciono ao Camilo: 
gratidão”. Com 87 anos de idade, Edson 
possui um bom humor de dar inveja aos 
mais jovens. Sua vitalidade, seu gosto 
por conversar olhando nos olhos é algo 
que chama atenção. Muito disso, se deve 
a forma leve e simples de encarar a vida. 
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O empresário, mesmo reconhecendo sua importância para o crescimento da econo-
mia cearense, é alheio aos holofotes e sempre destacou que a humildade e o absoluto 
controle da vaidade são, de fato, o que garantem uma existência plena. Desde seu 
nascimento, em 1932, o menino parecia predestinado a ter uma vida de conquistas, 
com a ajuda de uma pitadinha de sorte e muita coragem para enfrentar cada um dos 
obstáculos que se apresentavam pelo caminho.

INÍCIO DOS NEGÓCIOS
A pitadinha de sorte citada anteriormente fica por conta da relação de Edson com 
Alexandrina de Jesus e Silva, uma senhora de origem portuguesa, que se casou com um 
cearense que tinha certas posses, inclusive, uma grande área onde, atualmente, situa-se 
o Eusébio. Quando ficou viúva, vendeu a propriedade e comprou um amplo terreno 
no bairro Outeiro, onde hoje se situa a Aldeota, e que se estendia até a região onde 
ficavam as salinas, às margens do rio Cocó. Ao fazer uma visita aos pais de Edson, Dona 
Alexandrina afeiçoa-se rapidamente ao menino (Edson), de quem acaba tornando-se 
madrinha de criação. Na época, a família vivia com algumas dificuldades e, percebendo a 

EDSON VENTURA DESENVOLVEU UMA FORTE RELAÇÃO COM O CEARÁ, 
MONTANDO UM VERDADEIRO IMPÉRIO, TANTO NO MERCADO DE 
VEÍCULOS COMO NO RAMO IMOBILIÁRIO.

situação, convidou-os a morar na Aldeota, 
onde hoje é o salão de vendas da Sanauto. 
Júlio aceitou o convite e continuou 
trabalhando arduamente. Com o tempo, 
conseguiu juntar algum dinheiro e decidiu 
investir em terrenos. “Meu pai dizia que 
se tirasse uma linha reta aqui da Aldeota, 
até o Rio Cocó, na região das antigas 
salinas, só pisava nas terras dele”, recorda 
Edson Ventura. O espírito empreendedor 
do pai fez com que, tempos depois, 
ele adquirisse a representação de uma 
empresa americana de farinha de trigo, 
a Northeast King. O destino, porém, 
decidiu pregar uma peça na família. Após 
uma viagem a Portugal, toda a família 
retornou, com exceção de Júlio Ventura. 
Ao estourar a Segunda Guerra Mundial, 
surgiu o boato de que o navio que trazia 
Júlio havia afundado. Nesse entretempo, 
Alexandrina, que carinhosamente era 
chamada de Dedé, faleceu e todos os 
seus terrenos foram herdados por Edson. 
“Graças a Deus, alguns meses depois o 
navio chegou ao Porto de Fortaleza e meu 
pai voltou a trabalhar. Fechou excelentes 
negócios com a venda de farinha de trigo, 
chegando a obter 40% das vendas desse 
produto no Ceará”, ressalta Edson.
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TRABALHO
Logo que chegou a adolescência, Edson 
Ventura começou a trabalhar com o pai 
na Ventura & Cia, tirando notas fiscais, 
que precisavam ser carimbadas em um 
órgão estadual. Em 1958, com a morte do 
pai, Edson precisou assumir os negócios 
da família. “Tive de seguir sozinho, pois 
meu irmão, Júlio Ventura Filho, era 
bem pequeno. Comecei a trabalhar com 
construções e, em 1960, entrei no ramo 
de compra de venda de carros, trazendo 
de São Paulo, seguindo o exemplo do 
Ismar, que já fazia isso e acabamos nos 
tornando sócios. Aprendi a mecânica 
desse tipo de negócio também”, assevera. 
Já em 1973, começou a representar a 
General Motors, em sociedade com 
Ismar, e fundou a Sanauto. Logo depois, 
conseguiu vender os caminhões a diesel 
da GM, que dava bons resultados 
financeiros e o negócio começou a 
deslanchar. Também chegou a ter frota 
de táxi, junto com o amigo e empresário 
Etevaldo Nogueira. “Alguns anos depois o 
meu filho, Júlio Neto, que tem o mesmo 
espírito empreendedor do meu pai, 
conseguiu a concessão para vendermos 
Fiat”, orgulha-se. Tempos depois, 
durante uma viagem a São Paulo, viu, no 
aeroporto, o anúncio sobre a chegada da 
Honda automóveis em Fortaleza. “Falei 
com o meu filho Júlio que poderíamos 
pleitear a Honda automóveis e me baseei 
que, se a motocicleta era um grande 
sucesso, os carros também viriam a ser, 
era um caminho lógico. Depois veio a 
Honda Motos, Scania, Nissan, Renault, 
Kia e, por último, a Ford”, salientou. Um 
dos segredos para garantir a credibilidade 

DEVOTO DE SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, JÁ CHEGOU A IR A PÉ PARA 
CANINDÉ, JUNTO COM A ESPOSA, E, 
AINDA HOJE, VAI TODOS OS MESES 
PARA A MISSA NAQUELA CIDADE DO 
INTERIOR CEARENSE.
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TODOS ESSES NEGÓCIOS FAZEM 
COM QUE EDSON VENTURA SEJA UM 
DOS PRINCIPAIS EMPREGADORES 
DO CEARÁ, COM MAIS DE 1.400 
FUNCIONÁRIOS.

Edson Ventura

e o sucesso dos negócios, segundo 
Edson, além da seriedade no serviço e 
nas negociações com os clientes, é o bom 
relacionamento com as montadoras e 
os concessionários de marcas diferentes 
e concorrentes entre si. Atualmente, 
o Grupo Carmais possui, apenas no 
Ceará, 19 concessionárias autorizadas, 
na capital e interior - Baturité (Honda 
motocicletas) e Juazeiro do Norte 
(inaugura uma loja da Honda automóveis 
no início de janeiro) -, de motocicletas, 
automóveis e caminhões (Conterrânea, 
da tradicional fabricante sueca Scania), 
sem falar de lojas multimarcas de carros 
seminovos, que dá nome ao grupo, além 
de duas concessionárias de caminhões 
em Mossoró e Natal, no Rio Grande do 
Norte. A Imobiliária Ventura, por sua vez, 
é uma das que possui mais forte atuação 
no mercado imobiliário de Fortaleza. 
Todos esses negócios fazem com que 
Edson Ventura seja um dos principais 
empregadores do Ceará, com mais de 
1.400 funcionários.

FAMÍLIA
Relacionamento familiar é, certamente, 
um dos assuntos que mais orgulham 
e emocionam Edson Ventura. Pai de 
Júlio Ventura Neto, Izabella Machado 
Ventura Bastos Fonseca, Francisco 
Machado Ventura, Daniella Machado 
Ventura Fradique Acioly e Edson 
Carvalho Ventura Filho e casado com 
Ítala Machado Ventura, que conheceu 
em 1956 e com quem se casou no ano 
seguinte, Edson é um homem realizado. 
“Hoje, sinceramente, a minha palavra só 
eu não quero ter. Eu quero ter junto com 
os meus filhos, pois a minha capacidade 
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O EMPRESÁRIO 
RECEBEU, ESTE ANO, 
A MAIOR HONRARIA 
ENTREGUE PELO 
GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ, A MEDALHA 
DA ABOLIÇÃO.

não é maior que a deles. Os meus dois netos, Adriano e Rodrigo, estão muito bem 
nas nossas empresas também, atuando fortemente e com muita competência. E ainda 
tem o Fradiquinho, que é formado e pretende seguir carreira em um importante 
órgão público federal”, disse. A fé é outro ponto marcante na vida do empresário. 
Devoto de São Francisco de Assis, já chegou a ir a pé para Canindé, junto com 
sua esposa, e, ainda hoje, vai todos os meses para a missa naquela cidade do 
interior cearense. Quando questionado sobre o futuro, o empresário diz 
estar desenvolvendo seus negócios, ampliando atuação em outros estados 
nordestinos, cujo planejamento estratégico está mais sob a coordenação 
de seus filhos e netos. “Em breve, deverão ser anunciadas algumas novidades”, 
faz mistério. Agora, é esperar para ver o que o tino pelos negócios desse 
apaixonado pelo Ceará, já repassado a outras gerações, ainda nos reserva.
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Quimera Invest apresenta oportunidades de negócios na Europa 

Reunindo empresários e investidores no salão privativo do Cavalieri, a Quimera Invest 
apresentou oportunidades de investimento de alto nível em Portugal. A empresa, com sede 
em Fortaleza e em Lisboa, conta com um portfólio de produtos imobiliários diferenciados, 

atraindo quem quer adquirir uma residência no continente europeu ou investir e para obter excelentes 
níveis de rentabilidade. As sócias da empresa, Inês Gavinho e Ana Gabriela Pimenta prestam assessoria 
direta aos investidores, orientando sobre quais os melhores ativos disponíveis em Portugal, conforme as 
expectativas de retorno dos clientes. O evento ainda contou com a participação de Marcos Barcellos, 
COO da In Vino Veritas, falando sobre o enoturismo na região. 

Gabriela Pimenta, Pompeu Vasconcelos e Inês Gavinho



Soho

TRABALHAMOS COMO UMA ESPÉCIE DE GARIMPO-
BOUTIQUE. ESTAMOS COM UM APARTAMENTO LUXUOSO 
PRONTO E DOIS LOFTS EM FASE DE CONSTRUÇÃO, NA 
ÁREA CENTRAL DE LISBOA, DIZ GABRIELA PIMENTA.

Marcos Barcellos, Paulo Marcos e Carolina Araújo

Bertrand Boris
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TEMOS UM AMPLO 
PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS QUE VÃO 
DESDE O SETOR 
IMOBILIÁRIO, ENERGIAS 
RENOVÁVEIS (EÓLICA 
E SOLAR), VINHOS 
(ENOTURISMO) E 
HOTELARIA.

Quimera Invest46
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Eduardo Miranda

Inês Gavinho, Ricardo Bacelar e Gabriela Pimenta

Francisco Freitas e Larissa FalcãoAna Flávia e João Bosco Barbosa

Alexandre Frota, José Quintão, Pompeu Vasconcelos e Otílio Ferreira





INLOCO

FINANÇAS e NEGÓCIOS
Márcio Crisóstomo recebe Thiago Nigro na 
inauguração do Crisóstomo Medical Academy

Reunindo convidados especiais no Crisóstomo Hair & Skin Institute, o Dr. Márcio Crisóstomo 
promoveu um momento repleto de insights sobre negócios e finanças, com a presença de 
Thiago Nigro. Autor do livro “Do mil ao milhão. Sem cortar o cafezinho”, o youtuber e 

educador financeiro compartilhou os três pilares que costumam enriquecer as pessoas, baseado 
em suas pesquisas ao redor do mundo. Por lá, ele revelou dicas de como gastar bem seu dinheiro, 
investir melhor e aumentar a renda gerando mais negócios. O happening marcou a inauguração 
do Crisóstomo Medical Academy, um espaço para estudos, troca de conhecimentos e palestras 
dentro do Instituto. Confira a seguir quem marcou presença. 

Márcio Crisóstomo, Thiago Nigro e Manoela Crisóstomo



COM UM CONCEITO PIONEIRO, DR. MÁRCIO CRISÓSTOMO 
CRIOU O INSTITUTO DE MEDICINA DO CABELO, 
QUE ENGLOBA NÃO SOMENTE UMA DAS MAIORES 
EQUIPES DE TRANSPLANTE CAPILAR DO PAÍS, COMO 
PROFISSIONAIS DEDICADOS AOS TRATAMENTOS NO PRÉ 
E PÓS-OPERATÓRIO COM TECNOLOGIA DE PONTA.

Thiago Nigro

Bruno Girão, Manoela Crisóstomo e Jackson Girão

Lucas e Ana Lúcia Fernandes
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Thiago Nigro
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MAIS INTELIGÊNCIA.
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MAIS RESULTADOS.

A MELHOR SOLUÇÃO DO
MERCADO PARA GESTÃO
DE SST DA SUA EMPRESA. 

Eu quero
SESI Viva+!

Acesse: www.sesi-ce.org.br/sesivivamais
 para mais informações ou ligue e agende sua visita. 

Central de Relacionamento: (85) 4009-6300
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INLOCO

MERCADO FINANCEIRO
Primeiro escritório do BTG Pactual no Ceará, Vert vai 
assessorar ativos no Nordeste

Reunindo empresários, autoridades, executivos de médias e grandes corporações, os sócios 
do BTG Pactual, João Fonseca e Marcelo Flora,aterrissaram em Fortaleza para apresentar 
a primeira operação do banco no Ceará, por meio do escritório de agentes autônomos 

Vert Investimentos. O evento aconteceu no auditório do BS Design, onde foram exibidos os 
diferenciais estratégicos, a historia do BTG Pactual e os motivos de terem escolhido o Estado. 
Na ocasião, o sócio sênior da Vert, Thiago Fujiwara explicou que, até o fim de 2020, a empresa 
deverá assessorar cerca de R$ 1,2 bilhão em ativos no Nordeste. 

Ary Zanette, Marcelo Flora, Thiago Fujiwara e Gustavo Pessoa



THIAGO FUJIWARA PROJETA UM 
CRESCIMENTO DO PIB DE 2,5% EM 2020 
E DIZ QUE VERT  E BTG CHEGAM NO 
INÍCIO DE 2020 AO MARANHÃO.

Thiago Fujiwara

Emanuel, Emanuel, Aline, Heloísa, Tatiana e Everardo e Patrícia Teles
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Adamir Macêdo e Gisela Fujiwara

Renata Santiago, Mônica Heusen e Ênio Leão



BUSCANDO DAR 
UM ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO AOS 
SEUS CLIENTES, A VERT 
INVESTIMENTOS/ BTG 
PACTUAL INSTALARAM 
ESCRITÓRIO DA EMPRESA 
NO MODERNO BS DESIGN, 
EM FORTALEZA.

Augusto Borges e Lina FranckLuiz França, Luiz Trotta Miranda e Marcelo Vieira

Caio Lima, Ronaldo Rodrigues, Alfonso de Deus e Ronaldo Barbosa

Ednilton Soárez, Raimundo Viana e Ricardo Viana

Mercado financeiro54
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SEVERINO RAMALHO NETO É 
AGRACIADO COM O TROFÉU 
EQUILIBRISTA 2019

EXECUTIVO 
DO ANO

/ HONRARIA

Oto de Sá Cavalcante

Beto Studart, Severino Ramalho Neto e Ricardo Cavalcante
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Troféu Equilibrista 2019

P alco da solenidade de entrega do Prêmio Equi-
librista 2019, o Hotel Gran Marquise reuniu 
nomes de peso do mundo dos negócios para a 

noite de entrega do Troféu Equilibrista 2019. Neste 
ano a honraria foi concedida pelo Instituto Brasileiro 
de Executivos de Finanças Ceará (IBEF) ao presidente 
da Rede Mercadinhos São Luiz, o empresário Severino 
Ramalho Neto.  Na ocasião, o SAS recebeu o Prêmio 
Empresa Padrão 2019. Já o Mestre Espedito Seleiro 
foi o artista homenageado deste ano e expôs algumas 
de suas obras no salão Spazio do cinco estrelas do 
Grupo Marquise. 

Espedito Seleiro e Delano Macêdo

Pedro Alfredo Neto, Miriam Pontes, Fernando Cirino, Chico Esteves e Eduardo Rolim

Wilton Daher e Ênio Leão

Lauro Chaves e Igor Barroso
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Troféu Equilibrista 2019

A REDE MERCADINHOS SÃO LUIZ FOI ELEITA A 
28ª MELHOR EMPRESA PARA SE TRABALHAR NO 
BRASIL, NUM RANKING QUE SELECIONOU AS 150 
DE MAIOR DESTAQUE NO PAÍS, EM VARIADOS 
SEGMENTOS, QUE VALORIZAM O TRABALHO DE 
SEUS COLABORADORES.

Isabela e Severino Ramalho Neto

Felipe Adjafre

Guida e Oto de Sá Cavalcante

Fernando Gurgel, Davis Mesquita e Marcus Medeiros

Patrícia Campos, Ethel Whitehurst e Valéria Cavalcante
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Ocearense Carlos Otávio é um desses profissionais que decidiu unir talentos em diferentes áreas para realizar um trabalho repleto 
de sensibilidade, criatividade e muito requinte. Formado em Arquitetura e Urbanismo, afirma que, na realidade, seu desejo, 
ainda criança, era ser artista plástico. Aos quinze anos, começou a formação com a professora Jane Sanders. Desenho publicitá-

rio, gravura e pintura foram alguns dos segmentos aos quais se dedicou. “Participei do Prêmio Pirelli de pintura jovem e fui premiado. 
A partir daí, foram vários prêmios e participações em mostras no Brasil inteiro. Algumas, também, de acesso restrito, como a Fundação 
Mokiti Okada e Calouste Gulbekian. Fui pré-selecionado para a Bienal de São Paulo. Na época, a curadora nacional era Estela Teixeira de 
Barros”, recorda. Apesar da forte aproximação com a arte, Carlos Otávio ressalta que, na época da escolha de um curso superior, Fortaleza 
ainda não contava com graduação na área. Com isso, decidiu optar por algo que conseguisse unir suas aptidões, entre elas: criatividade, 
visão espacial e vontade de construir e transformar. Foi aí que a arquitetura surgiu em sua vida. “Essa visão do mundo através da arte, 
creio que seja o grande diferencial no meu processo criativo.  A construção é, acima de tudo, tecnologia e ciências exatas. Mas o que é 
a arquitetura senão uma construção com alma e com um olhar criativo?”, analisa.

ARQUITETURA E ARTES PLÁSTICAS: 
CAMINHOS COMPLEMENTARES

CARLOS OTÁVIO
Por Mirtila Facó

INTERVIEW
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Carlos Otávio

Com a total dedicação ao ofício da Arqui-
tetura, os frutos começaram a ser colhidos. 
No fim da década de 1980, montou um 
pequeno escritório na casa dos pais, onde fez 
os primeiros traços e permitiu que diversos 
projetos fossem iniciados. O tempo passou, 
e ele foi sendo reconhecido cada vez mais 
no mercado. Atualmente, a Carlos Otávio 
Arquitetos conta com três sócios, além de 
Carlos, Mirella Barbosa e Marcello Moreira. 
Quinze pessoas, entre arquitetos, parte 
administrativa e estagiários desenvolvem 
projetos residenciais e comerciais. No Ceará, 
o escritório já realizou trabalhos para inúme-
ras empresas, entre as quais colégios Farias 
Brito, Espaço Aberto, Canarinho e Sapiens. 
Além disso, os anos de expertise permitiram 
ao escritório uma importante parceria com 
a rede Coco Bambu. “Com isso, nossa marca 
chegou a diversos estados brasileiros. É uma 
operação de grande responsabilidade que 
temos orgulho em participar. Situação 
que nos fez gerar um departamento 
exclusivo com arquitetos e estagiários 
específicos para atender a demanda”, 
diz. Outra ligação importante do pro-
fissional é com a Casa Cor Ceará, a 
maior mostra de arquitetura, decoração 
e design do Estado. Segundo ele, além 
da visibilidade do profissional, o evento 
gera movimento no cenário local, onde 
várias cadeias produtivas do setor se 
envolvem para mostrar tendências. Com 
isso, o setor comercial se movimenta e 
o público se informa melhor de como 
utilizar determinados produtos ou novas 
formas, através dos olhares diversos e 
criativos dos profissionais envolvidos. 
Beleza, requinte e sofisticação, bem como 
uma linguagem atemporal, são marcas da 

ESSA VISÃO DO MUNDO
ATRAVÉS DA ARTE,
CREIO QUE SEJA O
GRANDE DIFERENCIAL
NO MEU PROCESSO
CRIATIVO
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Carlos Otávio Arquitetos. “Acreditamos 
que o espaço de morar deve ser o abri-
go de cada família. Suas histórias, sua 
forma de pensar, sua visão de mundo.  
A escolha de um bom layout e das peças certas 
permite que o espaço possa ser modificado 
com o passar do tempo. Peças bem escolhi-
das fazem com que haja a permanência na 
memória. Um bom projeto, com uma boa 
identidade, resiste ao tempo”, assevera. Nesse 
contexto, surge a forte relação do escritório 
com a Normatel, dirigida por Júnior Mello e 
líder no segmento comercial do varejo de ma-
teriais de construção e utilidades para o lar no 
Ceará. “Impossível não lembrar as primeiras 
vezes em que fui à Normatel fazer escolhas 
de materiais no começo dos anos 1990.  
Costumava frequentar sempre para me 
atualizar e sugeria aos clientes as novidades”. 
E completa: “Sempre gostei de me informar 
tecnicamente sobre o uso e durabilidade dos 
materiais. Para isso, uma empresa tem que 
ser séria nos seus propósitos em vender o 
material adequado. E assim é a Normatel”. 
A Normatel Premium, com cerca de 1.500 
produtos exclusivos, voltados para a linha 
premium de material de construção, é 
tida como uma das principais referências 
para arquitetos que desejam o melhor para 
seus projetos. Além da exclusividade dos 
produtos, Carlos Otávio revela que outro 

ACREDITAMOS QUE O ESPAÇO DE MORAR DEVE SER O ABRIGO DE CADA
FAMÍLIA. SUAS HISTÓRIAS, SUA FORMA DE PENSAR, SUA VISÃO DE MUNDO

Carlos Otávio62
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Carlos Otávio

ponto forte é a seriedade com que é feita 
esta seleção. “Qualidade e informação são 
fundamentais para o uso adequado de cada 
material. Uma unidade premium que pri-
ma por um atendimento mais qualitativo 
para uma gama de clientes com um nível 
maior de exigência é essencial. Conforto e 
boa exposição dos produtos são também 
fundamentais”, diz. Inquieto e sempre em 
busca de novas inspirações, o arquiteto 
afirma que um dos desafios futuros é viver 
entre Brasil e Portugal. “Espero desenvolver 
trabalhos com outra visão e, ao mesmo 
tempo, estar perto de feiras e inovações em 
Londres, Milão ou Frankfurt”. Conforme 
avalia, quanto maiores os desafios, mais 
emocionante é a vida. 

INQUIETO E SEMPRE EM BUSCA
DE NOVAS INSPIRAÇÕES, O
ARQUITETO AFIRMA QUE UM DOS
DESAFIOS FUTUROS É VIVER
ENTRE BRASIL E PORTUGAL
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U m A  l o j A  p l A n e j A d A  pA r A  At e n d e r  v o c ê .
A  m A r c At o  p o S S U i  e x p e r i ê n c i A  n o  m e r c A d o  n A  f A B r i c A ç ã o  d e 

m ó v e i S  d e  A lt o  pA d r ã o ,  S e m p r e  p e n S A n d o  e m  t o d o S  o S  d e tA l h e S .
S A l A S  c o z i n h A S  d o r m i t ó r i o S  B A n h e i r o S  l Av A B o S  c l o S e t S

convivA Bem com AS viSitAS, 
ApreSente SUA SAlA.
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Agito, alegria, moda e muita música deram o tom da segunda edição do Lenita Fashion Music. Depois do 
sucesso do ano passado, o evento, que está entrando de vez para o calendário da moda no Ceará, movimentou 
o Colosso Fortaleza durante a apresentação dos looks de alto verão da marca. Com o tema “Sou Lenita, Sou 

Brasil”, Maria Lúcia e Lenita Negrão levaram para a passarela a Coleção Party,  que tem como essência a brasilidade e 
foco total nas festas de fim de ano. Para deixar o momento ainda mais especial, Lenita convocou o Grupo Sambô, que 
elevou a temperatura e fez todo mundo se jogar na pista de dança. 

SOU LENITA, SOU BRASIL
Lenita apresenta Coleção Party com desfile especial 
e show do Grupo Sambô no Colosso

INFASHION

Maria Lúcia e Lenita Negrão
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Lenita Colosso

A MARCA TRAZ INSPIRAÇÕES PARA O 
ALTO VERÃO COM LOOKS LEVES, FENDAS, 
TRANSPARÊNCIA, BRILHO, LUREX, RENDA, 
LAISE, TULE BORDADO, ALÉM DE TECIDOS 
QUE REVELAM A BELEZA E ESTILO DA 
MULHER MODERNA E ELEGANTE.

Fernanda Levy

Cláudia Fujita, Sandra e Layla Fujita

Rebeca Araújo, Mariana Vale, Luciana Borges, Tatiana Luna, 
Danielle Linheiro e Geórgia Bezerra



Lenita Colosso68

baladain.com.br

UMA DAS TENDÊNCIAS QUE ESTÁ 
EM ALTA NO MUNDO DA MODA SÃO 
OS VESTIDOS COM ASSIMETRIA. A 
MODELAGEM “FORA DO PADRÃO” 
É UMA DAS APOSTAS PARA O FIM 
DE ANO. UMA FORMA DE INOVAR 
COM ELEGÂNCIA É APOSTA NA 
ASSIMETRIA NA BARRA DO VESTIDO 
COMBINADO COM A GOLA ALTA PARA 
EQUILIBRAR O VISUAL.

Beatriz Albuquerque, Isabela Machado, Marcela Romcy e Bruna Faria

Eduarda Gadelha, Marcela Dias Branco, Maria Clara Negrão e Paula Assunção

Ticiana Barreira

Pedro Paulo Carapeba e Nicole Vasconcelos

"CULTIVAR A TRADIÇÃO
 NÃO É GUARDAR AS CINZAS,
 É MANTER A CHAMA ACESA."

@CARBONESTEAKHOUSE

Vem aí o restaurante inspirado pelo fogo.



"CULTIVAR A TRADIÇÃO
 NÃO É GUARDAR AS CINZAS,
 É MANTER A CHAMA ACESA."

@CARBONESTEAKHOUSE

Vem aí o restaurante inspirado pelo fogo.





EM 2019, A HAUS
MOTORS REVOLUCIONOU
o cenário de carros premiuns no Ceará.

EM 2020, QUEREMOS
REVOLUCIONAR
a sua vida com um BMW.



RICARDO BACELAR ASSUME 
O CONSULADO DA BÉLGICA 
NO CEARÁ

POSSE OFICIAL
/ DIPLOMATA
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Jean Paul Charlier, Ricardo Bacelar e Patrick Herman

Márcia e Márcio Távora

João Soares Neto e Iracema do Vale

Jens e Fernanda Jensen



R eunindo corpo consular, press, 
e nomes de peso da sociedade 
cearense no Salão Portofino do 

Gran Marquise Hotel, Ricardo Bacelar 
assumiu, oficialmente, o consulado da 
Bélgica no Ceará, com circunscrição nos 
estados do Piauí e Maranhão. A prestigiada 
cerimônia, seguida de coquetel, contou 
com a ilustre presença do embaixador 
da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, e 
do Cônsul-Geral da Bélgica no Rio de 
Janeiro, Jean Paul Charlier . 
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Ricardo, Sara, Manoela e Maria Bacelar

Roberta FiúzaJordânia Cristi e Louis Plasc

Leninha e Ednilton Soárez
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MAIS do evento

EM SEU SPEECH, O NOVO 
CÔNSUL HONORÁRIO 
PROMETEU TRABALHAR PARA O 
ESTREITAMENTO DAS RELAÇÕES 
BILATERAIS JÁ EXISTENTES 
ENTRE O BRASIL E A BÉLGICA.
RICARDO BACELAR  É MESTRE 
EM DIREITO E GESTÃO DE 
CONFLITOS PELA UNIVERSIDADE 
DE FORTALEZA E PRESIDENTE 
DA COMISSÃO NACIONAL DE 
CULTURA E ARTE DO CONSELHO 
FEDERAL DA OAB.

Ricardo Bacelar e Jean Paul Charlier

Pádua Lopes e Fernando Ximenes

João Soares, Iracema do Vale e Pádua Lopes

Manoela Bacelar e Dito Machado





COMO REZA A TRADIÇÃO CATÓLICA, RAYSSA 
CAVALCANTE E ALEXANDRE ARY PEREIRA 
TORNAM-SE MARIDO E MULHER

O SIM DE RAYSSA 
E ALEXANDRE

/ CHUVA DE ARROZ

Camila Figueiredo
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Alexandre Filho e Rayssa Cavalcante

Alexandre, Isabel e Alexandre Ary Pereira, Rayssa, Fernando e Adriana Cavalcante



Casamento Alexandre e Rayssa

Herdeiros de Isabel Ary e Alexandre Pereira e de 
Adriana e Fernando Cavalcante, Alexandre Ary 
Pereira e Rayssa Figueiredo Correia Cavalcante 

tornaram-se marido e mulher em tocante cerimônia 
na Paróquia do Cristo Rei. Após o “Sim”, os noivos 
seguiram para a elegante recepção no Salão Cidade do 
La Maison Buffet.  A alegria estava espalhada por toda 
parte da noite de puro brilho e emoção, embalada ao 
som da cantor Paulo Benevides e pelas batidas dispa-
radas pelo deejay Pedro Garcia. O cerimonial coube a 
Lilian Porto. 

Alexandre e Mariana Landim

Ricardo Lopes e Monique Frota

Amanda Freire, Camila e Rafaela Santos, Raquel Ferreira e Marília Câmara
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Beatrice e Paulo Ary

Ana Paula Daud



ENTRE OS MUITOS ROSTOS 
CONHECIDOS DA NATA DA 
NOVA GERAÇÃO, SARA BRASIL 
- GRAVIDÍSSIMA DE SEU 
PRIMEIRO FILHO - FORMAVA 
COM O MARIDO, LUCAS 
ASFOR, UM DOS CASAIS 
MAIS BONITOS NO ROL DE 
PADRINHOS DOS NOIVOS.
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Vitor, Mariana e Isabel Ciasca

Afonsina e Júlio Militão

Sara Brasil e Lucas Asfor

Washington, Lara, Ana e Inês Araruna

Vicente e Inês de Castro



Casamento Alexandre e Rayssa

PRESENÇA OBRIGATÓRIA NOS 
CASAMENTOS MAIS ELEGANTES 
DO HIGH CEARENSE, O CANTOR 
PAULO BENEVIDES QUER CHEGAR 
AO TOPO. E JÁ ESTÁ QUASE LÁ! 
AFINAL, ELE VEM CONQUISTANDO 
CADA VEZ MAIS ESPAÇO EM SÃO 
PAULO E NOVA YORK
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Edmar Feitosa Neto e Camille Bezerra

Emílio e Larissa Ary

Carol Cialdini e Matheus Oliveira

Ricardo Brasil e Mariana Palácio
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GABRIELA
CARVALHO

INTERVIEW

MERCADO PREMIUM GANHA 
UMA EMPRESÁRIA À ALTURA
Por Jota Pompílio

Num bom bate-papo, até interrompido 
por um telefonema e outro, é que 
suas qualidades circulam em sua 

órbita. Embora sempre ocupada e com mil 
coisas a fazer, a empresária Gabriela Carva-
lho mostra-se paciente, comunicativa, bem 
articulada, inteligente e sempre disposta a 
aprender! Assim são algumas características 
de uma das mais novas empresárias do Ceará 
e que tem sobre os ombros um peso enorme: 
dar certo um setor cobiçado e estratégico: o 
mercado automotivo premium.
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“Praticamente, eu nasci no meio automotivo. 
Essa minha paixão pelo o que faço veio por 
DNA, está no sangue mesmo. Considero 
meu pai um líder nato a quem me espelho 
muito e me inspira todos os dias”, ressalta 
Gabriela Carvalho, agora diretora da divisão 
de automóveis de luxo do Grupo Newland. 
No menu, a empresária terá que gerenciar 
nada mais nada menos que marcas de luxo 
como Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, 
Jaguar, Jeep, Chrysler, RAM e Dodge. A atual 
diretora destaca que o novo cargo não caiu de 
graça, tal qual a “maça de Newton” – que o 
fez desvendar a "Lei da Gravidade". Não, ela 
teve que ralar mesmo. “Chegar onde estou 
não veio por acaso e nem de bandeja. Estou 
no grupo há quase 10 anos e sempre batalhei 
por cada posição. Fico feliz pela confiança 
em mim depositada e posso garantir que 
trabalho, dedicação e garra não faltarão”, 
pondera. Estrategista, ela já avalia o panorama 
atual como um tabuleiro de xadrez. Sobre 
desafios nessa área, a executiva salienta que 
de súbito, eles aparecem todos os dias e o 
mercado como um todo é suscetível o que 
acontece lá fora como o “mau humor” do 
dólar, a guerra de tarifas entre China e USA… 
“isso tudo influi”, ressalta. Atualmente, ela 
pondera que por toda indecisão política e 
econômica, as vendas seguem um pouco 
retraídas, “apesar das leves melhoras no 
segmento automotivo. Diante disso, nossos 
esforços, controles, ações comerciais têm 
aumentado, principalmente no âmbito do 
digital e em eventos, focando cada vez mais 
de forma segmentada e personalizada. Sem 
falar nas ações de relacionamento…Enfim, 
costumo falar aquela frase, na crise, crie! E é o 
que estamos fazendo”. Como se vê, Gabriela 
move bem as peças nesse jogo. Das marcas, 
há alguma especial que ela goste mais? 
“Aí você me pegou!! Mas posso dizer que 
admiro muito todas as que representamos, 
cada qual com seu estilo próprio, design, 
característico de cada montadora, além 
de que, a dirigibilidade é algo muito 
pessoal…mas todas são grandes. Marcas 
de qualidade, confiabilidade, prestígio, 
exclusividade”, enumera.

COMEÇO
Gabriela começou a trabalhar como analista 
de marketing no Grupo em 2010, oito anos 
depois do fundador, Luiz Teixeira, inaugurar 
a primeira Newland. Nesse ano, a indústria 
automobilística nacional fechou o ano de 
2010 com um novo recorde de produção: 
3.638.390 unidades fabricadas. Estava o 

mercado automotivo praticamente no “boom”.
“Mas o momento que mais me impulsionou, 
desafiou, como profissional e que foi um 
divisor de águas para área comercial, linha 
de frente mesmo, foi quando fui convidada 
pelo Grupo pra morar em Teresina (PI) e abrir 
a operação da Newsedan Mercedes-Benz, 
em 2013, na capital do Piauí. Depois disso, 
continuei no comercial em outras operações 
e incorporando também o MKT”.

MULHERES NO CONTROLE
Gabriela explica que o fato de ser mulher e no 
setor ainda predominantemente masculino, 
nunca a desencorajou. “Hoje dentro da 
minha equipe de vendas, olhando todas 
as marcas que representamos tenho mais 

Gabriela Carvalho

CONSIDERO MEU PAI UM LÍDER NATO A QUEM ME ESPELHO MUITO E ME 
INSPIRA TODOS OS DIAS”, RESSALTA GABRIELA CARVALHO, AGORA DIRETORA 
DA DIVISÃO DE AUTOMÓVEIS DE LUXO DO GRUPO NEWLAND. 

mulheres do que homens no comercial. 
Sem puxar sardinha pro meu lado, mas as 
mulheres são mais focadas, disciplinadas e 
aguerridas”, afirma.

MAIS UMA NO CAMINHO?
Uma das marcas de luxo mais tradicionais do 
mundo, a Porsche, abrirá uma concessionária 
em Fortaleza. Será a segunda no Nordeste 
já que Recife conta com uma. A montadora 
ainda não decidiu qual grupo cearense irá 
administrar. A decisão é aguardada ainda 
neste semestre e como não poderia deixar 
de ser, o Grupo Newland está forte nessa 
disputa. Nesta indecisão, uma coisa é certa: 
experiência e know-how não serão mais 
empecilhos para a nova empresária.
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MERCEDES-BENZ CLA 250: 
SEDUÇÃO, ESPORTIVIDADE, 
ELEGÂNCIA E MUITO MAIS!

INROAD

ELEGÂNCIA e SOFISTICAÇÃO
Por Jota Pompílio

Para esta última edição do ano, reservamos para você quatro modelos que mexerão com o segmento.  
O Novo Audi Q3 que chega em fevereiro e que traz a nova linguagem de design e tecnologia da família Q. 
Outro alemão de “responsa” é um cupê e que tem nome de batismo: Mercedes-Benz CLA 250 e é capaz de 
acelerar de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos! Não deixamos de fora o Novo Cerato que apresenta visual ainda 
mais atraente, ótimo motor e seguindo o forte DNA de design da marca. Para finalizar, o último lançamento da 
Lexus, o UX 250, que rouba a cena com linhas ousadas, contornos futuristas e seu motor híbrido, é claro!
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•  Motor: 2.0
•  Potência: 224 cv
•  Câmbio: automático (7 marchas)
 0 - 100 km/h: 6,3 (s)
•  Velocidade máxima: 250 (km/h)
•  Peso (kg): 1.490
•  Pneus: 225/45 R 18
•  Porta-malas: 460 litros
•  Tanque: 50 litros
•  Comprimento: 4.688
•  Largura: 1.999
•  Preço: R$ 225.900,00

Inroad

Que tal ser dono de uma Mercedes 
que tem um avançado design 
esportivo, um motor turbo 

que respira 2.0 de quatro cilindros 
e bota para correr 224 cavalos?  
O cupê existe e tem nome de batismo: 
Mercedes-Benz CLA 250 e é capaz 
de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,3 
segundos! Para Eduardo Weimar, ge-
rente da Newsedan – concessionária 
da marca, em Fortaleza, o modelo 
é caracterizado pela combinação de 
elegância com linhas joviais e expres-
sivas. “A nova versão do modelo é 
equipada com rodas de liga leve de 
18 polegadas, faróis full LED e teto 
solar elétrico panorâmico”, detalha 
o profissional. “Dudu” – como é 
conhecido no meio – revela que a 
“máquina” custa R$ 225.900,00.  
O interior conta com visual moderno. 
A arquitetura do painel possui aca-
bamento visual de fibra de carbono 
e é composta por duas telas de 10,2’’ 
cada, sendo a tela central sensível ao 
toque. As saídas de ar da ventilação 

FICHA TÉCNICA

com visual de turbina e o volante 
multifuncional revestido em couro, 
reforçam a proposta do modelo.

INTERATIVIDADE 
Por ele é possível saber a velocidade 
do veículo, os limites da estrada ou 
dicas de navegação sem desviar os 
olhos da pista. O painel traz duas 
telas de 10,2 polegadas. Aquela que 
vai no centro é sensível ao toque. 
Parte dos itens externos utiliza aca-
bamento preto brilhante, como os 
frisos dos para-choques dianteiro 
e traseiro, retrovisores e frisos das 
janelas. A central multimídia exibe 
gráficos de alta resolução e pode ser 
comandada por toques na tela ou por 
controle vocal. O sistema é ativado 
pelas palavras-chave “Olá”, “Oi” ou 
“E aí”, seguidas por “Mercedes”. 
Funções como ajuste do ar-condi-
cionado, escolha de uma estação 
de rádio e abertura da persiana do 
teto-solar podem ser acessadas por 
comando de voz. 

PARA EDUARDO WEIMAR, GERENTE 
DA NEWSEDAN – CONCESSIONÁRIA 
DA MARCA, EM FORTALEZA, O 
MODELO É CARACTERIZADO PELA 
COMBINAÇÃO DE ELEGÂNCIA COM 
LINHAS JOVIAIS E EXPRESSIVAS.
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NOVO AUDI Q3 À DISPOSIÇÃO
DOS MAIS EXIGENTES!

Com previsão para chegar em fevereiro na Audi Fortaleza, de acordo com a fabricante alemã, o Novo Q3 traz lin-
guagem de design e tecnologia da família Q - que teve início com o lançamento do seu “irmão”, o Audi Q8. Nesta 
segunda geração, o Q3 oferece mais espaço interno (muito criticado na anterior) e nova tela sensível ao toque, 

além de itens de segurança e assistência à direção. As versões estão disponíveis a partir de R$ 179.990,00 e R$ 226.990 
na versão de topo Black com todos os opcionais.



• Motor: 1.4,turbo, gasolina
• Potência:150 cv
• Transmissão: automático de 7 marchas
• Capacidade: 5 pessoas
• Aro: 17"
• Pneus: 215/65 R17
• Freio: ABS
• Peso: 1.570 kg
• Origem: importado
• Tanque: 60 litros
• Porta-malas: 530 litros
• Preço: R$ 179.990 a R$ 209.990

FICHA TÉCNICA
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O NOVO Q3 TRAZ A NOVA 
LINGUAGEM DE DESIGN E 
TECNOLOGIA DA FAMÍLIA Q - QUE 
TEVE INÍCIO COM O LANÇAMENTO 
DO SEU “IRMÃO”, O AUDI Q8.

QUEM EMPURRA? 
O Q3, sucesso de vendas da montadora por aqui, chegará equipado com 
o mesmo motor 1.4 turbo a gasolina, com 150 cv e 25,5 kgfm ligado ao 
câmbio de dupla embreagem de 6 velocidades. A grande novidade, por 
sua vez, é a plataforma modular MQB, a mesma que ocupa os modelos da 
Volkswagen, como Polo, T-Cross e o novo Golf. Isso faz com que o modelo 
cresça 9,7 centímetros de comprimento, dos quais 7,7 centímetros foram 
de entre-eixos. A largura aumentou em 2,5 centímetros. Na parte interna, 
o destaque é para o quadro de instrumentos digital e tela multimídia de 
10,25 polegadas. Na lista de opcionais do SUV estão teto solar panorâmico, 
volante aquecido e ar-condicionado de duas zonas e iluminação no console 
central em 30 cores diferentes. Há um ponto que o Q3 de primeira geração 
ainda não havia incorporado: as tecnologias semiautônomas. Agora, o SUV 
passou a ter a opção do pacote de assistência com salvaguardas capazes de 
detectar possíveis situações de risco e avisar o motorista. Se necessário, o 
sistema pode frear emergencialmente. Em um breve test-drive feito, deu para 
sentir que o Novo Q3 ficou mais gostoso de dirigir. Em relação ao antecessor, 
sua direção está mais leve, sem perder a precisão, o comportamento macio, 
a boa interação dos pneus com o piso ou a eficiente capacidade de segurar 
as oscilações laterais nas curvas. 

Inroad



LEXUS UX 250:
SEDUÇÃO EM
CADA CURVA
E RETOMADA

Omenor dos SUVs da marca chegou e seu motor fez barulho. Mas deixe me 
explicar: um barulho que soa como nota musical, pois quem o escuta, não 
esquece. Fui pegá-lo na Newland – autorizada cearense - e o UX 250 rouba a 

cena com linhas ousadas, contornos futuristas e motor híbrido (gasolina e elétrico) que 
é ideal para o uso urbano. Parte de R$ 173.490,00 até a versão mais top, a F-Sport, 
de R$ 214.490,00. A intermediária custa R$ 193.990,00.

IMPRESSÕES
Acima, como descrevi, foram as minhas primeiras impressões, mas tem mais: a dirigibilidade. 
Elétrica, nunca senti uma direção tão leve e ao mesmo tempo segura. A posição de dirigir é 
ótima e o silêncio do motor, pasmem, alguém sempre perguntava: “ele está funcionando 
mesmo?”. Equipado com motor 2.0 – todas as versões são híbridas – o Lexus UX 
vem com 181 cavalos e tem câmbio Direct Shift-CVT que utiliza engrenagens nas 
saídas para dar melhor resposta ao acelerador. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 
8,6 segundos. É só pisar que aceleração responde à altura do que você quer imprimir. 
Em termos de segurança, é bom destacar que o UX 250 tem oito airbags, controle 
de estabilidade e assistência de curvas ativo. Quando você dirige, você pode optar 
através do modo de condução que deseja: eco, normal, sport e + sport. A mecânica 

é brilhante. O UX capricha, agradando a 
quem busca conforto e economia acima 
de tudo. O carro é ótimo para estacionar 
devido ao seu tamanho. A suspensão 
também trabalha bem diante dos buracos 
quase os ignorando por completo. 

A BORDO 
Por dentro, materiais de bom gosto e 
montagem sólida estão em toda parte, 
enquanto o painel de instrumentos, com 
sua quantidade considerável de botões 
(talvez demais), sugere que há muitos 
mimos à disposição. Dos faróis matrix 
LED ao head-up display, passando pelo 
quadro de instrumentos (com tela de 
8” e conta-giros “deslizante” herdado 
dos esportivos). 

• Motor: 2.0
• Combustível: Híbrido (gasolina / elétrico)
• Potência combinada: 181 cv
• Transmissão: CVT de 6 marchas
• Direção: Eletroassistida progressiva (EPS)
• Pneus: 225/50      
• Rodas: 18"        

DIMENSÕES E CAPACIDADES
• Comprimento (mm): 4.495
• Porta-malas: 234 litros
• Tanque: 43
• Preço: De R$ 173.490,00 a R$ 193.990,00

FICHA TÉCNICA



Sem dúvida, o Kia Cerato 2020 parece 
outro modelo em comparação ao 
anterior. Quando os olhos batem 

em cima, nota-se que o sedã coreano 
apresenta visual ainda mais atraente e 
estilizado, seguindo o forte DNA de 
design da marca. Com aparência mais 
refinada e detalhes cromados, a icônica 
grade “nariz de tigre”, agora redese-
nhada, confere um toque especial de 
elegância e permite melhor ventilação 
do motor, o que se traduz também em 
melhor desempenho. Antena shark, 
faróis de neblina com lentes de projeção, 
luz diurna de navegação (DRL) em 
LED, novas rodas de liga leve de 16” 
com pneus 205/60 e o capô alongado 
complementam a aparência mais agres-

• Motor: 2.0
• Potência: 167 cv
• Câmbio: automático(6marchas)
• Comprimento: 4,64m 
• Entre-eixos: 2,70m
• Peso: 1.283 kg
• Segmento: sedan
• Porta-malas: 520 litros
• Origem: importado
• Capacidade: 5 pessoas
• Preço: R$ 94.990,00

FICHA TÉCNICA

siva e moderna do sedã. Na traseira, 
o novo KIA CERATO 2.0 evidencia 
a inspiração em um outro modelo, o 
KIA STINGER GT – com saída de 
escapamento esportiva e cromada, além 
de novas lanternas em LED na versão 
SX, totalmente redesenhadas, e com 
uma barra conectando as duas peças. 
Fabricado no México, o novo KIA 
CERATO 2.0 vem em duas versões: 
uma EX, por R$ 94.990,00, e uma SX, 
por R$ 104.990,00. Marcelo ressalta 
que ambas possuem garantia de cinco 
anos ou 100 mil km, “uma das maiores 
oferecidas no País”, salienta. Da mesma 
forma, a direção elétrica e os freios (disco 
nas quatro rodas) agradaram. O Cerato 
oferece quatro modos de condução: eco-

nômico, esportivo, conforto e “smart”. 
Segundo a Kia, nesse último modo o 
carro “aprende” a forma de conduzir 
do motorista, e após o aprendizado 
passa a se adaptar e a reproduzir o 
estilo do condutor. Painel e portas têm 
revestimento macio e o aspecto geral 
é bom. A tela da central multimídia 
de 8" fica “flutuando” sobre o painel, 
uma tendência cada vez mais comum 
nos carros modernos. Isso porque, dessa 
forma, economiza-se espaço no painel. 
O sistema é compatível com Apple 
CarPlay e Android Auto. Os bancos 
de couro estão presentes na versão de 
topo, SX, e vêm com aquecimento.  
A coluna de direção é ajustável em 
altura e profundidade. 

CERATO 2020: ELEGÂNCIA 
E TECNOLOGIA EM UM 

ÚNICO SEDAN
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RICARDO CAVALCANTE 
COMANDA A FIEC ATÉ 2024

POSSE NA FIEC
/ SOLENIDADE

Cid Gomes, Ricardo Cavalcante, Roberto Cláudio e Júlio Ventura

Melaine Diogo
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Solenidade

C erca de 1.700 convidados prestigiaram a concor-
rida posse do industrial Ricardo Cavalcante, na 
presidência da Federação das Indústrias do Estado 

do Ceará (FIEC). Em seu speech, o 11º presidente da 
Federação destacou a necessidade das indústrias cearenses 
chegarem cada vez mais ao interior do Estado e pro-
meteu que em sua gestão o Sistema FIEC estará junto 
de todos aqueles comprometidos com a redução das 
desigualdades regionais. 

Antônio Henrique e Camilo Santana

Beto e Ana Studart

Ricardo e Rosângela Cavalcante

Otílio Ferreira e Pedro Lima

Chiquinho Feitosa, Luiz Gastão Bittencourt e Eduardo Diogo
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Ricardo Cavalcante e Beto Studart

Liana Fujita e Thomaz Rocha

Ricardo Cavalcante, Robson Andrade e Beto Studart

Vivian e Freddy Albuquerque

Mariana e Felipe Gurgel

PARA O PRESIDENTE DA CNI, ROBSON ANDRADE, 
ENTRE OS DESAFIOS DA NOVA GESTÃO DA FIEC ESTÁ 
A MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 
REALIZADOS NO ESTADO POR MEIO DO SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). "O DESAFIO É DAR 
CONTINUIDADE AO TRABALHO QUE O BETO INICIOU 
AQUI, TANTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
COMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ONDE O CEARÁ TEM SE 
DESTACADO NACIONALMENTE.
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Érica Frota e Ricardo Cavalcante

Sarto Nogueira, Lívia Facundo e Igor Barroso

Luiziane Cavalcante e Igor Fernandes

Gaudêncio Lucena, Mauro Benevides e Cláudio Bastos

Rômulo e Renata Soares

Solenidade 95

MAIS do evento
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ANDRÉ 
MONTENEGRO
VOLTA O OLHAR PARA 
SUAS EMPRESAS

INTERVIEW

Oengenheiro André Montenegro encerra no fim deste ano 
os seus seis anos à frente do Sinduscon-CE, voltando seu 
olhar de maneira mais efetiva para seus negócios, suas 

empresas, apesar de ser o 2º vice-presidente da FIEC, que tem à 
frente Ricardo Cavalcante. Dinâmico e com uma postura firme 
de cobranças junto a todas as esferas do poder público, na defesa 
dos interesses da construção civil, André descreve como foi esse 
período no Sinduscon-CE, os desafios na nova função na FIEC e 
as expectativas para a sua atividade empresarial.



André Montenegro

Qual o balanço que você faz 
da sua gestão à frente do 
Sinduscon-CE?
André /Iniciamos nossa gestão em 2014, 
à frente do segundo maior sindicato do 
Brasil no setor da construção civil, tendo 
a responsabilidade de fazer mais do que os 
outros presidentes fizeram, pois o Sinduscon-
CE vinha de grandes gestões. Assim que 
entramos, visualizamos que deveria haver 
uma gestão proativa em relação aos problemas 
do mercado, relacionamento com órgãos 
públicos, cartórios, bancos, e buscamos 
montar uma equipe executiva, com pessoas 
capazes, para fazer um contraponto a isso 
tudo. E nós, da diretoria, ficaríamos na 
parte de orquestrar e fazer com que essa 
estrutura funcionasse.

E como ficou essa divisão 
de funções?
André/Nós, diretores, realizamos todo 
o trabalho político, enquanto essa equipe 
executou todo este outro trabalho. Com isso, 
o Sinduscon-CE saiu de uma situação reativa, 
para uma proativa, onde a gente propõe ações 
políticas junto aos órgãos públicos, melhorias 
junto às concessionárias, um relacionamento 
melhor com os bancos. Damos treinamento 
aos nossos associados, por meio da nossa 
unidade corporativa de ensino, o Sinduscon 
Educa, em parceria com várias universidades. 
Saímos daquele sindicato que vive às custas 
do compulsório, pois acabou o imposto 
sindical, para prestar serviços e as pessoas 
valorizassem como uma casa onde iam 
se sentir acolhidas, formariam um grupo 
interessante de trabalho, blindariam o setor, 
unidas nas lutas em comum.

Uma questão relevante foi a 
atuação do Sinduscon-CE junto 
à Seuma, no que se referia à 
liberação de licenças e alvarás  
de construção?
André/Isso foi uma decisão política da 
Prefeitura da Fortaleza, pois quando ainda 
na eleição para prefeito chamamos os 
candidatos lá no Sinduscon e mostramos 
que um dos grandes problemas era um alvará 
de construção demorar um ou dois anos 
para sair. E perdíamos muitos investimentos 
para a capital cearense por causa disso. 
Às vezes a gente queria gerar empregos 
e tinha à época, represados lá na Seuma, 
mais de R$ 5 bilhões em projetos, o que 
era um absurdo. O órgão público tem de 
estar a serviço do empreendedorismo, da 
população e ser ágil. Foi construída uma 
decisão política muito acertada do prefeito 
Roberto Cláudio, com sua competentíssima 
secretária Águeda Muniz, que mudou isso 
e a construção civil alavancou bastante.

Qual outro ponto importante 
da sua gestão?
André/Quis mostrar para os nossos associados 
que era vantajoso eles estarem sindicalizados, 
não era uma obrigação, justamente porque 
prestamos um bom serviço. Criamos várias 
comissões: da indústria imobiliária, do Minha 
Casa Minha Vida, de obras públicas, de 
meio ambiente, de tecnologia, de materiais, 
de assistência social e, por último, a de 
loteamento. Trouxemos para dentro do 
Sinduscon os loteadores, pois começamos uma 
construção com o terreno. Abrimos muito 
o leque, inclusive junto aos órgãos públicos, 
nos credenciamos junto à Prefeitura, ao 

Governo do Ceará, e discutimos diversas 
leis que impactavam o setor. Em algumas 
oportunidades conseguimos mostrar nossa 
opinião, em outras não. O Sinduscon-
CE é uma instituição da sociedade civil, 
política e apartidária. Temos independência 
política, que às vezes não é bem entendida 
pelos governantes, mas isso faz parte da 
democracia e conseguimos conquistar 
grandes benefícios.

E o prêmio Construtora do Ano 
foi criado na sua gestão?
André/Numa ação de benchmarking 
realizamos essa premiação, coroada com a 
Festa do Sinduscon-CE, que já está no nosso 
calendário, onde instituímos critérios de 
seleção rigorosos. As empresas se qualificam 
em relação a toda a documentação, se os 
imóveis estão incorporados, juridicamente 
perfeitos. Elas são auditadas o ano todo, 
por uma auditoria externa, e isso serve para 
as empresas, afinal, depois elas recebem os 
resultados, fazendo com que atinjam um 
nível de qualidade cada vez maior. O intuito 
não é só dar o prêmio, mas mostrar onde ela 
pode melhorar. Temos, ainda o prêmio de 
Desenvolvimento Setorial, Resgate Histórico, 
de Tecnologia, o Operário Padrão e o de 
Responsabilidade Social.

Por falar em tecnologia, qual 
a proposta do Inovaconstruir 
Experience?
André/Quis trazer para o Ceará dentro 
de dois dias de evento, o que há de mais 
moderno no mundo e no Brasil, na parte 
de inovação. São novos materiais e sistemas, 
novas tecnologias e técnicas construtivas, 
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tudo o que você pode imaginar que dê 
ganhos de produtividade, a gente traz 
para esse evento, que já está no calendário 
nacional como um dos maiores do Brasil. 
Trouxemos cases internacionais como a 
empresa chinesa que construiu um prédio 
de 57 andares em nove dias; impressão 
3D; painéis pré-fabricados de concreto; 
os cases do One World Trade Center e das 
Ilhas Palmeiras de Dubai, entre outros de 
grande vulto. E esse evento está marcando 
o calendário, fazendo com que tenham um 
networking interessante e que a gente se 
questione porque estamos construindo do 
mesmo jeito há 200 anos. Trouxemos ainda o 
Inovacom, que é um grupo de empresas que 
se uniu para fazer pesquisa e desenvolvimento 
junto, que estão trazendo grandes melhorias 
em ganho de produtividade.

O Sinduscon-CE também se 
preocupou muito com questões 
jurídicas?
André/Através do Conjur – Conselho 
Jurídico da CBIC, do qual o Carlos Gama 
é o nosso presidente, e realizamos vários 
seminários jurídicos importantíssimos, com 
discussão de muitos temas de relevância para 
o setor, como a parte de meio ambiente, a 
insegurança jurídica do nosso negócio, que é 
muito complicado. Discutimos vários temas, 
sempre naquela parte de sermos proativos, 
até para o Judiciário, que é muito amplo e, 
às vezes, o juiz não conhece a fundo a nossa 
atividade. Realizamos, ainda, o Reconstruir, 
no qual trouxemos egressos do sistema 
penitenciário para trabalhar nas nossas 
obras, sem discriminar. Foi um programa de 
muito sucesso, feito junto com o Tribunal 
de Justiça do Ceará e todos eles agarraram 
com muita força essa segunda oportunidade 
que estavam recebendo.

E como será a sua rotina a partir 
de janeiro, retornando seu olhar 
para as suas empresas?
André/ Temos a Morefácil, que é 
incorporadora e construtora; a Olé 
Construções, que é focada em inovação, 
tecnologias e sistemas construtivos, além 
da Próspero, que é industrial, trabalhando 
com painéis pré-fabricados de concreto e 
painéis mistos de alvenaria, que tem crescido 
bastante, por trazer ganhos de produtividade 
à empresa e para quem usa o sistema.

Você consegue construir uma 
casa em quanto tempo?
André/Hoje, em cinco dias, a gente tem 
uma casa pronta, pois esse sistema se adaptou 
muito bem quando você tem volume. No 
caso de construções econômicas, como o 
MCMV, já fizemos com o sistema Olé em 

torno de 20 mil casas nos últimos dez anos, 
com picos de 30 casas construídas num 
só dia, o que é um resultado espetacular. 
E por último, no ano passado, evoluímos 
para fazer prédios com paredes de concreto 
pré-fabricadas, reduzindo tremendamente o 
custo das empresas e o tempo de execução 
das obras, no mínimo 50%, e até dois terços, 
com 70% de redução de mão de obra. E 
com uma qualidade muito boa, pois cada 
peça é feita na obra e todas saem com um 
QR Code, com a sua descrição, onde será 
aplicada, garantindo uma rastreabilidade 
perfeita. Sempre digo que a construção civil 
está na Revolução Industrial 2.0 e com esse 
sistema, atingimos a 3.0. Não chegamos na 
4.0, mas estamos caminhando para isso.

Recentemente você abriu uma 
filial em São Paulo?
André/ Sim, pois é um mercado 
estupidamente grande, estamos em Indaiatuba, 
começando e já executamos algumas obras. É 
um mercado muito dinâmico e com desafios 
grandes. Estamos espalhando também 
a Olé, em vários estados. Hoje, temos 

uma construtora que entrega muros pré-
fabricados com um preço bem interessante e 
rapidamente, tanto que conseguimos murar 
uma quadra em dois ou três dias, dependendo 
da topografia e do acesso do terreno. 

E isso deve catapultar ainda mais 
os seus negócios, não é?
André/Sem dúvida. Essa fábrica de São 
Paulo está abrindo novos horizontes. A nossa 
tecnologia permite que eu abra uma fábrica 
nova em dez dias, tanto pequena, quanto 
grande, e com custos muito reduzidos. Se 
quiser abrir dez fábricas ao mesmo tempo, 
eu consigo, tanto dentro do canteiro de 
obras, como fora. Temos uma consultoria 
com a empresa IXL, de Boston, trazendo 
um planejamento para desenvolvermos 25 
empresas cearenses. A Morefácil tem estudos 
para ver onde poderemos entrar nesse novo 
mercado, pois ainda está meio confusa a 
situação do MCMV, se vamos continuar ou 
se partiremos para incorporações. Já com 
relação à Olé, que é de tecnologia, estamos 
pesquisando melhoramentos, novos materiais 
e inovação no mundo todo.
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Você trabalha, inclusive, com 
o BIM (Building Information 
Modelling) na sua empresa?
André/Sim. O BIM é uma ferramenta 
de gestão, apesar de muita gente pensar 
que é de desenho. E no qual você modela 
todo o seu projeto, tira quantitativos, faz 
planejamento, consegue enxergar com 
muito mais eficiência a obra e ter ganhos de 
produtividade. Então, estamos investindo 
na empresa, mas não vou abandonar o 
meu sindicato, pois continuarei associado 
e dando a minha contribuição ao setor.

E você ainda é um dos vice-
presidentes da FIEC, não é?
André/Fomos empossados e estou lá para 
ajudar meu amigo Ricardo Cavalcante, 
com a missão no Conselho de Assuntos 
Legislativos, fazendo o relacionamento 
da FIEC com entidades coirmã, além dos 
poderes Executivo e Legislativo, vendo onde 
é que a gente pode ajudar os sindicatos. É 
muita responsabilidade e a gente está lá. 
Deve ser mais leve que o Sinduscon-CE, 
onde eu era o gestor, mas também estou 
pronto para ajudar no que for necessário.

As taxas de juros caíram. Você 
acredita que, em quanto tempo, o 
setor da construção deve retomar 
sua pujança?
André/Quando os juros estão baixos, o 
setor produtivo ganha. O mercado deixa 
de especular no financeiro e investe na 
produção. Isso é bom e os juros têm condições 

de baixar mais ainda, pois aí a prestação 
diminui, cabe mais no bolso das pessoas, 
compete mais com o aluguel. Mas também 
é preciso aumentar a segurança das pessoas, 
de que não vão perder seus empregos, 
pois ainda temos um número muito 
grande de desempregados. Aprovamos 
recentemente a reforma da Previdência, 
estão em andamento leis macroeconômicas 
como a reforma tributária, a administrativa, 
que acho ser mais importante que todas as 
outras, pois hoje o Estado está pesado, a 
gente tem uma carga tributária altíssima, 
com um retorno baixíssimo. As empresas 
estão estocadas de novos projetos, 
com medo de lançar, pois ainda não 
desovaram seus estoques, mas eles devem 
cair, pois os juros estão diminuindo, as 
empresas estão ofertando descontos, e é o 
melhor momento para quem quer comprar 
o seu imóvel. Acredito que começaremos a 
alavancar mais rapidamente em 2020, 
para desovar os estoques e termos 
novos lançamentos. 

Afinal, você sempre ressaltou 
que a construção civil é a grande 
locomotiva do desenvolvimento 
econômico?
André/Exatamente. Ela movimenta uma 
cadeia produtiva imensa. Primeira coisa, 
todo município brasileiro tem a indústria 
da construção, o mercado imobiliário 
está lá. Alavanca vários setores industriais, 
como química, mineral, ferragens, 
madeiras, cerâmicas, transportes, linha 
branca, linha marrom, e muitos outros. 

Para cada emprego gerado direto na obra, 
são gerados outros três indiretos, como na 
cadeia de serviços, engenheiros, arquitetos, 
administração de condomínios, segurança. 
Então, a construção civil é a grande mola 
propulsora do desenvolvimento e se ela 
crescer, tem condições de alavancar o PIB 
nacional imediatamente e gerar 3 milhões 
de empregos. O Brasil não vai crescer se 
não incentivar a construção.

Qual deve ser o futuro da 
construção civil?
André/As pessoas têm de entender que o 
cliente está empoderado de informações, 
mais exigente, sabendo o que quer, 
sabe quanto é, qual a construtora boa, 
a ruim. As pessoas (empresários) têm 
que entender este novo momento e 
fazer o que o cliente está querendo. 
Vivemos num país onde 95% do déficit 
habitacional está em quem ganha até dez 
salários mínimos. Então é preciso focar 
em qual o seu mercado e o que o seu 
cliente está querendo. E aí investir, uma 
equação que cada empresa tem de ter, 
ganhar produtividade, reduzir o tempo 
de construção pois tempo é dinheiro, 
além de muitas outras coisas. E definir o 
seu padrão de construção, dependendo 
do mercado que for atuar. Agora, se for 
trabalhar para um segmento de luxo, 
precisa investir em design, qualidade 
de materiais, inovação, pois o cliente 
pode e paga mais por isso.

Você conseguiu unir as 
construtoras e eleger seu sucessor 
por aclamação, o Patriolino Dias. 
Qual o seu conselho para ele?
André/O Patriolino é um grande gestor, 
jovem, que vem despontando como 
um grande empresário, tem realizado 
grandes empreendimentos. Foi uma 
excelente escolha dos associados trazerem o 
Patrol para comandar os próximos quatro 
anos à frente do Sinduscon-CE. Digo 
a ele que haja com o coração, queira 
sempre fazer melhor e acho que ele vai 
conseguir fazer melhor que a gente. Ele 
está muito empolgado, valorizando a 
presidência do sindicato e é muito 
preparado. Tem um conhecimento e 
um relacionamento na sociedade muito 
vasto, respeitado, e montou uma grande 
equipe. E também é bom lembrar que 
introduzimos o Sinduscon Jovem, para 
oxigenar a instituição, pois ela não 
pode ser a cara do presidente, tem de 
ter renovação. Tanto que mudamos o 
estatuto e, agora, é um mandato de quatro 
anos, sem direito a reeleição. A instituição 
se oxigena com cabeças novas.
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O POTENCIAL DO CEARÁ É
GIGANTESCO, ATINGINDO
NÚMEROS DA ORDEM
DE 94.300 MW NO
SETOR EÓLICO, ALÉM DE
IMPRESSIONANTES 
643.00 MW NO SOLAR.
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CEARÁ DESPONTA 
COM AMPLO 
POTENCIAL DE 
GERAÇÃO NO 
BRASIL

ENERGIAS 
            RENOVÁVEIS

OCeará tem um potencial de geração de energias renováveis que está entre os 
maiores do Brasil. Tanto que já possui 81 usinas eólicas e outras oito fotovol-
taicas em funcionamento, com potência instalada de 2.055 MW e 218 MW, 

respectivamente. Além disso, já contratados e em fase de construção no território cearense 
existem outras 13 usinas eólicas, que somam mais 325,8 MW. E também está em expansão 
a produção de energia solar fotovoltaica, que tem outros 757 MW já contratados e em 
fase de construção no Estado. E o futuro desse tipo de geração de energia é tão promis-
sor, que segundo uma avaliação recente, o potencial do Ceará é gigantesco, atingindo 
números da ordem de 94.300 MW no setor eólico, além de impressionantes 643.000 
MW no solar. Somadas, estas duas fontes seriam capazes de atender algumas vezes toda a 
demanda atual do Brasil. Atento a essa capacidade de geração de energia, o Governo do 
Ceará tem estabelecido parcerias com a FIEC, Sindienergia-CE e a Câmara Setorial de 



     

PUBLIEDITORIAL

DEVIDO À SUA TRANSVERSALIDADE,
O SETOR DE ENERGIA É UM DOS
SEGMENTOS CONSIDERADOS
PORTADORES DE FUTURO E
DESEMPENHA RELEVANTE
CONTRIBUIÇÃO PARA A ATIVIDADE
ECONÔMICA DO ESTADO.
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Energias Renováveis, com o objetivo de atrair cada vez mais investimentos para o Estado. Um 
bom exemplo disso foi a recente inauguração da ampliação da fábrica da Vestas, em Aquiraz, 
onde serão produzidas as maiores turbinas (aerogeradores) do Brasil, com capacidade de 4,2 
MW, cada. O Ceará disputou com a Bahia – maior produtor de energia eólica do País, hoje, 
seguido pelo Rio Grande do Norte e o Ceará, respectivamente – e, graças a essa união de forças, 
acabou saindo vencedor e recebeu um investimento de R$ 100 milhões, da maior fabricante 
mundial de turbinas eólicas. Com a inauguração da nova unidade fabril no Ceará – que visa 
atender ao mercado brasileiro e da América Latina, a dinamarquesa Vestas gerou 200 empregos 
diretos, além de outros 1.000 indiretos na região, sendo mais 600 posições adicionais em for-
necedores de outros estados brasileiros. O evento contou com a participação do embaixador 
da Dinamarca no Brasil, Nicolai Prytz; o governador Camilo Santana, o presidente da Vestas 
para América Latina, Rogério Zampronha. Este último, inclusive, destacou que o Brasil e, 
em especial o Nordeste, possui alguns dos melhores regimes de ventos do planeta.

EMPREGABILIDADE
A geração de empregos, principalmente no 
interior do Estado, é outro ponto relevante 
da geração de energias renováveis. De acordo 
com uma estimativa da Abeeólica são criados 
15 empregos – diretos e indiretos – para 
cada MW instalado. Levando este dado 
em consideração, com a potência instalada 
atualmente no Ceará, representariam 30 mil 
postos de trabalho criados em todo o Estado. 
Afinal, o Ceará possui, atualmente, diversas 
empresas que produzem as pás eólicas, ae-
rogeradores, torres de sustentação – como 
Wobben Windpower e Aeris, além da Vestas 
– sem falar nas empresas desenvolvedoras de 
projetos, empreendedores de usinas, realiza-
ção de obras civis, montagem, manutenção 
às usinas e sistemas de transmissão, sem 
falar nas que realizam atividades acessórias. 
Devido à sua transversalidade, o Setor de 
Energia é um dos segmentos considerados 
portadores de futuro e desempenha relevante 
contribuição para a atividade econômica do 
Estado. Tanto que, de 2017 a 2019 já houve 
investimentos superiores a R$ 1 bilhão, na 
área de energia solar e com 14 parques eó-
licos em construção, a expectativa é de que 
mais R$ 1,6 bilhão seja aportado no Ceará. 
Oferecendo incentivos fiscais consolidados,
que conferem segurança jurídica aos in-
vestidores beneficiários, ótimas condições
comparativas com os demais estados pro-
dutores de energias renováveis; processo
de Licenciamento Ambiental com regula-
mentação que define de forma objetiva os 
condicionantes e prazos, direcionada para 
geração distribuída, geração eólica e geração 
solar fotovoltaica, o Ceará tem trabalhado 
forte para recuperar o protagonismo na 
geração de energias renováveis em todo o
território nacional.



O TRABALHO REALIZADO EM
CONJUNTO PELO GOVERNO DO CEARÁ,
FIEC E OUTRAS ENTIDADES, VISA
LEVAR O ESTADO, NOVAMENTE, À
PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA PRODUÇÃO
DE ENERGIA EÓLICA.
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PIONEIRO
Afinal, foi o pioneiro na geração de energia 
eólica no Brasil, pois em 1998 a Coelce 
contratou os primeiros projetos comerciais 
de fornecimento desse tipo de energia, 
com os parques eólicos na Taíba (5 MW) e 
Prainha (10 MW), que foram inaugurados 
em 1999. Foi por vários anos o maior pro-
dutor do País, mas atualmente se encontra 
na terceira colocação. Por isso, o trabalho 
realizado em conjunto pelo Governo do 
Ceará, FIEC e outras entidades, visa levar 
o Estado, novamente, à primeira colocação 
na produção de energia eólica, sem falar na 
solar fotovoltaica, que juntas, podem levar 
o Ceará a ser o maior produtor de energias 
renováveis do Brasil, dentro de alguns anos.
Há de se destacar, ainda, que a capacidade 
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de escoamento de energia nas linhas de 
transmissão tem sido um destaque, com a 
integração entre Seinfra, Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS) e Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), que tem 
assegurado condições favoráveis nas prin-
cipais regiões com potencial eólico e solar. 
Segundo a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), o Ceará possui 129 em-
preendimentos em operação, totalizando 
4,4 GW de capacidade instalada, sendo 
composta por 51,3% de fontes renováveis. 
Está prevista para os próximos anos uma 
adição de 1,26 GW na capacidade de geração 
do Estado, proveniente de parques eólicos, 
solares e pequena central hidrelétrica, sem 
contar com os projetos comercializados no 
mercado livre e ainda não registrados na 
agência reguladora.



O GOVERNO DO CEARÁ
TEM FORNECIDO UM APOIO
FUNDAMENTAL, COM
A COMPRA DE TODA A
PRODUÇÃO, POR PARTE DA
CEGÁS, INJETANDO NA SUA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
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GÁS RENOVÁVEL
Outra fonte de energia limpa disponível no Ceará é oriunda do Gás Natural Renovável 
(GNR), obtido a partir de resíduos sólidos, que são processados na usina GNR Fortaleza, 
pertencente à Marquise Ambiental e à Ecometano, que já investiram mais de R$ 100 
milhões na usina. Com dois anos de produção neste mês de dezembro, o projeto vai muito
bem, produzindo 80.000m³ por dia, que corresponde a cerca de 18% da demanda da Cegás. 
O biometano é injetado direto na rede e misturado ao gás natural que é fornecido pela Petrobras. 
Já está sendo realizada uma expansão da planta, com o objetivo de chegar a 108.000m³ por dia, 
para serem distribuídos na Região Metropolitana de Fortaleza, onde abastece, principalmente, a 
indústria. Mas também para postos de GNV e unidades residenciais. O parque de equipamentos 
deve estar pronto até o segundo semestre de 2020 e o novo aterro deve ficar maduro em 2021 
e poderá ser extraído o biometano. Trata-se de um investimento de mais R$ 25 milhões, a 
fim de aumentar sua capacidade de produção. O Governo do Ceará tem fornecido um apoio 
fundamental, com a compra de toda a produção, por parte da Cegás, injetando na sua rede de 
distribuição. Também forneceu o incentivo industrial do FDI, no ICMS, além de uma redução 
na substituição tributária do GNR. E ainda há o benefício ambiental, pois o gás metano é 
muito poluente para o efeito estufa, 21 vezes pior que o gás carbônico. Portanto, na medida 
que esse gás que iria para o meio ambiente é recolhido e transformado num gás que será usado 
nas mais variadas aplicações energéticas, é gerado um crédito de carbono, já reconhecido pela 
ONU. E este ano começa um programa de crédito de carbono no Brasil, chamado Renova 
Bio, no qual a GNR Fortaleza já está inscrita e vai gerar Cbios, que serão negociados na 
Bolsa de Valores, agregando mais valor devido a esse trabalho de limpeza ambiental. 
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HONRARIA HOMENAGEIA O O MÉRITO 
E O TALENTO DE NOSSA GENTE

SEREIA DE OURO
/ TROFÉU

Fernando Mendonça, Iracema do Vale, Espedito Seleiro e Sulivan Mota

Edson Queiroz Neto, Igor Barroso e Abelardo Rocha 

Iracema do Vale
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Sereia de Ouro

E xaltando o mérito e o talento de nossa gente, o 
Troféu Sereia de Ouro chegou à sua 49ª edição 
reconhecendo o brilho de 196 personalidades 

cearenses de diversas áreas de atuação. Em 2019, 
a desembargadora Iracema do Vale, o médico Sulivan 
Mota, o artesão Espedito Seleiro e o cientista Fernando 
de Mendonça foram os agraciados com a importante 
comenda outorgada pelo Sistema Verdes Mares.  
A honraria foi entregue durante prestigiada solenidade, 
seguida de recepção no Theatro José de Alencar. 

Cândido e Rebeca Albuquerque

Consuelo, Aluísio e Regina Dias Branco

Luciana Sousa e Élcio Batista 

Cid e Joyce Marconi, Roberto Cláudio, Pompeu Vasconcelos e Adrísio Câmara
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ABELARDO GADELHA ROCHA NETO, PRESIDENTE 
DO GRUPO EDSON QUEIROZ, DESTACOU EM SEU 
DISCURSO A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO ÁRDUO E 
ESTUDO PERMANENTE PARA MANTER O CEARÁ COMO 
VANGUARDA DE PESSOAS E PROJETOS OUSADOS E 
INOVADORES. RESSALTOU AINDA QUE A PREMIAÇÃO 
FOI CRIADA COMO UM DIFERENCIAL PARA QUEM 
RECEBE E EXEMPLO PARA OUTROS QUE DESEJAM 
SEGUIR SEMELHANTE CAMINHO.

João Otávio Noronha, Urbano Costa Lima, Eduardo
e Nádia Bismarck, Raul e Marieta Araújo

Igor e Eduardo Diogo e Ruy do Ceará

Cristiane e Fernando Gurgel

Khrisley Karlen
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Renata, Cláudio e Cláudia Vale

Mirela Rocha, Eveline Fujita, Carla Pereira, 
Roberta Nogueira e Rilka Bezerra

Laura e Maurício Filizola

A DESEMBARGADORA IRACEMA DO 
VALE, EM SUA FALA, REPRESENTANDO 
OS QUATRO AGRACIADOS, 
SUBLINHOU A PLURALIDADE DO 
FAZER CEARENSE, CAPAZ DE 
DEMONSTRAR A DISPOSIÇÃO DE 
NOSSO POVO PARA ATUAR, COM 
FORÇA E DESTEMOR, NAS MAIS 
DIVERSAS ÁREAS DO SABER.

Synara Leal
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Sereia de Ouro

Rafael e Silvinha Leal

Fred Carioca, Tatiana Luna e Veri Bessa

Renata e Tasso Jereissati

Paulo Vale e Manu Romcy

Carla e Marcos Andre Borges

A VICE-GOVERNADORA IZOLDA CELA ENTREGOU O 
TROFÉU AO CIENTISTA FERNANDO DE MENDONÇA; 
O PRESIDENTE DO STJ, MINISTRO JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, À DESEMBARGADORA IRACEMA DO 
VALE; O PREFEITO  ROBERTO CLÁUDIO, AO ARTESÃO 
ESPEDITO SELEIRO; E O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 
DEPUTADO JOSÉ SARTO, AO MÉDICO SULIVAN MOTA.
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DEEJAY KVSH COMANDA A 
ANIMAÇÃO DA FESTA DE 15 ANOS

15 ANOS DE 
LYNA MACHADO

/ DÉBUT

DJ KVSH e Lyna Machado

Melaine e Eduardo Diogo

André, Lyna, Gyna e Diego Machado
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15 Anos Lyna Machado

Charme, alegria e música de qualidade não faltaram 
na festa que marcou o début de Lyna Machado. 
Herdeira de Gyna e André Jucá Machado, a ani-

versariante celebrou seus 15 anos reunindo a nata da nova 
geração na noite de puro brilho que seus pais armaram 
para comemorar a data. Essa turma se divertiu embalada 
ao som das batidas dos deejays KVSH e Sávio Machado 
e da voz energizada do cantor Marcinho. Antes, Lyna 
surpreendeu os convidados com um verdadeiro show ao 
piano. A decoração levou a assinatura de Dito Machado 
e Toca Fina Cozinha grifou o cardápio. 

Débora e Alberto Mendonça

Beatriz Colares, Maria Clara Ary e Ana Luiza Carvalho

Ana Cristina Pinto e Paulo Rouquayrol

Themis e Roberto Briand

Juan Carlos e Teciana Nogueira

Maria Vitória Fontes e Eduarda Castelo
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A BEM CUIDADA FESTA CONTOU 
COM DECORAÇÃO DE DITO 
MACHADO, QUE TRANFORMOU O 
LOCAL EM UM CENÁRIO DE PURO 
CHARME. TOCA FINA COZINHA, 
SINÔNIMO DE BOM SERVIÇO 
E EXCELENTE GASTRONOMIA, 
GRIFOU O CARDÁPIO. 

Javier Yugar e Januza Brasil

Camile Mapurunga, Fernando Diogo, Ivana Diogo, 
Waldyr Neto, Marina Castelo Branco e Waldyr Bisneto

Wagner Fernandes e Luiziane Cavalcante

Ivana Bezerra e Alexandre Rangel
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Ana Luiza Carvalho



Andréa Mariz

Raimundo e Andréa Delfino

Lyna e Diego Machado

Sofia Santiago
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*mínimo de 4 diárias

@COliseumbeachresort

/coliseumbeachresort

praiadasfontes-ce
www.coliseumhotel.com.br

reservas@coliseumhotel.com.br

85 98724.0323
85 3327.3430

feriado com praia e fazenda?

aqui você tem os dois!

                  bloquinho
                 fazendinha

oficina de fantasias
    baile de máscaras

e muito mais!



**até 3 crianças grátis de 0 a 12 anos na data do check in. consulte regulamento. sistema all inclusive: mínimo de 4 diárias, não inclui bebidas alcoólicas importadas, lavanderia, diária pet e ligações. bebidas são servidas no copo/dose, 
formato de auto-serviço, em buffet ou à la carte dependendo da ocupação, check in às 13h, check out às 12h. hospedagem para pets concebida mediante pagamento de taxa de R$ 40,00 (por pet e por dia). 

@hotelparquedasfontes

/hotelparquedasfontes

praia das fontes-ce 85 987240319
85 3327.3400www.hotelparquedasfontes.com.br

reservas@hotelparquedasfontes.com.br

até 03 crianças
gratuitas de 0-12 anos **

blo-kinho
oficina de fantasia

mela-mela colorido
oficina de máscaras
oficina de tiaras

e muito mais!

folia all inclusive com a melhor programação ?

carnaval
2020

carnaval
2020

carnaval
2020

carnaval
2020



TERMINAL MARÍTIMO SERVE DE CENÁRIO PARA A ELEGANTE FESTA 
DE CASAMENTO DE NATHÁLIA DA ESCÓSSIA E OSWALDO DUARTE

CASAMENTO NATHÁLIA DA 
ESCÓSSIA E OSWALDO DUARTE

/ JUST MARRIED
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Noivos com os pais



Graça da Escóssia e Consuelo Dias Branco

Aline Angelim

Carolina Pontes e Ricardo Rios

Luxo, brilho e sofisticação - na medida - deram a 
tônica do casamento de Nathália da Escóssia e 
Oswaldo Duarte. Para isso, Branca Mourão usou 

toda sua criatividade ao transformar o Terminal Marítimo 
de Fortaleza, palco da elegante recepção, em um local ao 
mesmo tempo moderno e aconchegante, em que sobres-
saiam-se luzes, lustres, adornos e flores. No quesito música, 
a banda Paduo e Fabinho Varela dividiram o comando da 
animação com o cantor baiano Saulo e o projeto Sax in 
The House, fazendo a pista ferver até altas horas. Herdeira 
de Vânia Bandeira de Mello e Jório da Escóssia Júnior, 
a noiva transbordava alegria e contagiava a todos com 
sua felicidade a bordo de uma criação do estilista libanês 
Lucas Anderi.  Débora Farias, Ana Ximenes e Natália Lacerda
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Raquel Xavier

Suyane e Cláudio Dias Branco

Alberto e Janaina Bernal

Rancine e Branca Mourão

TOCA FINA COZINHA, SINÔNIMO DE BOM 
SERVIÇO E EXCELENTE GASTRONOMIA, 
ASSINOU O CARDÁPIO DA ELEGANTE 
RECEPÇÃO, QUE CONTOU COM 
CERIMONIAL DA CELEBRE EVENTOS E 
FILMAGEM DE BELLO PRODUÇÕES. A 
COBERTURA COMPLETA VOCÊ ENCONTRA 
NO PORTAL IN - BALADAIN.COM.BR
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Geovanna Bezerra e Luiz Fernando Ramalho

Nicole Machado e Beatriz Albuquerque

Freitas Júnior e Kathia Falcão

Luciano e Denise Cavalcante

Just Married

Herbert Vieira e Gisela Dias BrancoFábio Farias e Carol Picanço
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BADALADO ESPAÇO SERVE DE CENÁRIO PERFEITO PARA 
O CASAMENTO DE PEDRO GURJÃO E ISABELLA NEY

MARRIAGE NO PIPO
/ CASÓRIO

Pedro Gurjão, Dulcina Palhano, Pedro Gurjão, Isabella Ney, Eliseu Souza e Cláudia Rebouças
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Isabella Ney e Pedro Gurjão



Humberto e Raquel Cavalcante

Oclima de romantismo invadiu o Pipo Res-
taurante! É que o local serviu de cenário 
perfeito para o casamento do restaurateur 

Pedro Gurjão com Isabella Ney. Com ambientação 
assinada por Isabella e Jorge Barroso, a cerimônia 
e a recepção reuniram os amigos mais chegados do 
casal. A alegria, a descontração e a boa música deram 
o tom da festa. No quesito música, Milton Nunes 
dividiu o comando da animação com o DJ Thiago 
Camargo. Mas, como não, poderia deixar de ser, lá 
pelas tantas, o pai do noivo, a mãe da noiva e o pró-
prio Pedro Gurjão, pegaram o microfone, animando 
ainda mais a glittering night. 

Cláudio e Mirela Rocha, Bruna e Rodrigo Frota

Ricardo e Marília Rocha
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Flávia Macêdo, Geórgia Montenegro, Isabela Ney, 
Georgiana Montenegro e Roberta Teixeira



Beatriz Magalhães e Camila Furtado

Natália e Eduardo Cals

Jorge e Lívia Albuquerque

O CARDÁPIO LEVOU A ASSINATURA DO CHEF 
DIEGO GASTON E AS BEBIDAS TINHAM O SELO 
DA BRAVA WINE. JÁ O CERIMONIAL COUBE A 
IVANA CASTRO ENQUANTO O DEEJAY THIAGO 
CAMARGO SE REVEZAVA COM MILTON NUNES 
NO COMANDO DA ANIMAÇÃO, OS CONVIDADOS 
DE PIPO E ISABELLA SE DELICIAVAM COM AS 
COMIDINHAS PREPARADAS PELO CHEF DIEGO 
GASTON. O CERIMONIAL DA BEM CUIDADA 
RECEPÇÃO COUBE A IVANA CASTRO.

Leonardo e Ana Cláudia Brasil

128

baladain.com.br

Casamento no PIPO

Ana Flávia e Célio Gurgel



Liana e Daniel Nasser

Gustavo e Tatiana Cruz

Fernanda e Rafael Feitosa

Renata Jereissati e Cláudia Rebouças
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Rodrigo Nogueira e Manoela Melo







FESTIVAL MARCA OS 177 
ANOS DO ARACATI

CULTURA &
GASTRONOMIA

/ RUA GRANDE

Adríso Câmara e Urbano Costa Lima
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Diana Rocha e Arialdo Pinho

Eduardo e Guilherme Bismarck, Gláucia Maia, Maria Célia Gomes, Cid Gomes e Bismarck Maia
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Germana Pinheiro, Nádia Bismarck e Denise Menezes

Emiliano Maia

Guilherme Bismarck, Chiquinho Aragão e Ricardo Nibon

T ombada como patrimônio histórico, 
a centenária Rua Coronel Alexanzito, 
abrigou a 3ª edição do Festival de Gas-

tronomia e Cultura do Aracati. Superando os 
anos anteriores, o evento contou com 10 chefs, 
shows, oficinas, recebeu a visita de cerca de 25 
mil pessoas, lotou hotéis e pousadas, movimen-
tando o turismo e a economia local. 

Anna Paula Rezende



Cultura & Gastronomia

O CHEF ROSÁRIO TESSIER, DA TRATTORIA DO 
ROSÁRIO DE BRASÍLIA, QUE JÁ SERVIU ATÉ AO 
PAPA JOÃO PAULO II REALIZOU DIARIAMENTE 
AULAS SHOWS GRATUITAS. A CHEF LILIANE 
PEREIRA, QUE LEVOU SEU O BANQUETE PARA 
ARACATI, DIZ QUE A EXPERIÊNCIA FOI COMPLETA.
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Izakeline Ribeiro e Italo Borges

Daniel e Ana Paula Aragão

Nádia Bismarck, Chiquinho Aragão e Rosário Tessier

Denise Pontes





EXPOSITORES PARTICIPAM DE 
RODADAS DE NEGÓCIOS

EXPOLOG 2019
/ LOGÍSTICA

Com o tema “Inovação, Integração e Sustenta-
bilidade”, a Feira Internacional de Logística e 
o XIV Seminário Internacional de Logística 

(Expolog) reuniram integrantes do setor logístico, 
do comércio exterior, de transporte, exportadores 
e importadores, além de interessados em mercados 
globais,  nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro 
de Eventos do Ceará. 

Clóvis Nogueira Bezerra, Enid Câmara e Carlos Maia Duna Uribe e René Van Der Plas

Armando Abreu, Nuno Rabelo e Wandocyr Romero
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Maia Júnior



Expolog 2019

Chiquinho Feitosa, Clóvis Nogueira e Rafael Leal Eliseu Barros e Pio Rodrigues

Pompeu Vasconcelos e Danilo Serpa

Erick Picanço e Rômulo Soares

Ricardo Parente

DURANTE O EXPOLOG 2019 ACONTECEU O 
LANÇAMENTO DA EXPO PECÉM 2020, ESPAÇO 
DEDICADO ÀS POTENCIALIDADES DO COMPLEXO 
INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM (CIPP)
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Manuela Sabóia e Patrícia Paes

Fernanda Barreira, Lucinha Feitosa, Amanda Machado e Jonas Vieira

Clóvis Nogueira Bezerra

Marcelo Maranhão, Vander Costa, Clóvis Nogueira e Eduardo Sabóia

Expolog 2019

PRESIDENTE DO SETCARCE-CE, 
CLÓVIS NOGUEIRA BEZERRA FEZ 
A ENTREGA DO TROFÉU OTACÍLIO 
CORREIA, PRINCIPAL COMENDA DO 
SETOR,  AO PRESIDENTE DA CNT, 
VANDER COSTA.
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INTERVIEW

Ocasal Daniel Ortega e Gabriela Reis criou, em dezembro de 2008, na cidade 
de Fortaleza, a Zap Eventos. O visionismo da dupla permitiu que, ao longo 
dos anos, a empresa fosse ganhando espaço, reconhecimento e respeito no 

mercado. Especializada na locação de equipamentos de climatização, o foco principal é 
atuar em eventos sociais. Apesar disso, a expertise conquistada fez com que o negócio 
fosse, cada vez mais, ampliando suas atividades. “Hoje, a ZAP não atua somente na 
climatização de eventos sociais, mas, também, em eventos corporativos e locações fixas, 
atendendo a escolas, escritórios, indústrias, hotéis, entre outros”, ressalta Daniel. Além 
disso, a empresa foi rompendo as fronteiras cearenses e chegando a outros estados 
da região Nordeste. Condicionadores de ar, climatizadores evaporativos e aspersivos, 
ventiladores e cortinas de ar são apenas alguns dos mais de 300 equipamentos locáveis 
que garantem conforto e comodidade. Sem investimento de capital, materiais novos, 

SEMPRE TIVEMOS MUITO 
RESPEITO PELOS NOSSOS 
CLIENTES, PAIXÃO 
POR ATENDIMENTO E 
COMPROMETIMENTO 
COM PRAZOS

AS MELHORES E MAIS MODERNAS 
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

ZAP EVENTOS
Por Mirtila Facó
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Branded Content

NA ZAP NÃO EXISTE O IMPOSSÍVEL, E OS CLIENTES ACABAM VENDO QUE, 
QUALQUER QUE SEJA A MISSÃO DADA, REALIZAMOS DE FORMA GENUÍNA

utilização apenas durante o período desejado e opções de locações diárias, mensais 
ou anuais são algumas das vantagens de locar equipamentos. Um dos diferenciais 
da ZAP é analisar cada evento em detalhes, garantindo, dessa forma, as melhores 
soluções. Para conseguir, em apenas uma década, a liderança absoluta de mercado, 
a empresa investe, constantemente, em novas e modernas tecnologias, bem 
como na capacitação da equipe de profissionais. “Possuímos, ainda, uma frota de 
automóveis próprios e galpão estratégico localizado próximo à BR-116, oferecendo, 
em minutos, acesso às principais vias de Fortaleza”, afirma Gabriela. O portfólio 
da ZAP sempre esteve, desde o início, repleto de clientes de renome, de grandes 
marcas. Colégios Antares, 7 de Setembro, Christus, Ari de Sá, Santa Cecília; 
Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal; Shoppings RioMar e Iguatemi; 
SESC, Senac, Grupo Edson Queiroz, M. Dias Branco, CSP, Fresenius Kabi, Smart 
Fit, Vivo e Hotel Vila Galé são apenas alguns exemplos. Dessa maneira, fica fácil 
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QUEREMOS NOS 
ESPECIALIZAR 
CADA VEZ MAIS, 
AMPLIANDO A 
QUANTIDADE 
DE MÁQUINAS E 
TRAZENDO NOVAS 
TECNOLOGIAS

perceber que a forma de trabalho e 
a versatilidade do negócio é o que 
garantem a confiabilidade dos clientes. 
“Na ZAP não existe o impossível, e os 
clientes acabam vendo que, qualquer 
que seja a missão dada, realizamos de 
forma genuína, nos prazos e sempre 
com maquinário novo”, assevera 
Daniel. O respeito e a atenção com que 
cada parceiro é tratado são, sem dúvida, 
um dos segredos do sucesso. Sobre isso, 
Gabriela conta: “Sempre tivemos muito 
respeito pelos nossos clientes, paixão 
por atendimento e comprometimento 
com prazos. Fazendo com que cada 
evento, independentemente do 
tamanho, seja considerado único. Para 
nós, só é um sucesso se os clientes 
realmente ficarem satisfeitos!”. Sobre 
os projetos para o futuro, os sócios 
revelam que o desejo é o de ampliar 
a quantidade de máquinas e apostar 
em novas tecnologias. A ZAP Eventos 
é, sem dúvida, um dos melhores 
exemplos de empresa que, apesar do 
reconhecimento de mercado vê, como 
um dos pontos fortes do negócio, a 
busca constante pelo aperfeiçoamento. 
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BANDA SÃO 2
 85 98103-0505
 facebook.com/pages/Banda-SÃO-2
 @bandasao2

BELLO FILMAGENS
 85 98890-0084
 belloproducoes.com.br
 facebook.com/bello.fotoefilme
 @belloproducoes

BOM BOCADO
 85 3242-1070
 facebook.com/bombocadopormarilzapessoa/
 @bombocadopormarilzapessoa

BRANCA MOURÃO
 85 3246-0981
 brancamouraoeventos@gmail.com
 @brancamourao

BRAVA WINE
 85 3039-0008
 bravawine.com.br/
 facebook.com/lojabravawine
 @lojabravawine

BS DESIGN
 85 988761010
 bsdesign.com.br
 facebook.com/bsdesigntowers

CARLOS OTÁVIO ARQUITETURA
 85 3264-9359
 homify.com.br/profissionais/32151/carlos-

otavio-arquitetura-e-interiores
 facebook.com/CarlosOtavioArquitetura
 @carlosotavioarquitetura

CARMAIS
 85 3306-8500
 carmais.com.br
 facebook.com/carmais
 @carmais

CAVALIERI
 85 3099-0124
 cavaliericonfraria.com.br
 facebook.com/cavaliericonfraria
 @cavaliericonfraria

CELEBRE EVENTOS
 85 3045-4700
 celebreeventos.com.br
 facebook.com/celebreeventos
 @celebreeventos

C. ROLIM ENGENHARIA
 85 3455-8000
 crolim.com.br
 facebook.com/crolimengenhari
 @crolimengenharia

CRISÓSTOMO MEDICAL ACADEMY
 85 3032-2020
 crisostomohair.com
 @crisostomohair

DM EVENTOS
 85 9111-4118
 facebook.com/pg/dm.eventos.14
 @ditomachado

SERVIÇO
ESPAÇO COCO BAMBU BY TOCA
 85 3121-7131
 cocobambu.com/casadeeventos/espaco-coco-

bambu-por-toca/
 facebook.com/espacococobambuportoca
 @ espacococobambuportoca

FELIPE ADJAFRE
 85 86360202
 felipeadjafre.com.br
 facebook.com/pianistafelipeadjafre
 @felipe_adjafre

FIEC
 85 4009-6300
 sfiec.org.br/
 facebook.com/sistemafiec/
 @sistemafiec

GUSTAVO SERPA
 85 99995-5215
 gustavoserpa.com 
 contato@gustavoserpa.com
 facebook.com/Gustavoserpa
 @gustavoserpa

GRAN MARQUISE
 85 4006-5000
 granmarquise.com.br
 facebook.com/GranMarquiseHotel
 @granmarquisehotel

GRETA CAFÉ
 85 3085-6287
 gretacafe.com.br
 instagram/gretacafefortaleza
 facebook.com/gretacafe

IDEAL CLUBE
 85 3248-5688
 idealclube.org.br
  https://www.facebook.com › ideal
 @idealclube

INTERNI
 85 99196-2776
 internioficial.com.br
 @internioficial

LEXUS
 85 3111-2844
 newlandlexus.com.br
 facebook.com/newlandlexus.com.br
 @newlandlexus

LA MAISON BUFFET
 85 3277.1300
 lamaison.com.br
 facebook.com/lamaisonbuffet
 @lamaisonbuffet

LENITA
 85 3224-6696
 www.lenitaonline.com.br
 @lenitaoficial

LÉO SOARES PHOTO
 85 99980-2300
 facebook.com/leosoaresphotofotografia
 @leosoaresphoto

TOCA FINA COZINHA
 85 3025-9500
 tocachocolates.com.br/
 facebook.com/tocafinacozinha
 @tocafinacozinha

MONTAGIO PRODUÇÕES
 85 3046-0022
 leddoor.com.br
 facebook.com/leddoordigital
 @leddoor_

NEWSEDAN
 85 4009-2700
 newsedan.com.br
 facebook.com/newsedanmercedes
 @newsedan

PAULO BENEVIDES
 85 3241-0487
 paulojoseoficial.com
 @paulojoseoficial

PAULO RODRIGO PIANISTA
 85 9 9606.5832
 clavedsom.com.br
 facebook.com/clave.dsom
 @clavedsom

PIPO
 85 3051-1340
 facebook.com/piporestauranteoficial
 @piporestaurante

QUIMERA
 +351 21 135 5631
 quimerainvest.com
 @quimera_invest

TECNOGRAFF
 85 3274.0111
 tecnograf.com.br/
 facebook.com/tecnograf.conceito
 @tecnograf.oficial

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR
 85 3101-2583
 theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br
 facebook.com/theatrojosedealencar
 @theatrojosedealencar

TOCA FINA COZINHA
 85 3025-9500
 tocachocolates.com.br
 facebook.com/tocafinacozinha
 @tocafinacozinha

VERT INVESTIMENTOS
 85 4062-9592
 @vertinvest

VOLT
 85 3289-1039
 www. voltloc.com.br
 @voltloc

ZAP EVENTOS
 85 3268-3165
 zapeventos.com
  facebook.com/ZAP-Eventos-
 @zapeventos
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SÁBADO

DOMINGO

SEXTA

N O I T E S  É P I C A S



Nascida em Fortaleza, Yolanda Pontes Vidal Queiroz 
(1928-2016) sempre foi exemplo de determinação, 

força e empreendedorismo.

Esposa do empresário Edson Queiroz, fundador do Grupo Edson Queiroz e falecido em 
1982, Yolanda, com a ajuda dos filhos, assumiu todo o controle do Grupo, um dos maiores 

conglomerados empresariais do Brasil. Em 20 de maio de 2008, foi a primeira mulher a receber 
o Título de Personalidade do Ano, pela Brazilian- American Chamber of Commerce, New York. 
Ao ser laureada com o prêmio, fez questão de atribuí-lo ao seu marido e ressaltar que sentia, na 

ocasião, uma grande forma de homenagem a todas as mulheres.

INTIME

YOLANDA PONTES
VIDAL QUEIROZ






