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2018:
UM ANO DE DESAFIOS,
CONQUISTAS, COPA DO
MUNDO E ELEIÇÕES.
O ANO COMEÇOU ACELERADO. PELO MENOS NO CEARÁ!
FRUTO DE SUCESSIVAS ADMINISTRAÇÕES COMPROMETIDAS E
COMPETENTES, O ESTADO TEM A MELHOR SITUAÇÃO FISCAL DO
PAÍS, ATRAI INVESTIDORES DE TODAS AS PARTES DO PLANETA E
SEU PRODUTO INTERNO BRUTO − PIB CRESCE A TAXAS QUE SÃO
QUASE O DOBRO DA MÉDIA NACIONAL.
Neste ano, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, candidato do PDT ao
trono de Michel Temer, tem chances
reais de chegar ao segundo turno e
tornar-se o novo presidente do Brasil.
Experiência, seriedade e vontade de
colocar o País nos trilhos ele tem de
sobra. Ficamos aqui na torcida... No
Ceará, o governador Camilo Santana
aguarda a convenção de seu partido
para oficializar a chapa encabeçada
por ele para concorrer nas eleições
que se avizinham. Ao que tudo indica,
o chefe do executivo estadual deverá
ser reconduzido ao cargo, tendo como
vice, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque.
O ex-governador e ex-ministro Cid
Gomes e o presidente do Congresso
Nacional, senador Eunício Oliveira,
complementam a chapa.
Buscando cumprir seu papel sociológico
de retratar nossa sociedade, preservando
a história através de um recorte contextualizado do cotidiano da vida social a
cada trimestre, a Revista Balada In mira
suas antenas, agora, para a Copa do
Mundo da Rússia e para as Eleições 2018.

Poder, luxo, glamour, requinte e beleza
dão a tônica da 24ª edição da Revista
Balada In, que traz na capa Gabriela
Dias Branco da Escóssia. Aqui, além da
herdeira de Graça Dias Branco e Jório
da Escóssia Júnior, você encontrará
os principais acontecimentos do high
cearense. Em nossas páginas você verá
como foi a abertura da exposição “Da
Terra Brasilis à Aldeia Global”, no Espaço
Cultural Unifor, marcando o início dos
festejos dos 45 anos da Universidade de
Fortaleza. Siga em frente para conhecer
a história de Assis Cavalcante, o novo
presidente da CDL de Fortaleza. Uma
matéria sobre o alto padrão de atendimento do Hospital Monte Klinikum e
uma entrevista reveladora com a Dra.
Lia Lousada também revelam nosso
interesse sobre os avanços da Medicina.
No mais, como sempre, o melhor do
melhor. Delicie-se!
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ABERTURA DA EXPOSIÇÃO "DA
TERRA BRASILIS À ALDEIA GLOBAL"
MARCA O INÍCIO DOS FESTEJOS DOS
45 ANOS DA UNIFOR
Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise
Queiroz Rocha abriu a exposição "Da Terra Brasilis à
Aldeia Global", dando start aos festejos dos 45 anos
da Universidade de Fortaleza. Ornados por obras
dos principais artistas brasileiros e estrangeiros, retratando o Brasil do século XVI aos dias de hoje, os
corredores do Espaço Cultural Unifor nos convidam
a um passeio histórico e simbólico, remetendo-nos a
uma história de conquistas que se entrelaçam com
o crescimento do Ceará. Sob curadoria de Denise
Mattar, a mostra, dividida em nove módulos, que
contemplam todos os movimentos da arte brasileira
e seus principais artistas − tanto nacionais como
estrangeiros que produziram aqui − conta com 280
obras de diferentes momentos históricos, políticos
e sociais do País e fica aberta à visitação até o dia
24 de março de 2019.
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UNIFOR − 45 ANOS
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Fátima Veras e Reinhilde Lima

Ricardo e Manoela Bacelar
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UNIFOR − 45 ANOS

Cristina e Marcelo Brasil

Ticiana e Edson Queiroz Neto
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Randal e Julia Pompeu

Lúcio Alcântara e Élcio Batista
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Silvio Frota, Cláudio Rocha e Luiz Pontes
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Sobraram charme, alegria e amigos de
verdade na estreia de Mário Queirós
nas quatro décadas. E, para transformar
o cenário da festa em um local cinematográfico que remetesse à noite do
Oscar, Gil Santos foi buscar referências
na principal premiação do cinema
mundial, transformando o Espaço Toca
em um local ainda mais charmoso e
aconchegante, perfeito para receber
os felizes convidados do presidente da
rede de farmácias Pague Menos. Sob a
batuta de Lilian Porto, que cuidou do
cerimonial, a festa evoluiu animada até
altas horas embalada ao som de Paulo
Ricardo(RPM), Lucas Eduardo, Felipão
e pelas batidas do deejay Davi Fiúza.

AND THE OSCAR GOES TO...

Vanessa e Mário Queirós

MÁRIO QUEIRÓS COMPLETA
40 ANOS E CELEBRA A
NOVA IDADE EM NOITE
CINEMATOGRÁFICA
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Prisco Bezerra e Júlio Ventura Neto

Jéssica Guimarães

Pompeu e Marília Vasconcelos com Mário Queirós
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Kaka e Katarine Queirós
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AND THE OSCAR GOES TO...

Raquel e Erick Vasconcelos

Patriciana e Davi Rodrigues

Ronaldo Otoch, Etevaldo Nogueira, Cândido Pinheiro e Deib Otoch Jr.
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Fernando e Inês Rodrigues

Paulo Ricardo

Pedro e Larissa Coelho, Andréa e Raimundo Delfino

Tirulipa, Deusmar e Mário Queirós
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AND THE OSCAR GOES TO...

Evandro e Eliziane Colares

Isabelle Timotéo

Alice e Rodrigo Ventura

Melania e Fernando Rodrigues

Rodrigo e Marcela Carvalho
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DESLUMBRANTE! É O MÍNIMO QUE
PODEMOS DIZER DA FESTA DE 15
ANOS DE GABRIELA DIAS BRANCO
DA ESCÓSSIA

23
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SHINE LIKE A DIAMOND

Luxo, requinte, glamour e sofisticação − na medida
−, mas, sobretudo, muito amor e carinho deram a
tônica da festa de 15 anos de Gabriela Maria Dias
Branco da Escóssia. Para transformar a Mansão
Dias Branco em um espaço ainda mais imponente
e fascinante, a party designer Branca Mourão foi
buscar inspiração na famosa Maison Dior, criando
uma deslumbrante decoração, perfeita para receber os cerca de 1.000 convidados da herdeira de
Graça Dias Branco e Jório da Escóssia Júnior. No
quesito música, Levi Castelo Branco abriu a noite
de pura alegria e emoção que vai ficar marcada
para sempre na lembrança dos felizes convidados.
Após a tradicional valsa, Luan Santana subiu ao
palco, pegou o microfone e botou todo mundo
para dançar, entregando a pista lotada para os
deejays Morr e Itaquê, que a mantiveram assim
até Ivo Brown assumir o comando da animação.
Por volta das 5 horas da manhã, os deejays Morr
e Itaquê abriram o segundo palco, no espaço
teen, e a festa bombou até as 9h da manhã do
dia seguinte. Do cerimonial ao cardápio, à base
de Veuve Clicquot e Swing, tudo estava perfeito.
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Valsa com o padrinho Cláudio Dias Branco

Lissa e Ivens Dias Branco
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SHINE LIKE A DIAMOND

Gabriela com os pais, Jório e Graça da Escóssia

Natasha Dias Branco
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Felipe Adjafre

Branca Mourão

Pompeu e Marília Vasconcelos, Marcos Dias Branco e Isabela Costa

Graça da Escóssia, Consuelo Dias Branco...

Silvana, Adauto e Arthur Bezerra
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SHINE LIKE A DIAMOND

Rafael Leal e Beatriz Philomeno Gomes

Marieta e Raul Araújo

.. Gabriela e Jório da Escóssia

Priscila Dias Branco
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Dudu Brígido, André Fiuza e Luís Cidrão

Vitor, Isabela e Ramalho Neto

Laiara Gama

Giulia e Consuelo Dias Branco

Danilo e Patricia Dias
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IRONMAN
SHINE
LIKE70.3
A DIAMOND
FORTALEZA

Bianca Pompeu, Gabriela Gomes e Eduarda Coelho
Gisela e Heberth Vieira

Luciano, Denise e Lorenzo Cavalcante

Ivens e Morgana Dias Branco, Denise e Geraldo Luciano

Luma Nogueira
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Levi Castelo Branco

George e Érica Lima

Luan Santana
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Beatriz Bezerra, Eduarda Linhares e Paula Menezes

Clara Guarita
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CONSTRUTORA
SHINE
LIKE A DIAMOND
DO ANO

Gabriel Dias Branco e Leticia Teixeira

Mariana e Adolfo Bichucher

Duda e Ticiana Brígido

Hildete de Sá Cavalcante

Regina e Aluísio Dias Branco e Lenice Figueiredo
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www.nvnicolevasconcelos.com.br
www.nvnicolevasconcelos.com.br
| @nv_nicolevasconcelos
| @nv_nicolevasconcelos
| Av. Santos
| Av. Santos
Dumont,
Dumont,
1510 -1510
Sl 206- Sl 206
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IVANA BEZERRA E
ALEXANDRE RANGEL
TROCAM ALIANÇAS
AO CAIR DA TARDE NO
ANCORADOURO
Transbordando alegria a bordo de
uma criação da Rosá, Ivana Bezerra
tornou-se a Sra. Alexandre Rangel em
chic e intimista cerimônia, no Edifício
Ancoradouro. Tendo a Enseada do Mucuripe como pano de fundo, a recepção
evoluiu de forma leve e descontraída,
embalada pela cantora Giovana Bezerra,
que dividiu o comando da animação
com o DJ André Guerreiro, Banda
Brazuca e batucada Styllo. A decoração
levou a assinatura de Cacau Esteves e o
cerimonial coube a Mafrense Eventos.
Detalhe: o grande dia coincidiu com a
data do aniversário da noiva. E, como
não poderia deixar de ser, ainda rolou
uma sessão parabéns com direito a
demorada queima de fogos.
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CHUVA DE ARROZ
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Ivan e Tânia Bezerra

Daniela e Régis Medeiros
Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra Filho

Bernardo, Lize e Ivana Bezerra, Alexandre e Pedro Rangel
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LOGÍSTICA
CHUVA
DE EM
ARROZ
DEBATE

Alexandre e Norma Rangel

Cristiane Boris e Carlos Maia

Sarah Erel

Simone e PC Norões

Raquel e Erick Vasconcelos
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Priscilla Fontenele, Luiziana Esteves e Ana Carolina Fontenele

Marcela Cidrão

BALADAIN.COM.BR

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 40

01/04/2018 01:08:07

Ana Carolina Fontenele
convidou um squad de lulus poderosas para pisar a
passarela da terceira edição
do DD Fashion Day. O happening que agitou o Shopping
Pátio Dom Luís contou com
desfile de peças desejo da
coleção Nk Inverno 2018 arrematadas por joias de tirar
o fôlego da Diamond Design
e discotecagem do deejay
André Guerreiro. De quebra,
fica a dica para quem quiser
ver sua cotação subir feito
um foguete no Dia das Mães.
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Tássia Ferreira

CLASSE E GLAMOUR
SE ENCONTRAM NA
PASSARELA DO DD
FASHION DAY #3

fotos: ROGÉRIO LIMA

BONEQUINHAS DE LUXO
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Isabelle Timotéo

Marina Ary e Priscila Leal

Luma Cavalcante

Valéria Feitosa e Waleska Chaves

Camile Cidrão, Michele Aragão, Weyne Moreira, Suyane Dias Branco e Sakie Brooks
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DBF 2017

Ditando tendências no universo fashion cearense, Nicole Vasconcelos e Juliana
Cordeiro querem conquistar
o mundo. Para isso, a dupla
vem apostando em pesquisa, investindo em tecidos,
recortes e novas estampas,
criando peças que seduzem
lulus contemporâneas, de
uma geração conectada,
cheia de atitude, que não dispensa conforto e qualidade.
E, para apresentar a Winter
Collection NV 2018 e a nova
linha da grife, a NV Casual,
com peças elaboradas para
vestir a mulher tanto de dia,
como de noite, elas reuniram
uma turma cheia de charme
na Flagship Store da NV por
Nicole Vasconcelos.

TREND ALERT

GRIFE DE NICOLE
VASCONCELOS E
JULIANA CORDEIRO
É A QUERIDINHA
DA NATA DA NOVA
GERAÇÃO
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Manoela Castro

Ingrid Tolentino

Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos
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TREND ALERT

Maria Clara Boris

Roberta Quaranta
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Teresa Barros

Bruna Nogueira

Elcio Batista e Alexandre Landim
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MEIA SOLA APOSTA
EM EVENTOS PARA
ATRAIR O UNIVERSO
FEMININO
Emocionante. É o mínimo
que podemos dizer do evento armado pela Maison Meia
Sola em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.
A badalada loja pinçou seis
mulheres de sucesso em
suas áreas de atuação para
mostrar suas trajetórias. Durante coquetel embalado
pela cantora Nayra Costa,
Mila Ary, Renata Bastos, Juliana Farias, Renata Sleiman,
Joana Ramalho e Regina
Pinho contaram sobre como
superaram as dificuldades,
sonharam alto e atingiram
seus objetivos de vida.
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MULHERES ADMIRÁVEIS
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Joana Ramalho, Maira Silva e Aline Pinho

Rilka Bezerra, Fernanda Salazar e Eveline Fujita

Monique Sales
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LILIANA DINIZ APOSTA EM
COMPARTILHAMENTO E
LANÇA O COSMIC2GETHER
Compartilhamento é tendência. Mas
isso todo mundo já sabe! A novidade
é que Liliana Diniz bateu o martelo e
fechou uma parceria daquelas com
cinco marcas locais que buscam mais
visibilidade no mercado, criando o
conceito Cosmic2gether. E para dar um
brilho extra ao lançamento do sistema
que compartilha espaço, aumenta o
mix de produtos e acelera as vendas,
ela convocou o deejaay Morr para
comandar a discotecagem do happening. Enquanto apreciavam tacinhas
de espumante La Roche, selecionada
especialmente pelos enólogos da
Brava Wine para o evento, as lulus se
jogavam nas araras e prateleiras da
Cosmic, abarrotadas com as peças
dos novos parceiros. Cheers!
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CO−WORKING

Gabriela Geleilate, Paloma Fiúza e Suzana Geleilate

Daniele Filgueiras

Synara Leal e Monique Sales
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f facebook.com/walkersemijoias
I @walkersemijoias
modelo: Sabrina Aguiar

Rua Vicente Leite, 759 - Meireles
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Leonam Dantas, Natércia Jereissati, Maria Clara Dall'olio e Giuliano Mazeti

Classe, requinte e bom gosto
não faltaram ao coquetel armado por Maria Clara Dall’Ollio
e Natércia Jereissati em torno
dos estilistas Giuliano Mazeti e
Leonam Dantas. A dupla aterrissou na Garage Maison para o
exclusivo coquetel lançamento da Coleção Inverno Dhuo
2018. Entre uma tacinha de
champagne e outra, as felizes
convidadas se deliciavam com
as comidinhas da Toca Fina
Cozinha enquanto assistiam
ao desfile da top Milena Férrer
com os looks que vão brilhar
nos casamentos e festas mais
elegantes da Cidade nesta
temporada. Tudo sob o olhar
atento de Milena Lima, que
assinou o styling. De quebra,
fica a dica para o Dia das Mães.
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Nadja Parente, Maria Vital e Leni Jacob

NOVA COLEÇÃO
DHUO INJETA UM
BRILHO EXTRA NAS
ARARAS DA GARAGE
MAISON
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GARAGE MAISON

Maria Clara Dall'olio

Milena Ferrer
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Isabela Fiuza

Letícia Pequeno e Camile Cidrão

Jeritza Gurgel, Adriana Queiroz e Claudiana Loureiro

Susana Fiuza
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Antenadas nas lulus que inspiram, conectam e influenciam, Maria Lúcia e Lenita
Negrão transformaram a flagship de sua
marca em uma espécie de galeria de arte
e convocaram a artista plástica Juliana
Araripe, que fez da vitrine sua tela, para
retratar nas obras a essência de cada mulher homenageada, Vera Passos, Izabela
Fiuza, Adriana Queiroz, Ana Carolina Leite
Gifoni, Susana Clark Fiuza, Emanuela Tomé,
Monique Proença e Roberta Fiúza. Entre
os highlights do happening embalado ao
som de Roberta Fiúza e do deejay Thiago
Camargo, a apresentação das dançarinas
da Academia Vera Passos.
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LENITA HOMENAGEIA LULUS
QUE INSPIRAM, CONECTAM E
INFLUENCIAM

A ARTE DE SER MULHER

Cristiane Ary e Paula Barreira

Lenita e Maria Lúcia Negrão
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25.11.2018

MARINA PARK - FORTALEZA

VENHA PRESTIGIAR O MAIOR EVENTO
DE TRIATHLON DO NORDESTE!

ORGANIZAÇÃO
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LUCIANA CIDRÃO CELEBRA OS 22 ANOS DA
SPAZIO E INAUGURA NOVO SHOWROOM
DE SUA LOJA DE DECORAÇÃO
A turma da arquitetura e da decoração compareceu em
peso ao coquetel armado por Luciana Cidrão para celebrar
os 22 anos da Spazio e inaugurar os novos espaços da loja,
que passa a contar com um showroom de quase 800m2.
Enquanto o deejay Gilvan Magno embalava o happening,
os felizes convidados se deliciavam com comidinhas do
chef Eneldo Peixoto, regadas à base de Johnnie Walker
Black Label e espumante Chandon. Entre os destaques
da noite de puro brilho, os ambientes assinados por André Monte, Annelise Franco e Ramiro Mendes, além das
obras de arte dos artistas plásticos Túlio Paracampos e
Azuhli, expostas no espaço da Galeria Sculpt by Rodrigo
Parente. Ah, ia esquecendo, o projeto de paisagismo
coube a Luciana Mota.

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 66

01/04/2018 01:09:38

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 67

fotos: ROGÉRIO LIMA

ARTE & DÉCOR
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André Monte e Alexandre Pitta
Fred Carioca, Luciana Cidrão e Veri Bessa

Manoela Linhares

Marília e Luciana Cidrão, Rodrigo Perente, Lívia e Letícia Cidrão
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ARTE & DÉCOR

Alci Ponce e Eneldo Peixoto

Andréa Cunha, Daniele Holanda e Lara Leitão
Carlos Otávio e Roberto Dias

Maila Benevides, Lara Pouchain e Lelia Benevides

Cristiana Carneiro, Luciana Cidrão, Raina Huland, Roberta Aguiar e Lia Freire
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Ingrid Amora
Azuhli

Beatriz Miranda e Ana Virgínia Furlani

Bia Sales e Ramiro Mendes
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MONTE
KLINIKUM
MUITO ALÉM DA EXCELÊNCIA MÉDICA

T

ratamento VIP, tecnologia de ponta, saúde, qualida-

O hospital vem realizando elevados investimentos a fim

de, bem-estar, conforto, privacidade, acolhimento,

de assegurar o seu alto padrão de qualidade.

humanização, exclusividade e confiança. Conceitos

que poderiam muito bem retratar um empreendimento

PRONTO-SOCORRO

sofisticado do ramo da hotelaria. Um hotel cinco estrelas

O novo pronto-socorro, inaugurado em janeiro de 2017,

ou, quem sabe, um requintado resort frequentado por

recebeu, na época, R$ 4 milhões em investimentos para

clientes exigentes, que primam pela qualidade de vida.

ter a sua capacidade de atendimentos de urgência e

Embora o perfil do público e os valores agregados sejam

emergência ampliada em 10%. A área do pronto-socorro

aplicáveis a inesquecíveis experiências vivenciadas no ramo

foi mais do que duplicada: passou de 375 m² para 800

hoteleiro, elas se referem a um novo patamar de serviço

m², que, hoje, incluem recepção, setores de triagem e

em saúde. Uma referência hospitalar que se propõe a

de aplicação de medicamentos totalmente renovados,

ir além do atendimento clínico de excelência, focado

cinco consultórios e nove leitos de observação.

na segurança do paciente e na qualidade dos serviços,

A expansão, segundo a diretora, teve como foco o apri-

oferecendo uma experiência satisfatória e memorável

moramento dos serviços oferecidos a pacientes e acom-

em cada etapa da passagem pelo estabelecimento.

panhantes. A nova emergência tem padrão americano de

A proposta do Hospital Monte Klinikum, localizado no

receber pacientes, com boxes individualizados e toda a

bairro Meireles, em Fortaleza, poderia ser considerada

estrutura de hotelaria, para que os pacientes fiquem bem

surreal. Afinal, não é fácil proporcionar uma experiência

confortáveis assistindo à televisão, acessando o wi-fi etc.

positiva e que remete a boas lembranças a alguém que

O pronto-socorro oferece atendimento 24 horas nas

passou pelo tratamento de uma doença, por menor

áreas de clínica médica, ortopedia, cardiologia e pe-

gravidade que ela tenha.

diatria – especialidade que passou a atender a partir

Porém, caminhando pelos corredores e salas do hospital,

de fevereiro de 2018. Além de profissionais habilitados

é possível visualizar um dos fatores que motiva o público

nessas especialidades, o PS dispõe do suporte de neu-

a buscá-lo e a tomá-lo por referência no mercado onde

rologistas e cirurgiões.

atua. O cuidado diferenciado começa na porta de en-

Os profissionais acompanham os pacientes utilizando

trada e se estende por todos os espaços da instituição.

um sistema de gestão que, por meio de triagem, orga-

Os ambientes transmitem leveza e tranquilidade. No

niza a ordem de atendimento por classificação de risco,

pronto-socorro, nada de aspecto nem cheiro característi-

da chegada à unidade aos procedimentos realizados.

cos das urgências que conhecemos e que, muitas vezes,

“Nosso tempo médio de espera na triagem é de apenas

costumam fazer o paciente se sentir ainda mais doente.

três minutos”, observa Thais Moreno.

De acordo com a diretora executiva do Monte Klinikum,

Os pacientes da instituição contam com exames como

a clínica médica e cardiologista Thais Moreno, esse é

colonoscopia, endoscopia, ecocardiograma, cateterismo

apenas um entre os muitos diferenciais da instituição.

cardíaco e tomografia computadorizada, além de outros.
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por Ângela Cavalcante
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Depois da expansão, a média do
pronto-socorro é de 3 mil exames
realizados por mês.

UTI CARDIOLÓGICA
Outro diferencial do Monte Klinikum, até então inédito na capital
cearense, é a Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) cardiológica individualizada, que permite a presença
de acompanhante 24 horas por dia.
“O grande diferencial da nossa UTI é
a humanização. Os leitos permitem
que um acompanhante fique ao lado
do seu familiar internado, o que faz
toda a diferença”, afirma a diretora.
A nova estrutura da UTI cardiológica, localizada no terceiro andar do
Monte Klinikum, entrou em funcionamento em dezembro de 2017 e
obteve investimento da ordem de
R$ 3 milhões.
Além dos nove leitos modernizados, a
área de 250 m² recebeu também um

CIRURGIAS ROBÓTICAS

possuem certificação em centros de

quarto de isolamento com pressão

Inaugurado em julho de 2015, o

referência nacionais e internacionais,

negativa; filtros de alta tecnologia

Centro de Robótica do Monte Kli-

como o Intuitive Surgical/ENSIMED

em separação de partículas, que

nikum também contribui para que o

(Bogotá, Colômbia); o Florida Hospital

eliminam até 99,9% das impurezas

hospital seja considerado referência

Celebration Health e o Nicholson

contidas no ar, como ácaros, vírus

no Estado do Ceará.

Center (Flórida, EUA); e o Baylor

e bactérias (High Efficiency Par-

Pioneiro nas regiões Norte e Nordes-

College of Medicine (Houston, EUA).

ticulate Arrestance); e um Centro

te, o avançado Centro de Robótica já

de Acolhimento Familiar para dar

realizou mais de 200 procedimentos

HABILITAÇÃO PARA

conforto aos acompanhantes dos

com o robô da Vinci, sendo mais

TRANSPLANTES

pacientes internados na unidade.

de 50% deles cirurgias urológicas,

A realização de transplantes é mais

A UTI cardiológica é coordenada

além de cirurgias gerais e bariátricas.

uma expertise que destaca o Monte

pelo médico Carlos Roberto Martins

Em 2018, o serviço será ampliado

Klinikum no mercado cearense.

Rodrigues Sobrinho, conhecido como

também para a área de ginecologia,

Em 2016, o hospital conquistou a

Dr. Cabeto. Para a reinauguração

com destaque para os tratamentos

licença do Ministério da Saúde (MS)

dessa estrutura, toda a equipe mé-

onco-ginecológicos e de endome-

para realizar transplantes de cora-

dica e de enfermagem da unidade

triose. “Estamos começando com

ção e fígado em pacientes adultos,

passou por treinamento em suporte

a ginecologia, mas a ideia é abrir

tornando-se o pioneiro da iniciativa

avançado de vida.

também para outras especialidades,

privada em Fortaleza com habilita-

De acordo com Thais Moreno, o

com a cirurgia torácica”, antecipa.

ção para transplantar portadores de

novo formato da UTI cardiológica

Ao longo de dois anos, foram in-

cardiopatia grave.

se estenderá futuramente às outras

vestidos R$ 5 milhões no Centro

O Monte Klinikum realiza também

duas UTIs gerais, que estão locali-

de Robótica, incluindo tecnologia,

transplantes de medula óssea (desde

zadas no quarto andar do hospital.

equipamentos e treinamento.

2013) e de rim (desde 2014), atenden-

“Já existe um projeto para que todas

Os sete cirurgiões que integram

do pacientes inscritos no Cadastro

as nossas UTIs funcionem com essa

a equipe do Centro passaram por

Técnico Único, que integra o Sistema

estrutura”, observa.

treinamentos virtuais e práticos e

Nacional de Transplantes (SNT).
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QUANDO UM
HOSPITAL É
HABILITADO PARA
TRANSPLANTE É
PORQUE ELE TEM
CAPACIDADE DE
SUPORTAR ALTA
COMPLEXIDADE.
PARA O MINISTÉRIO
DA SAÚDE
CONCEDER A
LICENÇA, É PRECISO
QUE A INSTITUIÇÃO
PREENCHA UMA
SÉRIE DE PRÉREQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA
REALIZAR ESSE TIPO
TÃO SOFISTICADO DE
CIRURGIA.
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“Quando um hospital é habilitado

de pediatria com toda a linha de

Epimed Solutions. A avaliação

para transplante é porque ele

cuidados: pronto-socorro, unidade

baseia-se nos índices de redução

tem capacidade de suportar alta

de internação e UTI pediátrica.

das taxas de mortalidade, do tem-

complexidade. Para o Ministério

Abrir essa área no Monte Klinikum

po médio de permanência e da

da Saúde conceder a licença, é

foi uma questão de responsabili-

utilização de recursos na Unidade

preciso que a instituição preen-

dade social”, festeja Thais.

de Terapia Intensiva (UTI). O certi-

cha uma série de pré-requisitos

Para a diretora, a inclusão da pe-

ficado é um reconhecimento da

necessários para realizar esse tipo

diatria deve mudar o patamar da

eficiência dos serviços prestados

tão sofisticado de cirurgia”, explica

instituição. “O Monte Klinikum já

na unidade hospitalar. “É um selo

a diretora Thais Moreno.

é um hospital de referência, mas

que considera uma base de dados

agora a gente tem toda uma linha

de mais de mil UTIs no mundo.”

A CHEGADA DA PEDIATRIA

de cuidados, da criança ao idoso.

Fundado em abril de 1992, o Mon-

O mais recente investimento

Isso faz com que ele tenha outra

te Klinikum é um dos hospitais

do Hospital Monte Klinikum, a

perspectiva no mercado”, avalia.

mais renomados do Estado do

esperada área de pediatria co-

Ceará. Realiza procedimentos

meçou a operar no último mês

CENTRO DE REFERÊNCIA

cirúrgicos de média e alta com-

de fevereiro, incluindo estrutura

Para Thais Moreno, a soma de

plexidades nas especialidades de

para internações em UTI.

vários pontos faz do Monte Kli-

cardiologia, neurologia, oncologia,

De acordo com a instituição, a

nikum um centro de referência:

transplante, ginecologia, ortope-

nova área de atuação tem ca-

“Ele é conhecido por ter o melhor

dia, cirurgia geral, neurocirurgia,

pacidade para realizar cerca de

corpo clínico da cidade, a menor

hemodinâmica e urologia, entre

mil atendimentos por mês nas

taxa de intercorrência em cirur-

outras, além de realizar exames

áreas de urgência e emergên-

gias, o menor índice de infecção

como colonoscopia, endoscopia,

cia, atendimento ambulatorial,

hospitalar e o mais alto índice de

ecocardiograma, holter, cate-

procedimentos cirúrgicos e de

satisfação dos clientes”.

terismo cardíaco, tomografia

diagnóstico.

O hospital é detentor do Selo Top

computadorizada e ressonância

“Começamos nosso atendimento

Performer, que é emitido pela

magnética nuclear.
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Ao longo de dois anos, foram investidos R$ 5 milhões no Centro de Robótica, incluindo tecnologia, equipamentos e treinamento.

GESTÃO EMPODERADA

No ápice de sua realização profissional, Thais Moreno

À frente desse complexo hospitalar de elevada referên-

ainda encontra tempo para exercer os papéis de

cia no mercado está, desde dezembro de 2016, Thais

mãe da Lara (4 anos) e esposa do gastrocirurgião

Moreno, uma gestora empoderada pela experiência

Helder Moreno Filho.

de já ter trabalhado em todos os setores do hospital,

“Nós, mulheres, temos a capacidade de conciliar

antes de assumir o cargo de diretora executiva.

diversas atividades. A gente consegue fazer atividade

“Quando cheguei a Fortaleza, em 2014, já iden-

física, trabalhar, pegar e deixar o filho na escola,

tifiquei o Monte Klinikum como um hospital de

participar das atividades deles e ainda fazer o jantar

referência. Então comecei a trabalhar nele dando

do marido todas as noites”, conta a médica, para

plantão nos fins de semana”, recorda.

quem “a realização pessoal anda sempre alinhada

O segundo passo foi conseguir uma oportunidade na

com a vida profissional.”

cardiologia. Em seguida, a médica foi designada para
a área de exames diagnósticos. “Minha especialização

PROJETOS

dentro da cardiologia é em imagem cardiológica. Fiz

No campo profissional, em curto prazo, Thais Moreno

tomografia e ressonância de coração”, afirma.

planeja fazer a reforma dos consultórios no ambu-

Logo, Thais Moreno recebeu a missão de estruturar o

latório do Monte Klinikum e implantar núcleos de

check-up. Depois surgiu uma oportunidade na UTI.

especialidades médicas no hospital. Além disso, o

“Dei plantão nas UTIs gerais e na UTI cardiológica e

foco do hospital em 2018 é desenvolver projetos que

depois fui para a coordenação do pronto-socorro.”

contribuam para a experiência do paciente.

A diretoria médica foi o cargo assumido em seguida. E
de lá não demorou para chegar à diretoria executiva.

ESTRUTURA

“Essa trajetória facilitou muito a minha gestão. Porque

95 leitos, sendo 27 leitos de UTI, 60 apartamentos,

permeei todos os setores desse hospital”, afirma.

8 leitos de enfermaria

Médica de formação, Thais Moreno fez pós-graduação em gestão da saúde para aprimorar sua

ALA VIP

habilidade no cargo. “É importante ter também

64 m² distribuídos em uma sala de estar com lavabo

esse conhecimento administrativo e financeiro para

e closet, uma divisória com porta para privacidade

embasar decisões estratégicas”, pondera.

do paciente, quarto, mesa para refeições e banheiros.
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Lá se foram 25 anos. Isso mesmo!
Há um quarto de século, Pedro
Coelho Neto, Ênio Carlos Cabral,
Carvalho Jr. e Alexandre Frota se
juntaram e criaram o Siriguella,
principal bloco do Fortal. O tempo passou, a brincadeira virou
negócio e, cheios de motivos
para comemorar, os “meninos”,
hoje empresários de sucesso
na área de entretenimento,
armaram um verdadeiro festival
para celebrar o sucesso da longeva parceria com o cantor Bell
Marques, que já se transformou
em história de amor. Neste ano,
o baiano dividiu o comando do
palco e da animação com Anitta,
Alok e Luan Santana, além de
Wallas Arrais, Pedro e Benício e
com a cantora Simone, da dupla
Simone e Simaria. O resultado?
O Marina Park entrou em ebulição com uma mistura de ritmos
que ia do axé ao sertanejo, passando pela música eletrônica.

79

FERVO NO BOSQUE DO MARINA

FESTA DE 25 ANOS
DO SIRIGUELLA
TRANSFORMA O
MARINA PARK EM
UM VERDADEIRO
CALDEIRÃO MUSICAL
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Roberta Andrade, Daniela Farias e Renata Andrade

Monique e Ernani Barreira

Raiane e Talita Sena

Alok

Carvalho Júnior, Bell Marques, Pedro Coelho, Ênio Cabral e Bira Borges
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FERVO NO BOSQUE DO MARINA

Leo e Marina Albuquerque

Roberta Fernandes e Suzana Freire

Anitta

Beatriz Oliveda

Mirella e Cláudio Rocha
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PROGRAMA AFETIVIDADE
GUANABARA.
Mais rápido tirar, mais fácil viajar.

C

M

Y

CM
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CMY

K

A cada 10 viagens,1 é grátis.

Agora ficou mais fácil participar do programa Afetividade.
Acesse www.viajeguanabara.com.br e faça seu cadastro!
A adesão é imediata e você já começa a pontuar
em sua próxima viagem. É fácil e rápido.
Com um click, você faz o seu cartão Afetividade.
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OS DEEJAYS ELIAS
GOCA E ANDRÉ
GUERREIRO
INCENDEIAM A
GARRAFEIRA
Teve engarrafamento de bonitonas
e sobrenomes poderosos do high
cearense na primeira edição da
festa Rodmac & Friends. Essa turma se divertiu no Garrafeira Bistrô
embalada ao som das batidas dos
deejays André Guerreiro e Elias
Goca, residente do Café de La
Musique Jurerê, que se revezaram
com o anfitrião, Rodrigo Machado,
no comando das pick-ups e da
animação da balada.
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Luziane Lira, Andressa Rizzon e Raysa Barbosa

DJ Elias Goca

BALADAIN.COM.BR
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RODMAC & FRIENDS
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Mariana Araripe e Victor Oliveira

Graziele Albuquerque
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RODMAC & FRIENDS

Marina Landim e Bernardo Borges

Mariana Fiuza e Marina Brasil

DJ Rodmac

Raquel e Humberto Cavalcante e Ivens Dias Branco Neto

Marcela Pinto, Otávio Queiroz e Edson Queiroz IV
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Cristiana Carneiro e Adriana Miranda
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Mariana Marinho

Thiago Holanda e Dito Machado

Eveline Fujita

Roberta Nogueira, Michele Aragão, Niedja Bezerra e Cristine Feitosa
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BALADA IN

Marília Queiroz, Daniele Eloy, Adriana Queiroz, Paula Frota e Manoela Bacelar

Em noite de pura animação, Adriana Queiroz brindou a nova idade
rodeada da família e dos amigos
mais chegados, no Bistrô Garrafeira.
A balada, que contou com o agito
do deejay Gilvan Magno, teve o
bolo grifado por Analu Gourmet e
os doces a cargo de Toca Fina Cozinha. E, como não poderia deixar
de ser, Dito Machado, o designer
de ambientes queridinho do high
cearense, deu seu toque de classe
transformando o local em um
ambiente ainda mais moderno,
alegre e aconchegante.

Otávio, Adriana, Otávio Filho, Edson IV e Constantino Queiroz

DITO MACHADO ASSINA
A DECORAÇÃO DO
B-DAY DE ADRIANA
QUEIROZ
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Andréa Delfino e Karmilse Marinho

Ticiana Parente

Adriana Bezerra, Luciana Borges e Ticiana Sidrin

Martinha Assunção e Cláudia Gradvohl
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O sabor ideal. O

lugar ideal.

Realmente ideal.

Agora com uma nova cozinha, arquitetada de acordo com os
mais altos padrões dos melhores restaurantes do país.
Venha conferir!

Restaurante

IdealClube

O charme e a elegância da excelência.
RESERVAS [85] 3248.5688
Av. Monsenhor Tabosa, 1381 | Meireles | Fortaleza | Ceará
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Júlia, Marcela e Mariana Pinto

Um time de lulus de fino
trato aterrissou no Restaurante Moana para abraçar
Alexandra Pinto, que trocou
de idade e ganhou festa
surpresa articulada por
Martinha Assunção. Chic
e intimista, a sessão sopro
de velinhas evoluiu em um
clima de astral nas nuvens,
embalada ao som das batidas do deejay Gilvan Magno.
O bolo levou a assinatura de
Adriana Pessoa e os doces
ficaram a cargo da Doce
Mel. Cheers!

PARTY TIME

ALEXANDRA PINTO
FECHA O MOANA
PARA BRINDAR A
NOVA IDADE

01/04/2018 01:11:38
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DJ Gilvan Magno

Cristina Brasil, Érica Girão e Cristine Feitosa

Cláudia Gradvohl e Cristiane Faria

Larissa Coelho e Letícia Macêdo

Carla Nogueira, Letícia Studart e Carol Picanço
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SUPERBEM, LAYLA FUJITA ESTREIA NOS 50’

Guilherme e Layla Fujita

Guilherme Fujita cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, para garantir o brilho e o
sigilo da festa que marcou a estreia de sua mulher, Layla Fujita, nas cinco décadas.
E, para assegurar que o segredo não vazasse, contou com a ajuda das amigas mais
próximas da aniversariante e com o apoio logístico de sua irmã Cláudia Fujita, que
abriu as portas de seu elegante endereço para servir de cenário da sessão sopro de
velinhas surpresa. No script, Camila Câmara assinou o cardápio e Toca Couto grifou
os doces. Cheers!

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 98

01/04/2018 01:12:03

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 99

fotos: PAULA AMARAL

HALF CENTURY

Vandinha Barreira, Lúcia Fialho e Lilian Sales

Cláudia Quental
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ENDOCRINOLOGIA
PAIXÃO E DETERMINAÇÃO

A

paixonada por seu ofí-

médica. Ingressei no curso de me-

Dra. Lia destaca seu receio em

cio, pesquisadora por

dicina da Universidade Federal do

relação aos crescentes índices de

natureza e defensora

Ceará aos 17 anos, e já no primeiro

obesidade e sobrepeso.

incondicional da alimentação sau-

ano do curso, apaixonei-me pela

dável associada à atividade física

endocrinologia”, recorda.

DADOS ALARMANTES

regular para alcançar qualidade

Certa da trajetória desejada, após

Em 2017, a “The England Journal

de vida, a jovem médica cearense

a residência médica em clínica

of Medicine”, uma das revistas

Dra. Lia Mesquita Lousada Quintão

médica no Hospital Universitário

médicas mais conceituadas glo-

(CREMEC: 12.067) desponta como

Walter Cantídio, a Dra. Lia pros-

balmente, publicou um estudo

uma das carreiras médicas mais

seguiu com sua formação espe-

com dados de prevalência de

promissoras do Ceará na especia-

cializando-se em Endocrinologia

sobrepeso e obesidade em 195

lidade médica de endocrinologia

e Metabologia na Universidade

países. Atualmente, são mais de

e metabologia, eleita por ela para

de São Paulo (USP) – referência

600 milhões de adultos e mais de

dedicar a sua vida.

nacional, e conquistando o título

100 milhões de crianças obesos

Determinada, ela atualmente

de Especialista em Endocrinologia

no mundo. De 1980 até o ano pas-

se divide entre a sala de aula na

e Metabologia pela Sociedade

sado, a prevalência da obesidade

Universidade de São Paulo (USP),

Brasileira de Endocrinologia e

dobrou em mais de 70 países e

onde se dedica ao doutorado do

Metabologia.

cresce continuamente em alguns

Programa de Pós-graduação em

Mas o que existe de tão atrativo

outros. Segundo o estudo, o ex-

Endocrinologia, e os pacientes

na endocrinologia e metabologia?

cesso de peso foi responsável por

que atende em Fortaleza, onde

E o que teria motivado a jovem

mais de 4 milhões de mortes em

encontra tempo para atuar em

médica a investir todos os seus

2015, principalmente por causas

consultórios particulares e tam-

esforços exatamente nessa área

cardiovasculares.

bém num importante centro de

da medicina?

Ao observamos o cenário da obesi-

atendimento a pacientes do SUS.

Segundo ela, seu fascínio reside

dade no Brasil, os índices também

Mas a jornada extensa intercalada

no fato de o sistema endócrino

são alarmantes. Em 2017, o Minis-

por ponte aérea não é capaz de

e os hormônios, em conjunto

tério da Saúde divulgou dados de

tirar o brilho dos olhos da Dra. Lia

com o sistema nervoso, serem

uma pesquisa realizada em todas

Lousada quando ela exerce ou

os maestros na regulação do

as capitais brasileiras, segundo a

quando fala sobre a profissão que

organismo humano.

qual um em cada cinco brasileiros

abraçou ainda na adolescência.

Entre as inúmeras áreas de atua-

está obeso e mais da metade da

““Eu sempre soube que queria ser

ção do médico endocrinologista,

população está com excesso de
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peso. A prevalência da obesidade

tipos de câncer (mama, intestino,

cresceu 7,1 pontos percentuais em

esôfago, estômago, útero e próstata),

dez anos, passando de 11,8%, em

entre outras enfermidades, como

2006, para 18,9%, em 2016.

prejuízo de fertilidade em homens

“Passamos de um país, antes des-

e mulheres, distúrbios alimentares

nutrido, com crianças em magreza

e psicossociais”, enumera.

extrema, para um país de obesos
mal nutridos”, afirma.

SUPERAÇÃO PASSO A PASSO

Esse incremento nos índices de

Para tratar a obesidade, a médica

obesidade relaciona-se, entre outros

garante que o primeiro passo é en-

fatores, às mudanças de hábitos

xergá-la como doença crônica, assim

trazidos com a modernidade.

como a hipertensão e o diabetes.

“A obesidade é uma doença multifa-

“A obesidade deve ser encarada e

torial. O nosso peso é determinado

tratada com respeito. Não como

pela combinação de fatores gené-

falta de vontade ou fraqueza”.

ticos e ambientais. Somos geneti-

Em seguida, deve-se buscar um

camente programados para estocar

médico endocrinologista. Após

energia na forma de gordura, o que

uma avaliação da história clínica

chamamos de genótipo poupador.

e das comorbidades do paciente,

Pensemos nos homens primitivos

o profissional indicará as melhores

e nos momentos de privação de

opções terapêuticas de forma indi-

alimentos pela qual eles passaram.

vidualizada.

Atualmente, os alimentos estão

Considerando-se as necessidades

mais disponíveis, mas continuamos

de cada paciente, a abordagem à

programados para estocar. Soma-se

obesidade deve ser realizada por

a isso ainda o fato de que, além

um time de profissionais multi-

de comermos por necessidade do

disciplinar, composto por médico

endocrinologista de medicamentos

surgem com a promessa do ema-

nosso organismo, buscamos fre-

endocrinologista, médico nutrólogo,

antiobesidade é indicado, sempre em

grecimento mágico.

quentemente alimentos ricos em

nutricionista, psicólogo, psiquiatra,

associação a mudanças do padrão

“Como resposta a uma demanda

açúcares e gorduras,por recompensa

cirurgião bariátrico e educador físico.

dietético e a prática de exercícios.

positiva da população na busca a

ou prazer”, observa.

O terceiro passo é conscientizar-se

“Individualiza-se a escolha do medi-

um estilo de vida mais saudável, a

“Com a vida moderna, nos tornamos

que a modificação do estilo de vida

camento, avaliando-se os benefícios

cada dia, surgem novos produtos

cada vez mais sedentários e gasta-

é fundamental, com uma alimen-

e riscos do uso do medicamento

e dietas da moda com a promessa

mos menos energia. Em conjunto

tação mais saudável e equilibrada,

para cada paciente. Na prática, per-

de emagrecimento sem esforço. A

há, ainda, outros fatores envolvi-

atividade física regular e cessação

cebe-se um receio e até mesmo

função do endocrinologista é avaliar

dos no aumento da incidência de

do tabagismo e alcoolismo. “Estes

algum preconceito em relação aos

com rigor científico as novidades que

obesidade como a diminuição de

são os princípios básicos na terapia

medicamentos para perda de peso.

surgem e esclarecer ao paciente e

horas de sono, estresse, distúrbios

para perda de peso”, alerta.

Deve-se, então, explicar de forma

à comunidade as que realmente

clara o mecanismo de ação, o perfil

apresentam eficácia”.

alimentares e psiquiátricos, o uso
de medicamentos que favorecem o

MEDICAMENTOS

de segurança e os possíveis efeitos

Já a cirurgia bariátrica tem sua indi-

ganho de peso, entre outros“.

E CIRURGIA BARIÁTRICA

colaterais dos medicamentos e, junto

cação em pacientes com IMC maior

Dra. Lia Lousada lembra que os riscos

Em pacientes com índice de massa

ao paciente, analisar se os malefícios

que 40 Kg/m2 ou IMC maior que 35

associados obesidade são muitos.

corpórea (IMC) maior de 30 kg/m2

associados à persistência do excesso de

Kg/m2 com doenças relacionadas à

“A obesidade está associada ao

ou acima de 25 kg/m2, que já apre-

peso superam os riscos associados ao

obesidade, desde que o tratamento

desenvolvimento de doenças cardio-

sentem comorbidades associadas

uso da medicação.”, explica a Dra. Lia.

clínico já tenha sido tentado por pelo

vasculares (infarto, acidente vascular

ao excesso de peso (hipertensão,

Segundo ela, o papel do endocri-

menos 2 anos, sem sucesso. Esses

cerebral, hipertensão e trombose),

diabetes, alterações de colesterol

nologista também é fundamental

procedimentos devem ser realizados

diabetes, apneia obstrutiva do sono,

e triglicerídeos, entre outras), o uso

no esclarecimento a respeito de

por um cirurgião bariátrico experiente,

refluxo gastroesofágico, artrose, vários

racional e supervisionado por médico

dietas da moda e produtos que

após avaliadas as contraindicações.
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O TRATAMENTO NÃO SE
FAZ A CURTO OU MÉDIO
PRAZO, MAS POR UM
LONGO PERÍODO! ASSIM,
O ACOMPANHAMENTO
REGULAR POR MÉDICO
ENDOCRINOLOGISTA,
A MANUTENÇÃO DAS
MODIFICAÇÕES DO ESTILO
DE VIDA QUANDO SEGURO
E DO TRATAMENTO
MEDICAMENTOS SÃO
ESSENCIAIS PARA MANTER
O PESO PERDIDO E EVITAR
O EFEITO SANFONA. NESSE
CONTEXTO, O PAPEL DO
ENDOCRINOLOGISTA
É TAMBÉM MOTIVAR E
ACOMPANHAR, ALÉM DE
ORIENTAR.

da Dra. Lia Lousada é também um
tema em efervescência carregado
de preconceito. “Meu estudo tem
por objetivo melhorar o diagnóstico e tratamento de crianças que
“Essas cirurgias estimulam a perda

precoce pela alta probabilidade

pacientes com problemas de

nasceram com genitália atípica.

de peso por um componente res-

de reganho do peso perdido, por

obesidade e outros distúrbios

Mas o que é genitália atípica?

tritivo e/ou disabsortivo. Algumas

conta de mudanças hormonais

endócrinos e metabólicos, a en-

Durante o período uterino, podem

técnicas reduzem o tamanho do

que ocorrem no paciente obeso

docrinologia se destina à pesquisa

ocorrer alterações em diversas

estômago, restringindo a quanti-

e favorecem o reganho do peso

e tratamento de muitas outras

etapas do desenvolvimento fetal

dade de alimento que pode ser

perdido.

doenças ou disfunções.

que levam a uma genitália mal

ingerida. Outras modificam a ana-

“O tratamento não se faz a cur-

“O endocrinologista tem sido

formada, com aspecto intermediá-

tomia de passagem do alimento

to ou médio prazo, mas por um

bastante procurado por conta

rio entre o feminino e masculino.

pelo intestino através de um bypass

longo período. Assim, o acom-

dos altos índices de obesidade

Quando estas crianças nascem,

intestinal, o que reduz a área de

panhamento regular por médico

e diabetes. Mas nosso campo de

não é possível, antes da realização

absorção do alimento, além de

endocrinologista, a manutenção

atuação é bastante amplo: altera-

de exames complementares, afir-

levar a alterações hormonais que

das modificações do estilo de vida

ções de colesterol e triglicérides,

mar se são meninos ou meninas.

trazem mais saciedade”.

quando seguro e do tratamento

distúrbios da tireóide, doenças do

Situação carregada de sofrimento

medicamentos são essenciais para

metabolismo ósseo como osteo-

e angústia para os familiares”,

MAIOR DESAFIO

manter o peso perdido e evitar o

porose, deficiências de vitaminas

explica a médica que planeja

É MANTER O PESO PERDIDO

efeito sanfona. Nesse contexto,

e outros nutrientes, distúrbios

com seu estudo, contribuir para

A perda de 5% a 10% do peso

o papel do endocrinologista é

do crescimento e puberdade,

a qualidade de vida desses pa-

já se associa à melhora do risco

também motivar e acompanhar,

alterações menstruais, reposi-

cientes que, ao longo da história,

cardiovascular. Depois de atingi-

além de orientar”.

ção hormonal na menopausa e

têm sido alvo de preconceito, que

alterações em outras glândulas

perdura até a atualidade.

da a perda de peso desejada, é
preciso manter o tratamento de

ALÉM DA OBESIDADE

pouco conhecidas, como hipófise,

“A endocrinologia deve exercida

forma regular. O seguimento não

Mas se nos consultórios a rotina

adrenais e paratireoides”.

com ética, humanidade, compe-

deve ser interrompido de forma

é composta primeiramente de

O objeto de estudo do doutorado

tência e respeito aos pacientes”.
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Beatriz Otoch e Mariana Rolim

Aline e Igor Queiroz Barroso
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Felipe Teixeira, David Eisten e Ronaldo Otoch

Reunindo clientes, parceiros
e potenciais investidores no
mercado imobiliário americano, Ronaldo Otoch e Felipe
Teixeira pilotaram almoço
para festejar o primeiro ano
da MDD USA e aproveitaram
a ocasião para apresentar
mais um produto premium
do portfólio da empresa, o
The Bear’s Den, um condomínio de altíssimo padrão,
com três campos de golfe
exclusivos, assinados pelo
jogador e multicampeão Jack
Nicklaus, e casas a partir de
400 metros quadrados com
preços girando em torno de
U$ 1 milhão. A presença do
vice-presidente do Encore
Group, David Eisten, deu um
brilho extra ao happening.

fotos: ROGÉRIO LIMA

MDD USA REÚNE
INVESTIDORES
INTERESSADOS
NO MERCADO
IMOBILIÁRIO
AMERICANO

VACATION HOMES

Deib e Ronaldo Otoch com Santussa
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Gustavo Pompeu, Ênio Sartori e Otílio Ferreira

Duada Brígido e Cristino Cordeiro

Célio Thomaz e Idésio Rolim

Jaqueline e José Simões

Deib Otoch e Deib Otoch Neto

Daniele Arruda e Antônio Gomes
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#an24_P

SABE POR QUÊ TEMOS
A MELHOR SOLUÇÃO
PARA O SEU CONDOMÍNIO?

Porque temos tudo o que você procura para aumentar a
segurança e diminuir os custos do seu condomínio.
Portaria Remota, é realidade em mais de 100 condomínios,
verticais e horizontais, na grande Fortaleza. Foi, e é, a solução
mais procurada no último ano para residências e empresas.
A Monitor, especializada no assunto, está pronta para atender
à sua demanda. Temos soluções completas para adaptar
ao que você precisa. Entre em contato, teremos a maior
satisfação em apresentar o que podemos fazer por você.
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Otacílio Valente

Valéria Manarinno e Lenice Figueiredo

Apollo Scherer e Diogo Silva

Ricardo Bezerra e Renata Santos

Águeda Muniz e Ciro Thomaz

Assis Machado Neto
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Ticiana Queiroz, Ricardo e Luciana Bezerra
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fotos: LC MOREIRA

Presidente da Lopes Immobilis,
Ricardo Bezerra comandou a
cerimônia de entrega do Prêmio Flash Imobiliário 2017 em
prestigiada solenidade reunindo
alguns dos principais players do
mercado imobiliário cearense.
Entre os agraciados, o grande
vencedor da noite foi a Construtora Colmeia, destaque em cinco
categorias e primeiro lugar em
três: “Residencial Vertical”, “Lançamento” e “Melhor Resultado Geral
de Vendas”. Já as construtoras
Cyrela e Marquise dividiram o
primeiro lugar na categoria “Segunda Moradia”. No segmento
“Comercial”, o vencedor foi o Grupo
JCPM, responsável pelo Shopping
RioMar; e na categoria “Residencial Horizontal” a premiação foi
dividida entre as construtoras
Dibra e Carneiro de Melo. Coroando a premiação, ainda foram
homenageados o presidente
da Fiec e da BS Par, empresário
Beto Studart, a titular da Seuma,
secretária Águeda Muniz, além
do arquiteto Daniel Arruda, por
sua preponderante importância
para o desenvolvimento do setor.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Beto Studart e André Montenegro

PERSONALIDADES DE
DESTAQUE NO SETOR
SÃO AGRACIADAS
COM O PRÊMIO FLASH
IMOBILIÁRIO

01/04/2018 01:13:08

AZZURRA

SERENITÁ RESIDENCE

130m²

PRONTO PRA MORAR

(9 opções de plantas)
ALDEOTA

ABSOLUTO

Até 98m²
COCÓ

MEDITERRANÉE RESIDENCE
PRONTO PRA MORAR

Até 158m²
COCÓ

ALTAVISTA CONDOMINIUM
PRONTO PRA MORAR

Até 176m²

(Coberturas Duplex)

PORTO DAS
DUNAS, AQUIRAZ

+

Até 97m²

TIS
HA GRÁ

A COZIN
ÓVEIS D

M
DUNAS

DE 16 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2018
ACESSE: WWW.JSIMOES.COM.BR/FESTIVAL
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GRAN MARQUISE SUMMIT

Igor Queiroz Barroso, Élcio Batista e Erivaldo Arrais

Como não poderia deixar
de ser, a política não ficou
de fora do evento pilotado
por Emília Buarque, presidente do LIDE−CE, em torno
do ministro da Fazenda e
pré-candidato pelo PSD à
presidência da República,
Henrique Meirelles. Durante
palestra no Gran Marquise
Hotel, ele falou para alguns
dos mais importantes líderes empresariais do Estado
sobre o atual cenário econômico e as perspectivas para
o desenvolvimento do País
em 2018.

Ministro Henrique Meirelles

MINISTRO
HENRIQUE
MEIRELLES
SE REÚNE
COM LÍDERES
EMPRESARIAIS EM
FORTALEZA
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Francisco Marinho e Ivan Bezerra

João Carvalho, Luiz Teixeira e Daniel Demétrio

Assis Cavalcante

Graça da Escóssia, Henrique Meirelles, Regina Dias Branco e Ticiana Queiroz
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GRAN MARQUISE SUMMIT

Camila e Víctor Moreira

Custódio Gomes, Otílio Ferreira e Fernando Gurgel

Ivens Dias Branco Jr. e Roberto Macêdo

Marcos Dias Branco, Henrique Meirelles, Cláudio Dias Branco, Emília Buarque

Beto Studart e Geraldo Luciano
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O

presidente da Câmara de Diri-

laboratório, foi vendedor e com 16 anos assu-

gentes Lojistas (CDL) de Fortaleza,

miu a gerência de uma loja, no Centro, com

Assis Cavalcante, dono das Óticas

três funcionários. “Hoje, é proibido trabalhar

Visão, nasceu no Serrote do Marinheiro, em

com essa idade”, lamenta ele. Nesse tempo,

Maranguape, aos cinco anos mudou para

começou a namorar com sua esposa, Edna,

Itapebussu. A princípio, pensou em ser pa-

e estudava à noite.

dre, mas quando tinha sete anos, devido às

E com 17 anos, conversando com o seu futuro

dificuldades no interior, a família decidiu

sogro, surgiu a oportunidade de montar uma

mudar para Fortaleza, pois sua mãe dizia que

loja em sociedade, já com o nome de Óticas

ele tinha de estudar, “para ser doutor”. Aos

Visão. “Ele tinha, à época, 58 anos e eu 17

12 anos, um parente perguntou se gostaria

anos e oito meses, uma diferença enorme de

de trabalhar na Ótica Rocha, onde passou

idade”. Mas isso não foi uma dificuldade, pois

seis meses, e decidiu se aventurar como

sua energia de jovem, permitiu viajar para o

vendedor na Ótica Brasil. “Me lembro bem

interior e até outros estados para comercia-

que o dono me mandou passar o dia todo

lizar os produtos, enquanto a experiência e

com uma bandeja de relógios na porta da

credibilidade do futuro sogro, lhe deram o

loja, onde fiquei dois dias e não vendi nada.

alicerce comercial.

Então ele falou que eu não tinha condições

Um ano depois, o sócio pediu à filha para

de ser vendedor, seria contínuo, e aceitei. E

conversar com Assis e em dezembro de 1975,

foi bom porque eu sempre ajudava meus

no mesmo local onde falaram em abrir a so-

pais, fazendo as compras e levando para

ciedade, disse que queria dissolvê-la. “Falou

casa”, disse Assis.

que já estava meio velho e não aguentava o

Ele afirma que este período foi de grande

“panção”, como costumava dizer. Chamamos o

aprendizado, pois de contínuo passou para

contador, foi feito o balanço, dividimos meio a

por Marcelo Cabral

EMPRESÁRIO, LÍDER DE CLASSE E CONTADOR DE ESTÓRIAS

ASSIS CAVALCANTE
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na fonte do meu sogro, pois meu
pai morreu muito cedo, quando
eu tinha uns 18 anos. Mas honro
muito o nome dele. E o meu sogro
me deu as questões do comércio,
credibilidade, espírito de justeza.
E falava sempre que quem tem
porta aberta não briga, pois todo

A GENTE JÁ VÊ A
INFLAÇÃO SOB
CONTROLE; AS TAXAS
DE JUROS TÊM
BAIXADO E PODEM
BAIXAR AINDA
MAIS. A REFORMA
TRABALHISTA AJUDOU
MUITO A FAZERMOS
CONTRATAÇÕES MAIS
SEGURAS DO PONTO
DE VISTA JURÍDICO;
TEMOS O HORÁRIO
DE ATENDIMENTO
ESTENDIDO, TUDO
PLANTADO NO ANO
PASSADO E QUE EM
2018 VAI COMEÇAR A
REFLETIR. JÁ VEMOS
UM ÂNIMO NOS
EMPRESÁRIOS E NOS
CONSUMIDORES,
PERCEBENDO QUE
CADA UM PRECISA
FAZER A SUA PARTE.
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meio e comprei a parte dele. Mas, não

o processo de expansão. A década

mundo é cliente. Hoje, temos 24

sem antes pedir a mão da Edna em

de 80 foi muito difícil, mas mesmo

lojas”, comemora.

casamento. Ele ainda me perguntou

assim conseguiram abrir quatro lojas.

se ela queria e pedi que a chamasse

Já nos anos 90 foram inauguradas

A ENTIDADE

e perguntasse a ela. Quando chegou,

mais duas, depois tiveram de recuar

Há cerca de 13 ou 14 anos, Assis acha-

Edna disse que aceitava e seis meses

e fecharam uma delas, ficando com

va interessantes aqueles homens,

depois estávamos casados. Lá se vão

cinco. Por volta dos anos 2000, os

no Centro, falando sobre negócios

43 anos e ela veio trabalhar comigo,

filhos mais velhos – Júnior e Eduar-

e que aquilo seria uma escola. Um

na empresa”, diz, com orgulho.

do – ingressaram no mercado de

dia, conversou com o empresário

Sua esposa passou no vestibular para

trabalho. “O Júnior foi ser estagiário

João Araújo Sobrinho, da Casa dos

Economia Doméstica e ele, algum

do Sebrae e o Eduardo entrou na

Relojoeiros, que já integrava a CDL

tempo depois, para Direito. Os dois

empresa mesmo, como vendedor.

e falou que se precisasse de algo,

estudavam juntos, e já na companhia

Em 2004 passamos por uma difi-

poderia chamá-lo. “Meses depois,

dos filhos – Carlos Eduardo e Júnior

culdade financeira muito grande,

quando estava em sua segunda

–, criaram esse hábito. Tanto que,

chegando a fechar mais uma loja

gestão, ele falou que eu deveria

atualmente, a filha mais nova, Renata,

e percebemos que o motivo disso

fazer parte da diretoria e comecei

é residente de Oncologia no Instituto

eram as compras erradas.

a trabalhar aqui. Aí, o Pio Rodrigues

do Câncer, em São Paulo; André

Então decidimos ir para dentro das

me procurou e disse que precisava

Luiz está terminando Medicina e já

lojas, criando outra estrutura. Cada

de uma pessoa para fazer o Natal

é dentista; enquanto os mais velhos

um de nós foi para uma unidade

de Luz, lembrando que para isso,

são formados em Administração

e, ao lado dos gerentes, passamos

deveria gostar de arte, de música, de

de Empresas e pós-graduados em

a conhecer os clientes e negociar

poesia e de gente. Então, respondi

suas áreas – Recursos Humanos e

diretamente com eles”, lembra.

que eram as quatro coisas que

Comércio Exterior.

A partir de 2008 as dificuldades

gostava, principalmente de gente.

foram sanadas, iniciando o segundo

Em 2012 fizemos juntos o Natal de

EXPANSÃO

processo de expansão. “A formação

Luz. Em 2013 e 2014 fiz junto com o

Com dois filhos pequenos, Assis

educacional foi minha mãe que me

Paulo Albuquerque, que executava

Cavalcante e sua esposa iniciaram

deu, mas a moral dos negócios bebi

as ações planejadas. Mas em maio
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de 2015 ele faleceu e passei a
fazer sozinho, com o apoio da
Pierina de Deus, da SG Propag,
que infelizmente também nos
deixou”, lamenta.
Com o desempenho à frente
do Natal de Luz, o empresário
Honório Pinheiro chamou Assis
para conversar e disse que ele
deveria presidir a entidade, mas
devido à situação em que se
encontrava, focado no trabalho
à frente de sua rede de óticas,
a família foi contrária. Mas as
conversas continuaram, até que
um de seus filhos, Eduardo, disse
que ele deveria aceitar, pois a CDL
tem muita credibilidade e traria
benefícios a todos. “Até que, no
ano passado, fui eleito. Aqui é uma
casa muito boa, uma faculdade
de três anos. É conciliativa, onde
você olha para as pessoas que já
passaram por aqui e quiseram
sempre o bem para o varejo. O Pio
Rodrigues, antes da eleição, falou
que eu deveria aceitar e fazer de

trando aos alunos da rede pública

quem passa por ela, na ponta do

brigando pela derrubada do veto

acordo com o meu coração. E o

que é possível ser empresário,

atendimento.

presidencial ao Refis das MPEs,

meu coração é Deus. Tanto que

despertando o empreendedoris-

O Natal de Luz é um dos eventos

já com o apoio do presidente do

tenho uma cadeira branca, que é

mo. “Antigamente se dizia: Esse

mais importantes da CDL de

Senado, Eunício Oliveira. “Há uma

de Nossa Senhora, e ela sempre

menino não quer estudar. Bota

Fortaleza, pois traz o espírito de

flagrante inconstitucionalidade

me ajuda”, afirma.

para ser vendedor. Hoje não é

reconciliação com o divino, traz

nesse veto, pois no momento

Com mais de 10 mil associados,

mais assim. É preciso preparo e

às famílias uma reflexão sobre o

em que ele passou as empresas

que representam diversos setores

qualificação”, assevera.

Natal. E gera fluxo dentro das lojas,

do lucro real e lucro presumido,

da economia, Assis Cavalcante

Assis lembra que o desenvol-

vendas, recursos, aquecendo o

não podemos, dentro da mesma

ressalta que gosta muito da área

vimento industrial ocorrido no

mercado. “Onde estamos instala-

dificuldade que o mercado clau-

central, mas preside uma entidade

Ceará, nas últimas duas ou três

dos – na Praça Portugal e na Praça

dicou durante uns três ou quatro

que é de Fortaleza e, portanto,

décadas, acirrou a concorrência

do Ferreira – a nossa intervenção

anos, e as pequenas e médias

tem de olhar para todos os bairros.

no comércio varejista e, por isso,

é positiva. Vamos começar a im-

empresas sofreram maior difi-

E promover ações de incentivo

foi necessário haver uma melhor

plementar algumas ações, ainda

culdade, deixá-las de fora já que

ao varejo em toda a cidade. Há

capacitação dos envolvidos no

no primeiro semestre, no Centro

foram contempladas as grandes

o Fortaleza Liquida, que ocorre

comércio e foi criada a Faculdade

da nossa Capital”.

empresas, as pequenas e médias

numa época de vendas baixas,

CDL, para capacitar os varejistas.

Outra questão importante levan-

devem ser também”.

tanto que o comércio em geral

Hoje, ela tem mais de 1.200 alunos,

tada pelo presidente da CDL de

O Ceará está com uma situação

e os shopping centers esperam

com nota máxima no MEC, uma

Fortaleza é lembrar que ali não é

fiscal equilibrada, possui gran-

por essa data. A CDL nos Bairros

referência no Brasil, colaborando

uma casta, mas sim uma entida-

des grupos empresariais como

faz um trabalho de doutrina da

muito para melhorar a compe-

de representativa de pequenos,

Edson Queiroz, M. Dias Branco,

passagem do conhecimento, mos-

titividade e o desempenho de

médios e grandes varejistas. Está

J. Macêdo, Três Corações, dentre
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outros, aliado às diversas obras de

volta. E acreditar em Deus, ter fé,

infraestrutura que têm sido realizadas

que assim você chega lá”, ressalta

pelo Governo, atraiu grandes players

o presidente da CDL de Fortaleza.

nacionais e internacionais. “A própria
CSP (Companhia Siderúrgica do

LITERATURA

Pecém), tudo isso corrobora para

Além de empresário, administrador,

atrair grandes empresas para o

advogado, líder de classe, Assis

Ceará e a concorrência é inerente.

Cavalcante sempre gostou de mú-

E você, pequeno, concorrer com

sica, de artes e de literatura. Tanto

uma multinacional, não é fácil, pois

que, ao parar de advogar, decidiu

eles pegam financiamentos inter-

escrever um livro de contos, com

nacionais com taxas de juros baixas,

humor. “E usar muito do ‘cearês’.

enquanto aqui as nossas são das

Então, fiz ‘A juíza e o pai de santo’

mais altas do mundo, embora te-

e outros mais, que foram, em 2015,

nham baixado. Mas precisam chegar

reunidos no livro “As estórias de

mais baixas na ponta, no varejo. Às

Assis”, que caiu no gosto de meus

vezes falam, estamos conseguindo

colegas. Recentemente dei um deles

6% ao ano, mas ainda é muito alta.

ao presidente da CDL de Teresina e

Essa competitividade fez surgir a

ele me falou que seu filho de oito

Faculdade CDL, que está surtindo

anos tinha lido em cinco dias, me

bons efeitos”, explica.

colocou para falar com o Bruno e

Para este ano, Assis acredita numa

ele me fez várias perguntas, inclusive

recuperação ainda maior, pois o pior

citando o nome dos personagens,

da economia foram os três anos

mostrando que tinha lido mesmo.

anteriores. A partir do momento

Aqui na capa tem um caderno, um

que ela se desvinculou da política,

óculos e a caneta, que é a história”.

começou a caminhar com os pró-

Assis recorda que quando tinha oito

prios pés. “A gente já vê a inflação

anos, seu pai lhe deu uma enxada

sob controle; as taxas de juros têm

para dar um dia de trabalho na roça.

baixado e podem baixar ainda

Ele foi e voltou, ao meio-dia, com

mais. A reforma trabalhista ajudou

as mãos cheias de calos, e seu pai

muito a fazermos contratações mais

perguntou como tinha sido. “Falei

seguras do ponto de vista jurídico;

que não dava para mim. Ele tinha

temos o horário de atendimento

uma caneta esferográfica no bolso

estendido, tudo plantado no ano

e disse que ela era a ferramenta de

passado e que em 2018 vai começar

quem queria estudar e a enxada de

a refletir. Já vemos um ânimo nos

quem não queria. Mas que ambas

empresários e nos consumidores,

eram dignas. Foi uma lição que

percebendo que cada um precisa

ele me deu. Os óculos me apro-

fazer a sua parte. Agora, temos de ter

ximaram da leitura e o caderno

prudência na eleição, para escolher

é onde escrevi o meu passado e

bem os nossos dirigentes. E estamos

escreverei o meu futuro. O prefácio

aqui para animar o mercado e se

foi escrito pelo cantor Falcão e o

cada um der o seu melhor, para

Tarcísio Matos. E o segundo livro

si, para a família e a sociedade,

já está no prelo, faltando apenas o

certamente teremos o melhor de

título”, completa Assis Cavalcante.
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O ALL INCLUSIVE QUE

VOCÊ PODE!

C

M

Y

CM
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BEBERIBE ESTÁ GANHANDO MAIS UMA
EXPERIÊNCIA ALL INCLUSIVE.
Visando o maior conforto e comodidade dos nossos hóspedes, vamos iniciar o mês de abril com
uma novidade incrível. Chegou no Hotel Parque das Fontes o All Inclusive que você pode!
O hotel disponibiliza uma variedade de delícias gastronômicas de 7h às 23h, todas já inclusas no
valor da sua diária. Café da manhã, almoço, petiscos, chá da tarde, jantar, ceia, bebidas não
alcoólicas e alcoólicas nacionais farão parte da estada em serviço self-service.
O Parque Aquático também vem com novidades e passa a funcionar de 9h às 16h, 6 dias por
semana. Além disso, a estrutura única que você já conhece também te espera, com salão de jogos,
lago para pescaria, kid’s club, pista de cooper, quadras de tênis, pracinha, espiribol, biribol, cozinha
do bebê, hotel dos pequeninos, minigolf, espaço virtual, sauna, snack bar, toboáguas e piscinas
semiolímpica, adulta e infantil coberta.

JÁ ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!
Parcele em até

6x

Consulte

no
cartão seu agente

de viagem.

www.hotelparquedasfontes.com.br
Av. Cel. Antonio Teixeira Filho s/n.Praia das Fontes - CE

RESERVAS:

0xx85 3327.3400
085 98724.0319

25% DE

DESCONTO*

3

CRIANÇAS
GRÁTIS**

reservas@hotelparquedasfontes.com.br
HotelParqueDasFontes

@hotelparquedasfontes

**Até 3 crianças grátis de 0 a 12 anos. Consulte regulamento. Sistema All Inclusive: mínimo de 2 diárias, não inclui bebidas alcoólicas importadas,
lavanderia, diária Pet e ligações. Bebidas são servidas no copo/dose, serviço de self-service, 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).
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mos ao futuro! Apresentamos o
novo SUV da Jaguar: o I-PACE. Elétrico, o modelo
deve transformar o tão concorrido segmento. E falando em
SUV, a Road IN desvenda os segredos de tanto sucesso do Jeep Compass e o que faz dele, líder de mercado. Passando para os sedans, trouxemos
o Honda Civic Touring que está na sua décima geração e mesmo com todos os
atrativos esportivos, não abriu mão do conforto e da tecnologia. Por fim, o cobiçado
TT da Audi. Uma das joias mais sedutoras e emblemáticas da marca alemã em
sua versão mais nervosa: a RS. Então, vamos acelerar?
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ROAD IN POR JOTA POMPÍLIO

Nesta edição, chega-
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ROAD IN
POR J. POMPÍLIO

JAGUAR I-PACE

O PRIMEIRO VEÍCULO ELÉTRICO DO FELINO BRITÂNICO

Na crista da onda, isto é, na busca de um

DESEMPENHO

planeta mais saudável, a marca britânica de

Equipado com uma bateria íon de lítio de

veículos premium apresentou seu veículo

90kWh formada por 432 células e ampla

100% elétrico para o mundo. Feito no Reino

capacidade térmica, o modelo é capaz de

Unido, o I-Pace é o mais novo membro da

sair da imobilidade e alcançar os 100km/h

família de SUVs da Jaguar, que tem o F-Pace

em apenas 4,8 segundos, além de possuir

– o mais vendido veículo da marca no Brasil.

uma autonomia de rodagem de cerca de

E por falar em Brasil, a fabricante afirmou

480 quilômetros. Tudo isso graças aos dois

que ainda não há uma previsão de chegada.

motores elétricos idênticos que enviam

É esperado que o I-Pace apareça no Salão

tração para as quatro rodas.

do Automóvel, em novembro deste ano.
INTELIGENTE
DESIGN

O I-Pace foi projetado desde o início para ser

O seu designer é super envolvente, com

um veículo elétrico. Alguns sistemas inclusive

linhas agressivas e rodas de aro 22. Segun-

são voltados para a otimização do consumo

do engenheiros, a grade dianteira tem um

de energia. O navegador, por exemplo, se

importante papel aerodinâmico, ao cana-

baseia em rotas que garantam a máxima

E entre os itens de série há faróis de LED,

lizar o fluxo de ar para as linhas do capô e

autonomia para o carro.

ar-condicionado com duas zonas de temperaturas, bancos com ajustes elétricos,

BALADAIN.COM.BR

para a parte inferior do para-brisas, o que
contribui diretamente para a redução do

Há inteligência artificial para detectar e apli-

assistente de manutenção de faixa, frenagem

arrasto. O fluxo de ar que passa pela grade

car as preferências de diferentes condutores.

de emergência, 6 airbags, acesso e partida

dianteira e pelas linhas do capô também

Um carregador rápido pode garantir 80% de

sem a necessidade de chave nas mãos, ro-

ajudam no resfriamento da bateria, o que

carga em apenas 40 minutos. Em 15 minutos,

das de 20 polegadas e central multimídia

garante ainda mais otimização de sua carga.

a autonomia é de 100 km. Que legal, né?

dupla − como no Land Rover Velar.
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JAGUAR I-PACE
MOTORIZAÇÃO ELÉTRICO

POTÊNCIA 400 CV

COMPRIMENTO 4680 MM
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PREÇO R$ 284.000,00 (ESTIMADO)

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

TORQUE 71,3 KGFM

LARGURA 1890 MM

0 À 100KM/H 4 SEGUNDOS

FREIOS QUATRO FREIOS À DISCO

ALTURA 1651 MM
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ROAD IN
POR J. POMPÍLIO

AUDI TT RS

MAIS APIMENTADO, IMPOSSÍVEL!

Baixinho, encorpado, sedutor. Para quem

no desempenho, conseguiu-se reduzir o

gosta de super emoções, adrenalina a mil

consumo de combustível.

(faz 0 a 100 km/h em 3,7 segundos) o novo
Audi TT RS Coupé − versão mais apimentada

UM POUCO DE MECÂNICA

do TT, chegou! Na Audi Center Fortaleza, por

Segundo engenheiros da marca, a potên-

exemplo, é só fazer o pedido que ele chega

cia do motor 2.5 TFSI alcança o asfalto por

em 12 dias, contabiliza a consultora Dayse

meio do sistema de tração integral quattro

Mazzini. O preço? R$ 424.990.

acoplado à transmissão S tronic de sete
velocidades, com trocas de marchas feitas

SOB O CAPÔ

em frações de segundo.

Só de olhar não há como não se apaixonar
pelo o TT. O super esportivo alemão vem

A embreagem multidisco eletro-hidráulica,

equipado com motor 2.5 de cinco cilindros e

do sistema de tração, distribui a força de

capaz de desenvolver 400 cv. O modelo tem

forma totalmente variável entre os dois eixos

desempenho poderoso, dirigibilidade incrível

e conforme a necessidade. Isso assegura uma

e oferece boa estabilidade e segurança. Deta-

alta aderência ao piso aumentando ainda

lhe: esse mesmo modelo foi testado por mim,

mais a diversão ao volante.

Além do peso reduzido, o TT RS tem uma
ótima dirigibilidade, conseguida a partir do

em Fortaleza, e assino embaixo as qualidades
Graças à utilização de ligas de metais leves,

sistema de construção de diversos materiais

diminuição dos atritos internos e ao aprimorado

de seu chassi esportivo. A direção, bastante

Para quem tem pressa, o TT RS Coupé tem

desdobramento de potência, o novo motor

direta, proporciona um contato próximo com

velocidade máxima de 250 km/h, limitada

2.5 TFSI entrega um desempenho 17% maior,

a estrada e transforma a condução em trechos

eletronicamente, claro! Ainda bem, né? De

apesar de não haver mudança no deslocamento

sinuosos e desafiadores em uma experiência

acordo com a montadora, apesar do aumento

volumétrico de 2.480 cm³.

extremamente prazerosa.

BALADAIN.COM.BR

acima citadas.
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AUDI TT RS
MOTORIZAÇÃO 2.5 (TURBO)

PORTA-MALAS 305 LITROS

TANQUE 55 LITROS
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PREÇO R$ 424.990,00

DIREÇÃO ELÉTRICA

PESO 1440KG

COMPRIMENTO 4191MM

CÂMBIO AUTOMÁTICA (7 VELOCIDADES)

CONSUMO 7,5KM/L

CAPACIDADE 4 PESSOAS
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ROAD IN
POR J. POMPÍLIO

JEEP COMPASS

BALADAIN.COM.BR

O QUERIDINHO DOS SUVS

Lançado em 2016, o Compass teve um feito

Tech”, por exemplo, oferecido nas versões

digno para o “The Flash” não botar defeito:

Limited e Trailhawk, é possível encontrar

bastou só um ano para o modelo alcançar

recursos como o controlador de velocidade

não só a liderança de SUVs médios, mas a

adaptativo (ACC), alerta de mudança de

ponta. E de lá, ele nunca mais saiu!

faixa, aviso de colisão frontal, farol alto com

Mas qual o motivo dessa “fome” pelo Jeep

comutação automática, dentre outros itens.

Compass por parte dos brasileiros, em um

É bom salientar que a iniciativa da Fiat Chrysler

veículo que custa R$ 110.990,00? Uma arma

em oferecer uma motorização diesel para o

persuasiva é que ele tem história. E tanta que

Compass foi jogada de “gênio” e conquistou

a fabricante apropriou-se do sinônimo de

muitos consumidores em dúvida. Soma-se a

veículos off-road, tanto que a palavra “Jeep”

isso a presença da tração 4x4 com reduzida

impregnou-se em nosso dicionário para “jipe”

e o câmbio automático de nove marchas, o

de geração em geração. A marca também tor-

que evoca tecnologia frente ao público e são

nou-se questão de status, de melhora de vida.

argumentos de vendas importantes.

Sobre o modelo em si, o Compass traz um

Todas as versões são impulsionadas pelo motor

conjunto muito interessante. No interior,

2.0 e sistema Stop/Start que deixa Compass

é capaz de acomodar cinco pessoas sem

mais econômico. E sobre o consumo do Com-

muito feliz no porte e nas formas do Compass.

nenhuma reclamar por falta de espaço. O

pass (bússola) e a melhor autonomia, aliados

Com um aspecto robusto e elegante ao mesmo

porta-malas, esse sim, um gigante (410 litros),

ao custo menor do diesel sobre a gasolina,

tempo, o Compass ainda oferece um visual

atrai famílias já que leva objetos de uma ma-

tornam o custo por quilômetro rodado mais

bem arrojado graças ao seu projeto moderno.

neira mais folgada.

vantajoso em um carro a diesel, portanto, é

Podemos dizer que o Compass tem quase

Vale lembrar que o Compass também oferece

uma boa opção para aqueles que usam o

todos os atributos que os consumidores

um alto nível de equipamentos de segurança

carro por distâncias mais longas que a média.

buscam em um SUV, estando aí a razão para

e assistência para dirigir. Em seu “Pack High

Por fim, a equipe de design da FCA também foi

tanto sucesso do Jeep no mercado.
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JEEP COMPASS
MOTORIZAÇÃO 2.0

TORQUE (KGFM) 20,5 E 19,88

TANQUE 60L
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PREÇO DE R$ 110.990,00 A 159.990,00

COMBUSTÍVEL FLEX E DIESEL

0 À 100KM/H 10,6 E N/D

DIREÇÃO ELÉTRICA

POTÊNCIA (CV) 166 E 159

VEL. MÁXIMA (KM/H) 192 E 188

CÂMBIO AUTOMÁTICO (6 MARCHAS)
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ROAD IN
POR J. POMPÍLIO

HONDA CIVIC TOURING
UM ESPORTIVO DE CAUSAR INVEJA!

Sabe aqueles carros que quando passam por

Assim que entra, o motorista encontra

você e sem querer você solta um “uauuu”?

uma posição baixa, mas bem encaixada

Esse modelo está entre nós e se chama

ao volante que teve o capô rebaixado

por Honda Civic. Na versão Touring, ele fica

para ampliar o campo de visão. Você se

mais arisco já que é turbo. Respiro? 175 cv!

sente um piloto profissional mesmo que
não queira!

Não há como esconder: sua evolução em
refinamento, dinâmica e dirigibilidade do

CUSTO-BENEFÍCIO

novo sedã impressionam. Não é à toa que

No Programa de Etiquetagem Veicular do

está na sua décima geração!!!!! Experiência

Immetro, o Civic com motor 1.5 turbo tem

aí não falta, né?

ótimos números de consumo. Conforme
os dados do Conpet, ele aferiu médias de

IMPRESSÕES

12 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.

De tão arrojado, o design novo Civic poderia
criar uma falsa impressão quanto ao aca-

Na pista, ele precisou de apenas 7,5 segundos

bamento e refinamento da cabine do sedã.

para ir de zero a 100 km/h e de 3,9 segundos para retomar de 60 km/h a 100km/h.

cionado digital, freio de estacionamento

Como comparação, o Civic Si atual atinge

eletrônico com função auto-hold, controle

Poderíamos até pensar que é espartano, mas
não. Por dentro só tem material de primeira,

os mesmos 100 km/h em 7,6 segundos.

aletas para trocas de marchas sequen-

como no console central e nas portas, que
BALADAIN.COM.BR

de cruzeiro e volante multifuncional com

Além de econômico, o novo Civic oferece

ciais. Na Nova Luz, por exemplo, uma das

um bom nível de equipamentos. são seis

concessionárias Honda em Fortaleza, não

O interior todo preto também acentuou o

airbags, controle de tração e estabilidade,

custa nada dá um passada por lá e fazer

ar de esportividade do modelo.

assistente de partida em rampa, ar-condi-

um teste drive, ok?

também receberam revestimento de couro.
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HONDA CIVIC TOURING
MOTOR 1.5 (TURBO)

DIREÇÃO ELÉTRICA

TANQUE 56 LITROS
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POTÊNCIA 173CV

PNEUS 215/50 R17

ENTRE-EIXO 2,70 METROS

PREÇO R$ 126.100,00 (COR METÁLICA)

TORQUE 22,4KGFM A 1700RPM

CÂMBIO AUTOMÁTICO CVT, 7 MARCHAS

FREIOS

DISCOS VENTILADOS NA FRENTE
E SÓLIDOS ATRÁS
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@HOSPITALJORIO

/HOSPITAL JÓRIO DA ESCÓSSIA

ESTÉTICA ALÉM DO SORRISO.
CONHEÇA A

HARMONIZAÇÃO FACIAL
BOTOX

BICHECTOMIA

GENGIVOPLASTIA

LIFT DE PAPADA

MICROAGULHAMENTO

PREENCHEDORES FACIAIS E LABIAIS

SE
ÓX

DR. ANDERSON MARQUES

DR. JÓRIO DA ESCÓSSIA JR.

DRª. TICIANA CAMPOS
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TUDO PARA O SEU SORRISO
EM UM SÓ LUGAR.
IMPLANTES DENTÁRIOS
ODONTOLOGIA ESTÉTICA

ODONTOPEDIATRIA

HARMONIZAÇÃO FACIAL

ORTODONTIA
ALINHADORES INVISÍVEIS

RECONSTRUÇÃO ÓSSEA COM ENGENHARIA GENÉTICA

SEDAÇÃO COM
ÓXIDO NITROSO

APARELHOS
ESTÉTICOS DE
SAFIRA

CIRURGIAS
ODONTOLÓGICAS

APARELHO
ORTODÔNTICO
LINGUAL

FACETAS E
LENTES DE CONTATO
DE PORCELANA

UM TIME DE PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS

PARA QUE VOCÊ TENHA UM
NOVO MOTIVO PARA SORRIR

Av. Antônio Sales, 3443 - Dionísio Torres,
Fortaleza - CE, 60135-102 / Tel: (85) 4008.6233

FAÇA UMA TOUR VIRTUAL E
CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA

Email: clinica@jorio.com.br
Visite nosso site: www.jorio.com.br
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Depois de passar por uma
big reforma para se adaptar ao padrão mundial da
marca, a Honda Novaluz
reuniu poderosos de todas
as áreas no coquetel que
marcou a inauguração das
novas e modernas instalações da concessionária do
Grupo Carmais. Encabeçaram a lista de convidados de
Edson, Fãico, Júlio e Edson
Ventura Neto, o presidente
da Honda América do Sul,
Issao Mizoguchi e Roberto
Akiyama, vice-presidente
comercial da Honda Automóveis do Brasil, o governador
Camilo Santana, o prefeito
Roberto Cláudio, além do
ex-governador Cid Gomes,
que deram um brilho extra
ao happening.
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PRESIDENTE DA
HONDA PRESTIGIA
A INAUGURAÇÃO
DA NOVALUZ

PADRÃO JAPONÊS
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Rodrigo Ventura e Adriano Pinto

Cid Gomes e Roberto Cláudio Bezerra

Manoela Pinto

Issao Mizoguchi, Júlio Ventura Neto e Edson Ventura

BALADAIN.COM.BR
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PADRÃO JAPONÊS

Leonardo Dall'olio, Tatiana Luna e Manu Romcy

Dito Machado

Samilto Filho e Jamile

Itala e Edson Ventura Filho

Melissa Gurgel e Magno Castelo Branco
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Manuela Linhares, Natália Benevides e Jéssica Rocha

Beatriz e Newton Whitehurst, Célio, Fernando e Cristiane Gurgel
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Incentivada pelo saudoso chanceler
Airton Queiroz, através da Fundação
Edson Queiroz, a arte vem atraindo
cada vez mais o interesse dos cearenses. Antenado nessa tendência, Newton Whitehurst, curador e stakeholder
do Menu das Artes, projeto itinerante
que disponibiliza obras em badalados restaurantes da cidade, resolveu
inaugurar sua própria galeria. E para
marcar a inauguração da Galeria
Menu das Artes, ele recebeu amantes
das artes e convidados especiais em
um coquetel embalado ao som das
batidas do deejay Léo Teruz.

CURADORIA & ARTE

NEWTON WHITEHURST
INAUGURA SUA PRÓPRIA
GALERIA DE ARTE

Tom Melo e Rodrigo Maia
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Valmir Lins e Pablo Guterres

Stella Frota Sales e Ethel Whitehurst

Marcelo Napoli e Amanda Câmara

Alessandra Brasileiro e Rafael Luna

Bia e Mariana Fiúza e Fernando Laprovítera
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advance.com.br

Em outras palavras, inteligência criativa que gera mais resultado.
Com um modelo próprio de pensar a comunicação, integramos insights
de pesquisas e dados com o pensamento criativo para desenvolver
soluções memoráveis e efetivas. É isso que constrói marcas fortes,
amadas e desejadas, que vendem mais e melhor.
Para gerar diferenciais estratégicos
e impulsionar sua lucratividade, Tamo Junto.

advancecomunicacao | +55 85 4006.2727
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Gustavo Serpa

Marília e Sérgio Esteves

Gustavo Porto, Luis Fernando, Gonzaga Mota e Gonzaga Mota Filho

Karmilse Marinho e Fabíola Rocha
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01/04/2018 01:21:10

edicao24_GabrielaDiasBranco_MIOLO_FINAL.indd 147

fotos: PAULA AMARAL

Clube mais tradicional do
Ceará, o Ideal tem novo
presidente. Dias após sua
eleição por unanimidade, o
tabelião Alcimor Rocha Jr.
foi empossado, juntamente
com sua diretoria, durante
prestigiada solenidade no
Salão Nobre Edson Queiroz
para conduzir a agremiação
no biênio 2018−2020. No quesito música, Gustavo Serpa
soltou a voz e comandou
a animação da cerimônia
seguida de coquetel.

POSSE NO IDEAL CLUBE

ELEITO POR
ACLAMAÇÃO,
ALCIMOR ROCHA
ASSUME MAIS UMA
VEZ A PRESIDÊNCIA
DO IDEAL CLUBE

Amarílio Cavalcante, Valmir Pontes e Alcimor Rocha Jr.
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Yuri Torquato e Fernando Laureano

Walter Cavalcante e Liana Fujita
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AJE FORTALEZA
EMPOSSA NOVA
COORDENAÇÃO
DURANTE
SOLENIDADE NA FIEC
A Casa da Indústria foi palco
da solenidade de posse da coordenação executiva da Associação dos Jovens Empresários.
Fernando Laureano deixou
o cargo como coordenador
geral e Yuri Torquato tomou
posse e assumiu a coordenação da entidade. No evento, o
empresário afirmou que sua
gestão será voltada para a desburocratização dos processos
do sistema econômico local,
em parceria com os órgãos
do poder e instituições como
CDL e Fiec.
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José Antunes, Pedro Garcia e Igor Pinheiro

JOVENS EMPRESÁRIOS

Luiz Eduardo Figueiredo, Adriana e Pedro Garcês

Mayara Feitosa
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TRADIÇÃO, EMOÇÃO E ADRENALINA
NO HIPÓDROMO DE CANINDÉ

Silvinha, Sylvio e Rafael Leal

O criador Rafael Leal comemora o sucesso da XI
edição do GP Haras Primavera. E como acontece a
cada ano, amantes do turfe e convidados pra lá de
especiais acompanharam os acirrados páreos, onde
emoção e adrenalina dão o tom das provas reunindo
inéditos e velozes cavalos da raça Quarto de Milha.
Outro grande destaque da programação foi a 6ª
edição do Leilão Primavera Elite.
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Henri Leal

Aline e Duda Mendonça

fotos: ROGÉRIO LIMA

HARAS PRIMAVERA

Geladeira e Bracinho

Cláudio e Synara Leal

Gabriel e Ivens Dias Branco Jr.
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Dao e Nadya Cabral

Daniel e Andréa Liebimann

Sylvio Leal e Chiquinho Feitosa

Bruno, Athina e Rebeca Bastos

Lívia e Guilherme Vieira
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HARAS PRIMAVERA

Artenísio Leite e Odmar Feitosa

Eduardo Brandão e Aline Vilar

Chiquinho e Cristina Aragão
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ENDOCRINOLOGIA

Paixão e
determinação com
a Dra. Lia Lousada
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www.baladain.com.br

MONTE
KLINIKUM

Hospital
muito além
da excelência
médica
ASSIS CAVALCANTE

Empresário,
líder de classe
e contador de
estórias
ROAD IN

55 11 99601.5999
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