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Salas comercia is  de 34,17 m²  a  50,48 m²

7  e levadores High-Speed  

ALDEOTA  R .  Gonçalves Lêdo,  777

742  vagas de estacionamento para
carros e motos

Salas com predisposição para piso elevado  

Centro de Eventos com 2  auditór ios
e 3  sa las de reunião

Hel iponto com Sala Vip

26  e levadores,  sendo 16  High-Speed  

Salas com predisposição para piso elevado  

Salas comercia is  de 22,73 m²  a  64,63 m² Lajes corporat ivas de 326,47 m²

Sistema de extração de fumaça 

em todos os pavimentos

Pré-Cert ificação LEED

Vagas exclusivas para carros e létr icos

ALDEOTA  Av.  Des.  Moreira ,  1300

1527 vagas  de estacionamento para 
carros e motos 

Centro de Eventos com 2  auditór ios
e 5  sa las de reunião

2  hel ipontos,  sendo 1  com sala  VIP

VENDA  E  ALUGUEL
D E  E S PAÇ O S  C O M E R C I A I S

V O C Ê  N O  C E N T R O
D O S  N E G Ó C I O S

Valor à vista para o BS Tower a partir de R$ 502.698,38 referente à sala 102 com 34,17m². Endereço: Rua Gonçalves Lêdo, 777 - Aldeota, Fortaleza/CE. Valor 
à vista para o BS Design Corporate Towers a partir de R$ 453.784,26 referente à sala 514 com 22,73m². Endereço: Avenida Desembargador Moreira, 1300 - 
Aldeota, Fortaleza/CE. Precificados na tabela vigente do mês de março de 2020. Áreas comuns entregues equipadas e decoradas conforme memorial 
descritivo. CRECI 5155F.

C o nve rs e  c o m  a  g e n t e
p a ra  m a i o re s  i n fo r m a ç õ e s .

BSPAR.COM.BR

(85) 99235-3533
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nossa capa / Giovana Bezerra 

foto Thiago Brito

V ivemos tempos desafiadores. O mundo experimenta uma pandemia, uma tragédia sanitária com 
poucos paralelos na história da humanidade. Já são mais de 400 mil pessoas contaminadas 
e mais de 20 mil mortos no mundo. Sem uma vacina contra o novo coronavírus, o  isolamento 

social tem se mostrado o remédio mais eficaz para evitar a contaminação. Como à época da 
abolição da escravatura, o Estado do Ceará saiu na frente, antecipando-se ao Governo Federal, com 
a publicação de um decreto determinando o fechamento de empresas por 15 dias, sendo o primeiro 
estado do Nordeste a criar um plano de contingenciamento e enfrentamento ao coronavírus. Acertou o 
governador Camilo Santana, com sua serenidade e decisões duras, ao tomar medidas indispensáveis 
para salvar vidas. O mundo todo precisou se adaptar! A Internet e as novas tecnologias foram as 
grandes aliadas nos dias de confinamento em casa. Com Netflix, WhatsApp, YouTube, Podcasts, Zoom, 
Hangout, Google Drive, WeTransfer, Instagram, e-mail, Facebook, iFood, aplicativos, sites e portais de 
notícias, além de revistas, jornais e da TV por assinatura,  a vida em confinamento se tornou mais fácil.  
Foi utilizando algumas dessas ferramentas que nossa afiada equipe produziu esta edição da Revista 
IN. A publicação chega quentinha aos endereços mais importantes do Estado - também disponibilizada 
online no Portal IN - baladain.com.br -, em um momento que as pessoas estão carentes de boas 
notícias. Quem estrela a capa de nossa publicação premium é a bela cantora Giovana Bezerra, que 
com voz doce e limpa leva alegria às festas e acontecimentos mais elegantes da cidade. No mais, 
como sempre, o melhor do melhor!  

Boa leitura!

FIQUE EM CASA!
O MUNDO TODO EM GUERRA 
CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS CONFIRA MAIS DE 

NOSSAS COBERTURAS
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Épraticamente impossível 
cruzar com Giovana 
Bezerra e não ficar 

impactado por sua beleza 
delicada, seu sorriso leve e 
sua simpatia. Nascida em 
Fortaleza, ela tem ganhado 
destaque e reconhecimento 
no cenário artístico cearense. 
Muito dessa paixão vem da 
própria família. “Minha mãe 
e minhas irmãs faziam dança, 
meu irmão toca violão e meu 
pai, piano. Sempre tivemos 
piano em casa e sempre fui 
apaixonada por música. 
Passava horas do meu dia 
ouvindo meu pai tocar e isso, 
para mim, era uma alegria sem 
fim, mesmo tão nova”, recorda.
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CAPA

DANÇA, MÚSICA E TEATRO 
O caminho artístico foi se desenhando 
de forma muito natural. Além da 
música, Giovana tem forte relação com 
a dança e o teatro. Com cinco anos de 
idade já frequentava aulas de jazz e, aos 
nove, começou a fazer aulas de canto. O 
teatro veio um pouco depois, no entanto, 
nunca deixou de fazer parte de sua vida. 
“Com a dança, participei de algumas 
competições pelo Brasil. Inclusive, o 
meu primeiro trabalho, ainda bem nova, 
foi dando aulas de dança para crianças e 
adolescentes”, relembra.

O INÍCIO EM 
PRODUÇÕES MUSICAIS
Com apenas 15 anos, em decorrência 
do envolvimento com a dança,
 começou a participar de produções 
de musicais em Fortaleza, tais como: 
“EnfeitiçadOZ”, uma reprodução de 
Wicked, musical da Broadway, além de 
shows mais voltados para apresentações 
em teatros. “Um trabalho que me deu 
muito orgulho de integrar foi o da 
opereta ‘A Valsa Proibida’, um clássico 
de Paurilo Barroso, dirigida por Haroldo 
Serra”, ressalta. Conforme diz, foi um 
projeto desafiador, especialmente por 
se tratar de uma produção de grande 
porte, dinamismo, além de ter sido 
guiada pela Orquestra de Câmara 
Eleazar de Carvalho. Em 2011, já bastante 
comprometida com o “trio de artes” da 
área de musicais (canto, teatro e dança), 
surgiu a oportunidade de morar em Nova 
Iorque, um dos maiores centros artísticos 
do mundo. “Ocupei todos os horários 
que tinha com aulas. De manhã 
estudava inglês voltado para negócios, 
à tarde tinha aulas de canto ou teatro 
(HB Studio) e à noite, aulas de dança 
(Steps on Broadway e Broadway Dance 
Center). Sempre que surgia algum 
horário livre, buscava fazer cursos com 
alguns diretores de musicais e professores 
de canto”, conta. Nesse período, mesmo 
com apenas 20 anos de idade, Giovana 
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pôde crescer e amadurecer, como pessoa e como 
profissional. Recentemente, ganhou ainda mais 
notoriedade com a participação na temporada 
carioca do musical “O Homem de La Mancha”, 
sob a direção de Miguel Falabella. Única cearense 
em um elenco composto por profissionais, em 
sua maioria vindos do Sudeste, afirma que viveu 
uma experiência indescritível, afinal, sempre 
teve o desejo de fazer parte de um musical de 
grande porte do eixo Rio-São Paulo.  
O musical retrata a história de D. Alonso 
Quijana, fazendeiro tomado pela loucura 
que imagina ser Dom Quixote, Senhor de La 
Mancha, fala sobre sonhos e coragem. Por 
essa razão, Giovana revela que foi tudo ainda 
mais mágico, pois, desde o início, teve forte 
identificação com o enredo da história. “Sou uma 
sonhadora nata e extremamente comprometida 
com todos os meus sonhos. Nesse tempo, 
ganhei amigos para a vida inteira!”, orgulha-se.

PROFISSIONALIZAÇÃO 
NA MÚSICA
Além dos musicais, Giovana sempre teve forte 
carinho com a música. Não é à toa que, com 
oito anos de idade, já fazia apresentações em 
festas. O tempo passou e a então garotinha que 
não podia ver um microfone e já começava a 
soltar a voz, se transformou em uma das mais 
talentosas e inventivas cantoras de sua geração. 
Em 2016, surgiu o convite para participar de 
uma banda voltada para o estilo Pop e Pop 
Rock, a Luna. “Foi um projeto realmente 
incrível e mais um momento de crescimento 
e descobertas. Com o tempo, foram surgindo 
pedidos para que eu cantasse em mais eventos 
privados, especialmente, casamentos”, diz. Em 
2018, ela resolveu montar sua própria banda e, 
a partir desse ponto, os caminhos foram fluindo 
naturalmente. “Tenho uma equipe incrível de 

EU SEMPRE ESCOLHO COM MUITO CUIDADO OS MEUS 
REPERTÓRIOS E, PARA MIM, O MAIS IMPORTANTE É QUE EU ME 
IDENTIFIQUE COM O QUE CANTO, COM A MÚSICA E O ESTILO

profissionais em quem confio, o que torna 
tudo ainda melhor”, destaca. MPB, bossa, 
jazz e pop são alguns dos estilos que a cantora 
interpreta. Seu grande diferencial, entretanto, 
é a dinamicidade do repertório e o cuidado ao 
escolhê-lo. “Aprecio muitos estilos diferentes e, 
assim, consigo ter um repertório bem variado. 
Uma das coisas que mais gosto de fazer é 
‘brincar’ com essas músicas”, assevera. Prova 
disso é que, assistir a um show de Giovana é 
ter uma surpresa atrás da outra.  
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Música pop com levada de bossa e jazz ou um jazz com uma cara pop são alguns 
desses exemplos. Nomes como: Elis Regina, Maria Bethânia, Tom Jobim, Vanessa 
da Mata, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Michael Jackson e Dua Lipa 
são algumas de suas referências. A fortalezense também não deixa de lado as canções 
regionais e tudo o que valoriza o nosso Nordeste. “Em shows próprios, aproveito 
para realmente inserir no repertório o que é importante para mim e, se faço 
algum evento particular, busco unir o meu gosto musical, que é bem plural, com 
o perfil da festa”, explica. Sobre os projetos futuros, Giovana adianta que um dos 
próximos será o lançamento de uma música autoral. E completa: “Estão também 
nos planos um show bem especial com artistas convidados que amo e uma 
participação em um festival de música ainda a ser divulgado. Na área de eventos 
privados, vou ‘cantar o amor’ no Chile e em Portugal e estou muito feliz que o 
meu trabalho esteja ultrapassando também esta barreira nacional”.

CAPA

TER O APOIO DA MINHA FAMÍLIA NAS MINHAS 
ESCOLHAS DE VIDA FOI ESSENCIAL PARA QUE 
EU ME TORNASSE QUEM EU SOU HOJE E PARA 
QUE NOSSA RELAÇÃO SE TORNASSE CADA 
VEZ MAIS FORTALECIDA
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ANIVERSÁRIO DE MARÍLIA QUINTÃO TRANSFORMA O 
ENDEREÇO DELA EM UM SOFISTICADO NIGHT CLUB

Marília Quintão
/ LET`S CELEBRATE

Pedro Paulo e Nicole Carapeba

Raquel e Erick Vasconcelos

Pompeu Vasconcelos, Carlos da Costa, Marília Vasconcelos e Eduardo Diogo

Marília Quintão Vasconcelos
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P elo convite desenvolvido pela Agência 
IN e disparado para os amigos mais 
chegados da aniversariante, já dava 

para se ter uma ideia do que seria a 
festa de aniversário de Marília Quintão. 
Dito Machado deu seu toque de classe, 
transformando o alinhado endereço da 
anfitriã em um cenário que remetia a um 
sofisticado night club. Para celebrar mais 
um ano de sua mulher em grande estilo, 
Pompeu Vasconcelos também convocou 
o deejay Nº1 do Ceará, Pedro Garcia, para 
comandar a animação do fervo. A balada 
contou ainda  com a  participação do 
saxofonista Jorge Matheus e da cantora 
Giovana Bezerra, mesclando e-música 
com arranjos e música ao vivo. 

Salmito Filho e Jamile Salmito

Aristênio e Ana Cláudia Canamary, Isabel e Alexandre Pereira

Nádia e Eduardo Bismarck

Rodrigo Nogueira, Pompeu Vasconcelos, Élcio Batista, Júlio Ventura e Silvio Frota

José Quintão e Valéria Carneiro

Marília Quintão
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Katerine Queirós, Liliana Rola, Eveline Fujita e Maria Lúcia Carapeba

Marília Vasconcelos e Carla Bezerra Lima

Lorena Gomes, Raquel Fortes, Tatiana Luna e Roberto Pamplona

Clarissa Sendra e Márcio Calux

BOLHAS, BOLHAS E MAIS BOLHAS 
DE CHAMPAGNE MOËT & CHANDON, 
JOHNNIE WALKER GOLD LABEL, VINHOS 
BRANCO E TINTO FRANCESES FRANC 
BEAUSÉJOUR BY BRAVA WINE, ALÉM DE 
UM BAR DE GIN DA ONE, TWO DRINK,  
FORNECIAM O COMBUSTÍVEL PERFEITO 
PARA ENERGIZAR OS CONVIDADOS.

Marcella Porto
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Rodrigo e Camile Carneiro

Isabella e Pedro Gurjão Danielle e Cristiano Peixoto

Nicole Vasconcelos, Roberta Quaranta, Wayne Moreira, Camile Carneiro, Marília Vasconcelos, Manoela Pimenta e Lana Pinheiro

Danilo e Raquel Cavalcante
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Wayne Moreira e Manoela de Castro

Roberto Pamplona e Rodrigo Maia

Cláudio Moreira, Geraldo Rola e Kaká Queirós

Cecília e Leo Couto

Patriolino e Renata Dias

Lorena e João Carlos Gondim
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Marília Quintão

TOCA FINA COZINHA, SINÔNIMO 
DE EXCELENTE GASTRONOMIA, 
ASSINOU O CARDÁPIO DA FESTA, 
QUE ESTICOU ANIMADA ATÉ AS 
5H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, 
FINALIZANDO COM UMA RODADA 
DE HABANOS, TRAZIDOS PELOS 
ANFITRIÕES DIRETAMENTE DE 
CUBA, E AS FAMOSAS TORTINHAS 
DE COCO DO LALÁ.

Cândido e Rebecca Albuquerque

Ricardo e Manoela Bacelar, Paula e Silvio Frota

Leo e Ane Alcântara

Bismarck e Gláucia MaiaFernando e Camila Quinderé



Marília Quintão

Mais do evento
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Patrícia e Danilo DiasFrancisco e Naiana Philomeno

Anderson Quintão, Rodrigo Carneiro, Joaquim Araújo, Ariston Pessoa e Bruno BarreiraManu e Otílio Ferreira

Paula Frota, Nádia Bismarck, Elusa Laprovítera, Gláucia Maia e Cristina Aragão





Ana Carolina Fontenele

G lamour, brilho e sofisticação. Um a um ou todos juntos, esses foram os ingredientes do sucesso do get together promovido por Ana Carolina Fontenele para 
apresentar a nova coleção de joias da Diamond Design. O exclusivo happening reuniu clientes da joalheria na  residência da anfitriã e head da marca. 
Na ocasião, Ana Carolina apresentou as chaves cravejadas em diamantes da linha “Open Your Heart”, verdadeiros amuletos da sorte, que representam 

sentimentos do bem. Na sequência, a Master Coach Bianca Sales engatou um bate-papo centrado no tema “Virar Chaves”, seguido de pocket show  da cantora 
Giovana Bezerra, capa desta edição da Revista IN, coroando o meeting com seu repertório classudo, recheado de canções da MPB. 

Ana Carolina Fontenele abre as portas de seu elegante endereço 
para apresentar coleção de joias de tirar o fôlego

Open Your Heart

INFASHION



THÁSSIA NAVES ELEGEU A CHAVE DA 
PROSPERIDADE, CRAVEJADA EM DIAMANTES E 
PEDRAS DE ESMERALDA, E A CHAVE DO AMOR, 
COM TURMALINA ROSA EM LAPIDAÇÃO CORAÇÃO, 
CONQUISTANDO MILHARES DE LIKES AO POSTAR 
OS OBJETOS DE DESEJO DA COLEÇÃO “OPEN 
YOUR HEART”, EM SUAS REDES SOCIAIS.Niedja Bezerra e Isabel Brasil
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Ingrid Lucena



Isabele Temóteo

Diamond Design

Wayne Moreira

Thyane Dantas

Patrícia Gurgel

Mais do evento

 2 8



JARDINS OPEN MALL - SHOPPING RIOMAR

cabanadelprimo cabanadelprimo.com.br

Novo cardápio
Cabaña del Primo
Uma nova experiência assinada pela chef Louise Benevides

Filet Bombonera



RAINHA CAMILA QUEIROZ BRILHA MAIS QUE 
UM DIAMANTE NO BAILE DO COPA 2020

Baile do Copa
/ CARNAVAL DO RIO

Paula Amorim

Rebecca Amorim

Marcella Rica, Antônia Morais e Vitória Strada
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Camila Queiroz



U ma das festas mais aguardadas do 
Carnaval carioca, o Baile do Copa 
já faz parte do calendário oficial de 

eventos do Rio de Janeiro. Com o tema 
“Abra suas Asas” a edição deste ano 
celebrou a diversidade,  reunindo socialites, 
famosos, celebridades e jetsetters de 
todas as partes do Brasil nos elegantes 
salões do Belmond Copacabana Palace. 
Sucedendo a musa Deborah Secco, a 
coroa de rainha do Baile foi entregue a 
linda atriz Camila Queiroz, que fez jus 
ao posto e surgiu deslumbrante em um 
look dourado ao lado do marido Klebber 
Toledo,  brilhando na pista – e fora dela- , 
comandada pelo deejay Papagaio. 

Baile do Copa

Mônica Ibeas e Heckel Verri

Iasmin Torres e Carol Carpena

Cris Pitanguy e Tiago Senna

Patrícia Brandão, Camila Queiroz e Juan Morais

Yasmin Brunet e Armando Fernandez
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Baile do Copa

Mais do evento

 3 2

Antônia Morais Priscilla Katzmair

Sérgio Loroza

Carolina Lazari e Renan Queiroz

Cláudia Martinez

Andrea Natal e Camila Queiroz

O TRADICIONAL BLOCO CORDÃO DA BOLA PRETA E SÉRGIO 
LOROZA COMPLEMENTARAM O LINE UP DA NOITE DE 
PURO CHARME E GLAMOUR, EM QUE MULHERES LINDAS  
DESFILAVAM COM SUAS MARAVILHOSAS FANTASIAS, 
ARREMATADAS POR JOIAS E DECOTES DE TIRAR O FÔLEGO. 
O BAILE DO COPA É REALIZADO TRADICIONALMENTE AOS 
SÁBADOS DE CARNAVAL E SEMPRE CONTA COM PRESENÇAS 
MARCANTES DESDE SEU INÍCIO, EM 1924.



Haus Motors Fortaleza
Av. Washington Soares, 6623

(85) 3401.4900
www.hausmotors.com.br
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EXCLUSIVIDADE TEM NOME: AMG GT C ROADSTER!

Esta é a primeira edição de 2020 e como não podia faltar, trouxemos emoldurados nas páginas da Inroad carros que 
mais parecem obras de arte que um veículo sobre quatro rodas. O Mercedes-AMG GT C Roadster, com certeza, não me deixa mentir! 

O Jaguar I-PACE, por exemplo, além de ser um sério candidato também a roubar a cena é 100% elétrico. 
Você encontrará um SUV japonês de luxo, mas que é capaz de encarar uma aventura off-road sem problemas. 

Por fim, o esportivo do momento e que está cada vez mais apimentado, Novo Polo GTS. Boa leitura!!!

Motores e Luxo em Ação

Por Jota Pompílio

INROAD
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FICHA TÉCNICA
• MOTOR: 4.0 8V
• POTÊNCIA: 557 CV
• CÂMBIO: AUTOMÁTICO (7 MARCHAS)
• TORQUE: 68,7 KGFM 
• CAPACIDADE: 2 LUGARES
• GARANTIA: 2 ANOS
• ARO: 20”
• DIREÇÃO: ELÉTRICA
• ORIGEM: IMPORTADO
• VELOCIDADE MÁXIMA: 316 km/h 
 (0 A 100 km/h: 3,6 ")
• PREÇO: R$ 1. 256.900,00

Estático, o modelo é uma pintura, 
literalmente, à altura de um Van 
Gogh e como um quadro seu, vale 

milhões. Opa, R$ 1.256.900 o preço do 
alemão para ser preciso! Dá para ver que o 
Mercedes-AMG GT C Roadster é pouco 
acessível, né? Também é difícil imaginar 
um conversível desse quilate no trânsito 
cearense, com motos driblando retrovisores 
e buracos torturando a suspensão. Mas 
qual é o lugar ideal para colocar 557 cv de 
potência à prova? Nas rodovias federais e 
estaduais. O conversível de dois lugares 
conta com uma capota de lona que leva 
11 segundos para ser aberta com o carro 
rodando até 50 km/h. São três opções de 

cores para o teto (bege, preto ou vermelho) 
combinar com uma das 10 tonalidades 
disponíveis para a carroceria. Ah, esqueça 
qualquer peça de plástico: no acabamento, há 
couro legítimo, fibra de carbono, alumínio 
e camurça sintética alcântara por todos os 
lados. Como “só” refinamento não basta 
– senão, você compraria um S 65 AMG 
–, o Mercedes recompensa o investimento 
de sete dígitos com cinco diferentes modos 
de condução, amortecedores de rigidez 
variável e até ajustes do ruído que sai pelo 
escapamento. O motor é o mesmo do 

GLC 63, mas otimizado para gerar 557 
cv de potência e 68,3 kgfm de torque e 
combinado a uma caixa automatizada de 
dupla embreagem e sete marchas. Sempre 
com tração traseira, o roadster leva apenas 
3,7 segundos para chegar aos 100 km/h, 
mas requer experiência para atingir os 317 
km/h de velocidade final! E essa experiência 
é exclusiva tal qual o modelo!  

Inroad
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JAGUAR I-PACE: UM DREAM QUE SE TORNOU REALIDADE

Se carro elétrico pertence ao futuro, para a Jaguar Land Rover o futuro é 
hoje com o I-PACE - modelo 100% elétrico. O I-PACE (lê-se aipeice) é 
comercializado no Brasil em versão única  e com longa lista de equipamentos 

de série. Em Fortaleza, de acordo com Silvio Uchôa, gerente comercial da Extrema 
– autorizada cearense – o SUV de luxo trabalha com dois motores, “um em cada 
eixo que geram 400 cv. Ele é capaz de fazer 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos, 
desempenho digno de um superesportivo”, ressalta. 
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FICHA TÉCNICA
• MOTOR: DOIS ELÉTRICOS, A BATERIA 

DE ÍON DE LÍTIO DE 90 KWH 
• POTÊNCIA: 400 CV
• TORQUE: 71 KGFM
• CAPACIDADE: 5 PESSOAS
• DIREÇÃO: ELÉTRICA
• PNEUS: 255/40 
• ARO: 22"
• PORTA-MALAS: 656 LITROS
• GARANTIA: 8 ANOS
• 0-100 KM/H: 4,8 SEGUNDOS
• AUTONOMIA DA BATERIA: 480 KM
• PREÇO: 452.200,00

Se você é um sério candidato a tê-lo, 
a motorização elétrica dispensa a caixa 
de marchas, radiador, catalisador, esca-
pamento e outros agregados, sobrando 
mais espaço para ocupantes e bagagem. 
Na Extrema, segundo o gerente, o Jaguar 
I-PACE está disponível por R$ 452.200.  
Na prática, podemos dizer que o SUV de 
luxo é o primeiro modelo 100% elétrico 
da Jaguar e o I-PACE representa o futuro 
ao oferecer total eficiência, design, de-
sempenho e zero emissão de poluentes. 
Equipado com uma bateria de íon de 
lítio de 90 kWh de última geração, com 
garantia de 8 anos, o modelo traz auto-
nomia de até 470 km por carga. “Quem 
o compra, geralmente é o cliente que é 
aberto a inovação e tecnologia”, finaliza.

DE SÉRIE
A título de curiosidade, o I-PACE conta 
com ACC (controle de cruzeiro adapta-
tivo), sistema de entretenimento Touch 
Pro Duo (duas telas sensíveis ao toque de 
10” e 5”), teto solar panorâmico, rodas 
diamantadas 20”, painel de instrumentos 
digital, sistema de som Meridian, faróis em 
LED premium, monitoramento de ponto 
cego e assistente de faixa, entre outros.  

Inroad
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HONDA CR-V AGORA COM 1.5 TURBO E TOCADA ESPORTIVA

SUV de porte médio japonês,  o CR-V 
vem só na versão Touring. O segundo 
SUV mais vendido do planeta custa 

R$ 194.900 na Novaluz – autorizada do 
grupo Carmais. Completamente atualizado, 
o utilitário esportivo enfim traz o motor 
1.5 VTC (duplo comando de válvulas) 
turbo com 190 cavalos. Para quem ama 
detalhes, o utilitário nipônico vem ain-
da com controles de tração e estabilidade 
integrados ao sistema de direção elétrica, 
além de assistente de partida em rampa.  
O que isto significa? Que em subidas ele (o 
CR-V) não desce. Por dentro, o ambiente é 
sofisticado, destacando-se o acabamento de 
melhor qualidade, assim como painel com 
HUD, instrumentação análogo-digital com 
grande display TFT, alerta de manutenção 
com os itens que precisam ser substituí-
dos. A multimídia Display Auto vem com 
Google Android Auto e Apple Car Play, 
além de câmera de ré/lateral (LaneWatch) 

e navegador GPS integrado. Ah, o volante é 
o mesmo empregado no Civic e a alavanca 
de câmbio continua em posição elevada e 
junto ao painel, uma característica do CR-
V. Na base ficam o freio de estacionamento 
eletrônico, Brake Hold (trava os freios com 
o carro parado e engatado) e modo Econ. 
Segundo Thiago Araújo, gerente da Novaluz 
da “Barão”, o CR-V ficou com um visual 
ainda mais imponente, robusto e sofisticado. 
A excelência em cada detalhe do novo CR-V 
traz um toque de esportividade e elegância. 
Ele avalia que o modelo está completíssimo. 
O CR-V alia alto desempenho com baixo 
consumo de combustível, além disso possui 
sistemas inteligentes para garantir melhor 
dirigibilidade e segurança. Thiago revela que 
o cliente do CR-V tem perfil conservador, 
“que têm a segurança e credibilidade da 
marca como ponto primordial, valorizam 
um atendimento individualizado e o pós 
venda da marca é fator determinante”.  

FICHA TÉCNICA
• MOTOR: 1.5 TURBO

• POTÊNCIA: 190 CV

• CÂMBIO: AUTOMÁTICO (6 MARCHAS)

• TRAÇÃO: 4X4

• CAPACIDADE: 5 OCUPANTES

• 0 A 100 KM/H: 8,4 SEGUNDOS 

• VELOCIDADE MÁXIMA: 174  KM/H

• PORTA-MALAS: 522 LITROS

• TANQUE: 57 LITROS

• ARO: 17"

• FABRICAÇÃO: NACIONAL

• PREÇO: R$ 194.900,00
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POLO GTS HONRA O PASSADO E MOTOR 

TURBO AJUDA A RONCAR MELHOR

FICHA TÉCNICA
• MOTOR: 1.4 TSI
• POTÊNCIA: 150 CV
• CÂMBIO: AUTOMÁTICO (6 MARCHAS)
• ANO DE FABRICAÇÃO:  2020
• CAPACIDADE: 5 OCUPANTES
• ACELERAÇÃO 0 A 100 KM/H: 8,4 S
• VELOCIDADE MÁXIMA: 207 KM/H
• PORTA-MALAS: 300 LITROS
• TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 52 LITROS
• ARO: 17"
• FABRICAÇÃO: NACIONAL
• PREÇO: 99.990,00

No passado não tão distante, a sigla 
GTS significa que o motor é api-
mentado. A Volkswagen a trouxe de 

volta e o Novo Polo GTS não decepciona. 
Com exclusivo motor 1.4 turbo, de 150 
cavalos, acoplado a um câmbio automático 
de seis marchas e visual mais esportivo, ele 
tem um desempenho fantástico! Segundo 
Maurício Vieira, gerente da Fazauto, o 
hatch esportivo tem vários atributos. “A 
esportividade e, claro, o pacote tecnológico 
ofertado no modelo, com destaque para o 
motor 1.4 TSI, um acerto diferenciado na 
suspensão, modo seletor de condução, painel 
digital configurável  (active info display) e 
o emulador de ronco do motor”, enumera.
Na prática, o carro tem um ótimo conjunto 
mecânico, ficou bem esperto, seu motor 
proporciona um rendimento na medida 
para quem gosta de acelerar. Dirigindo-o nas 
pistas em Fortaleza e em algumas rodovias, 

tem comportamento dinâmico, suspensão 
mais firme graças ao novo eixo traseiro, que 
ficou mais rígido, assim como a dianteira, 
que ganhou novos amortecedores e molas. 
No modo Sport, a direção fica mais pesada 
trazendo mais segurança. A bordo, o moto-
rista ouve um ronco esportivo promovido 
pelo simulador. O Polo GTS faz de 0 a 100 
km/h em 8,4 segundos e atinge velocidade 
máxima de 207 km/h. E faz isso com boa 
economia. Segundo a fábrica, ele faz 11 km 
por litro na cidade e 13,7 na estrada, quando 
abastecido com gasolina. “A procura pelo 
modelo surpreendeu nossas expectativas!!! 
O modelo fez bastante sucesso entre os 
amantes de veículos esportivos e é um sucesso 
de vendas”, relata Maurício. Ele pondera 
que o cliente do Novo Polo é o que busca 
esportividade e tecnologia, “associado a um 
excelente custo benefício”. Versões a partir 
de R$ 99.990,00.







Governo do Ceará
COMBATE FORTE E SÉRIO CONTRA 
         A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

OGoverno do Ceará adotou medidas rápidas, sérias e que se tornaram referência para outros estados 
do Nordeste e do Brasil, tendo inclusive sido o primeiro estado nordestino a criar um plano de 
contingenciamento e enfrentamento ao coronavírus. Diversos protocolos de segurança e saúde foram 

adotados com o objetivo de minimizar a disseminação da covid-19 pelo território cearense e, principalmente, 
para proteger as pessoas. Outras medidas preventivas como a adoção do isolamento em casa, fechamento de bares, 
restaurantes, shoppings e comércio em geral, seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e do próprio Ministério da Saúde, para o enfrentamento à pandemia. Tão logo os primeiros casos suspeitos foram 
notificados no país, o Governo do Ceará criou o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, 
no dia 13 de março, reunindo 25 entidades privadas e órgãos públicos, para acompanhar a evolução da doença 
não apenas no Estado, mas também no Brasil e no mundo, verificando as ações adotadas internacionalmente. 
Ainda liberou R$ 45 milhões para a Secretaria da Saúde adotar ações necessárias, como aquisição de material 
de diagnóstico e outros insumos, bem como ampliou de imediato em 230 os leitos de retaguarda e de UTI para 
atender à população cearense, tanto na capital quanto no interior.
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Ainda como medida preventiva à expansão da doença no Estado, determinou a 
paralisação do funcionamento da rede pública estadual de ensino – básico, médio 
e superior –, por 15 dias. Na oportunidade, orientou que a rede particular adotasse 
essa mesma ação, que logo foi seguida não apenas pelos colégios, mas também uni-
versidades, cursos técnicos e preparatórios.

O GOVERNO DO CEARÁ 
ADOTOU MEDIDAS RÁPIDAS, 
SÉRIAS E QUE SE TORNARAM 
REFERÊNCIA PARA OUTROS 
ESTADOS DO NORDESTE E DO 
BRASIL, TENDO INCLUSIVE, 
SIDO O PRIMEIRO ESTADO DO 
NORDESTE A CRIAR UM PLANO 
DE CONTINGENCIAMENTO 
E ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS.

Leitos do Hospital Leonardo da Vinci

DECRETO
No dia 19 de março, após acordo firmado 
entre os poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, com a anuência do Ministério 
Público e a Prefeitura de Fortaleza, foi pu-
blicado um decreto estadual com medidas 
mais restritivas, para toda a sociedade, para 
evitar que a Covid-19 se propagasse. Nele foi 
determinada a suspensão do funcionamento 
de bares, restaurantes, lanchonetes, templos, 
igrejas, museus, cinemas, academias, clubes, 
lojas, feiras, shoppings e centros comerciais, 
com exceção de farmácias, supermercados e 
serviços de saúde que funcionassem em seu 
interior. A medida ainda proibiu a presença 
de pessoas em barracas de praias, rios, lagoas 
e piscinas públicas. Tal suspensão foi expan-
dida ao setor industrial, com exceção das 
empresas que produzem bens de consumo 
essenciais – alimentícios, farmacêuticos, 
hospitalares, bem como distribuidoras de 
água, gás, energia elétrica, telecomunicações, 
segurança privada. Estabelecimentos médicos, 
hospitalares, laboratórios de análises clínicas, 
postos, funerárias, padarias, supermercados, 
clínicas, bancos, além de empresas que pro-
duzem ou operam na ZPE-Ceará, também 
foram excluídas do cumprimento do decreto.  
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OUTRA AÇÃO DE GRANDE 
RELEVÂNCIA PARA 
CONTER A EXPANSÃO DA 
EPIDEMIA NO ESTADO 
FOI A AQUISIÇÃO 
TEMPORÁRIA DO HOSPITAL 
LEONARDO DA VINCI, QUE 
ESTAVA FECHADO HÁ 
ALGUNS ANOS, MAS FOI 
TOTALMENTE ADAPTADO E 
EQUIPADO PELO GOVERNO 
DO CEARÁ PARA ATENDER 
A CASOS CONFIRMADOS 
DA COVID-19.

O Porto do Pecém também está funcio-
nando com diversas medidas para garantir 
a segurança da saúde dos trabalhadores e 
prestadores de serviços, garantindo a movi-
mentação de cargas, em especial alimentos 
e medicamentos. Foi liberado, ainda, o 
serviço de entrega (delivery) inclusive por 
aplicativos. Determinou, ainda, o ponto 
facultativo no serviço público até 27 de 
março, com a realização de home office, 
quando possível, ressalvados os serviços 
essenciais. Suspendeu o transporte rodoviário 
intermunicipal, serviços de metrô e VLT, 
além de instituir barreiras de fiscalização 
sanitária nas divisas com outros estados 
nordestinos. O descumprimento às medidas 
acarretará em multa diária de R$ 50 mil, 
além de medidas como apreensão, interdição 
e emprego de força policial.

SAÚDE
Também decidiu que a Secretaria de Saúde 
será a responsável por desenvolver toda a in-
fraestrutura de combate à doença no Estado, 
mas com total apoio do Executivo. Nesse 
âmbito duas ações foram de fundamental 
importância para garantir um atendimen-
to com maior velocidade e segurança às 
pessoas com suspeita de infecção ou que, 

efetivamente, acabaram sendo contaminadas. 
Uma delas foi a aquisição ou aluguel de 600 
novos equipamentos de UTI, para reforçar 
o total de 740 UTIs existentes no Ceará, 
quase que dobrando a oferta desse tipo de 
leito na rede pública estadual de saúde, bem 
como a compra de dez mil testes rápidos para 
detecção do coronavírus, 100 mil máscaras 
de proteção e 400 mil litros de álcool em 
gel. Outra ação de grande relevância para 
conter a expansão da epidemia no Estado 
foi a aquisição temporária do Hospital 
Leonardo da Vinci, que estava fechado 
há 13 anos, mas foi totalmente adaptado 
e equipado pelo Governo do Ceará para 
atender a casos confirmados da covid-19. 
A unidade, situada na Aldeota, tem capaci-
dade para 230 leitos, sendo 30 de UTI. Ela 
recebeu corpo clínico completo – médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de 
enfermagem, raio-X, laboratório e banco 
de sangue. E o encaminhamento para lá é 
realizado pela Central de Regulação do Es-
tado, portanto, é um hospital de retaguarda 
das unidades de atendimento e não deve ser 
procurado pela população. Também criou 
o Teleatendimento em Saúde, com 150 
linhas à disposição das pessoas para tirar 
dúvidas, 24 horas por dia, com profissionais 

Porto do Pecém
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de saúde que atendem pelo número 0800-275-1475, e com ligação gratuita. 
O objetivo principal é evitar a ida de um volume muito grande de pessoas aos 
postos de saúde e hospitais da rede pública, que apresentarem algum sintoma 
da doença. Dessa forma, apenas quem estiver com febre alta e problemas 
respiratórios deverá procurar as unidades de saúde. Solicitou a suspensão de 
voos internacionais para o Fortaleza Airport ao Governo Federal e passou a 
monitorar a temperatura dos passageiros que chegam ao Ceará, objetivando 
identificar possíveis casos suspeitos.

MAIS AÇÕES
Outra medida importante adotada pelo Governo do Ceará diz respeito à 
isenção, por um prazo de 90 dias contados a partir de 1º de abril, da cobrança 
das contas de água e esgoto (Cagece) para imóveis de padrão básico (até 50m²) 
que consomem até 10m³ de água por mês, na capital e municípios atendidos 
pela Cagece. No mesmo período, a tarifa de contingência será suspensa para 
imóveis de padrão básico e regular (até 120m²) em toda a Região Metropo-
litana de Fortaleza, inclusive. E, junto com os governadores do Nordeste, o 
Governo do Ceará obteve do Governo Federal a liberação de R$ 8 bilhões 
para serem divididos nas ações de combate à pandemia da covid-19 nos nove 
entes da região; além da recomposição do FPE e FPM que serão repassados 
pelo Governo Federal, e devem chegar a R$ 16 bilhões; suspensão de dívidas 
com a União de R$ 12,6 bilhões; renegociação com bancos públicos de 
outros R$ 9,6 bilhões, além de créditos facilitados de R$ 40 bilhões. É o 
Governo do Ceará trabalhando dia e noite, no sentido de conter a expansão 
do coronavírus e proteger a saúde dos cearenses.

Hospital Leonardo da Vinci



PATRIOLINO DIAS ASSUME A PRESIDÊNCIA DO 
SINDICATO DAS CONSTRUTORAS EM SOLENIDADE 
QUE FICARÁ MARCADA PARA SEMPRE NA 
HISTÓRIA DO SINDUSCON-CE

Posse Sinduscon
/ PRESTÍGIO PURO

Patriolino Dias e André Montenegro

Cid Marconi, Antônio Henrique, Cid Gomes, Patriolino Dias, Eduardo Girão, Ricardo Cavalcante, 

Camilo Santana, Izolda Cela, Washington Araújo, Tasso Jereissati e Ciro Gomes
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R eunindo a mais alta cúpula da política cearense, nomes de peso do 
Poder Judiciário e da construção civil, além do PIB empresarial do 
Estado,  Patriolino Dias e sua diretoria do Sindicato das Construtoras 

(Sinduscon-CE) tomaram posse em concorrida cerimônia no Auditório Waldyr 
Diogo, na Casa da Indústria. Em seu discurso de posse, o construtor apontou 
os principais desafios do sindicato que ele comandará até 2023, defendendo 
a queda das taxas de juros e a desburocratização para alavancar a cons-
trução civil, garantindo dias melhores com crescimento e desenvolvimento 
sustentável para o setor. 

Posse Sinduscon

Sérgio Resende, Emília Buarque e Sílvio Palácio

Ruy do Ceará, Guilherme e Evandro Colares

Carlos Fiúza, Sérgio Macêdo, João Fiúza, Otacílio Valente e José Simões

Beatriz e Jorge Dantas

Adriano Marques, Rafael Cysne e Paulo Benevides
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ENTRE AS AUTORIDADES PRESENTES NA 
POSSE DE PATRIOLINO DIAS, O GOVERNADOR 
DO CEARÁ, CAMILO SANTANA; OS SENADORES 
TASSO JEREISSATI, CID GOMES E EDUARDO 
GIRÃO; O PREFEITO DE FORTALEZA, ROBERTO 
CLÁUDIO BEZERRA; O EX-GOVERNADOR CIRO 
GOMES; O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO CEARÁ, JOSÉ SARTO; 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, ANTÔNIO HENRIQUE; O 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO CEARÁ, WASHINGTON ARAÚJO E O 
PRESIDENTE DA CÂMARA BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC), JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES MARTINS.

Veruska e Daniel Arruda

Rômulo Santos, Leonardo Lima e Daniel Otoch

Sérgio Macêdo e Joaquim Caracas

Roberto Cláudio

Domingos Neto, Cid Gomes e Camilo Santana
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Posse Sinduscon

Duda Brígido, Mariana e Francisco Marinho Liana e Tomás Rocha

Antônio Henrique e Samuel DiasGama Filho e José Carlos Gama
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Posse Sinduscon

“NOSSA ADMINISTRAÇÃO SERÁ DEMOCRÁTICA 
E PARTICIPATIVA. AQUI NÃO ESTÁ SENDO 
ACLAMADO UM PRESIDENTE, MAS TODA 
UMA DIRETORIA, QUE SOMARÁ FORÇAS E 
TRABALHARÁ SEMPRE EM CONJUNTO. FAÇO 
QUESTÃO DE SER GRATO A CADA UM QUE 
ABRAÇOU, JUNTAMENTE COMIGO, ESSE 
PROJETO”, DESTACOU O NOVO PRESIDENTE.

Nizabro Fujita e Adolfo Bichucher

Benigno Júnior, Darlene Braga, Salmito Filho e Reinaldo Salmito

Samuel Dias, Clausens Duarte, Ricardo Teixeira e Aristarco Sobreira

Emanuel e Sarah MotaMais do evento
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A força e a determinação de um cearense no Senado. 
Educação e cultura em pauta.

Prisco Bezerra

INTERVIEW
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“Meu pai, Roberto Cláudio Frota 
Bezerra, foi reitor da UFC e minha 
mãe, Maria das Graças, também 
foi servidora da UFC e eles sempre 
tiveram muitos amigos envolvidos, 
direta ou indiretamente, na política”, 
revela. Apesar disso, a entrada na 
política não foi planejada, uma vez 
que sua atuação sempre foi no ramo 
empresarial, mais especificamente 
no segmento educacional, atividade 
que acompanha a família há três 
gerações. “Hoje, além do Senado, 
ajudo a gerir a rede de instituições 
de Ensino Superior Unip/Uniplan 
(Grupo Aqui Você Pode), que já está 
presente em 90 cidades de quatro 
regiões do País”, conta.

POLÍTICA PARTIDÁRIA
De forma totalmente despretensiosa. 
Foi assim que a política partidária 
entrou na vida do Senador. Muito 
dessa ligação parte da história de 
Roberto Cláudio. Desde o início, 

Prisco Rodrigues Bezerra, 
segundo ele mesmo diz, 
sempre foi um “homem 

dos bastidores”. Apesar disso, vem 
mostrando trabalho e muito empe-
nho no Senado Federal, desde que 
assumiu a função com o pedido de 
afastamento do Senador Cid Go-
mes, do qual é primeiro suplente. 
Prisco é formado em Administração 
de Empresas pela UFC, com MBA 
em controladoria pela UFC/USP, 
trabalhou como auditor e consultor 
da Ernst & Young e foi professor 
substituto da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Irmão do atual 
Prefeito de Fortaleza, Roberto 
Cláudio, o Senador afirma que os 
debates políticos sempre fizeram 
parte da família.

PROCURO HONRAR E CORRESPONDER AOS ANSEIOS DOS 
MILHÕES DE CEARENSES QUE NOS ESCOLHERAM COMO 
SEUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES

Família
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Prisco tem participação ativa na vida 
política do irmão. “Ajudei na primeira 
campanha do Roberto como deputado e 
nas duas campanhas vitoriosas à Prefeitura 
de Fortaleza. Participei de todas essas etapas 
e, quando o Roberto iniciou a gestão em 
Fortaleza, em 2013, me convidou para ser 
seu Secretário de Governo”, assevera. Como 
Secretário de Governo, Prisco, com grande 
expertise em gestão, organizou as finanças 
e iniciou um processo de planejamento 
orçamentário e fiscal, com a implantação 
de ferramentas como o Comitê Municipal 
de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal 
(COGERFFOR), que permitiu a retomada 
dos investimentos da capital cearense. 
Foi ele um dos principais responsáveis 
pelo desenvolvimento de ações que vêm 
causando verdadeira revolução na cidade 
de Fortaleza transformando-a em uma 
cidade mais acolhedora, igualitária e com 
mais oportunidades para sua população. 

CIRO E CID GOMES
Em 2018, o atual Senador trabalhou na 
campanha do Ciro Gomes à Presidência da 
República. A proximidade com a família 
Gomes, no entanto, não é recente. Segundo 
conta, Ciro e Cid são dois grandes políticos, 
figuras públicas da maior relevância que já 
demonstraram fortemente seu amor pelo 
Ceará e pelo Brasil. Foram dois grandes 
prefeitos, o Cid de Sobral e o Ciro de 
Fortaleza, dois grandes governadores do 
Ceará, que conseguiram modernizar o 
Estado sem perder jamais o foco nos mais 

necessitados. “Tenho muito orgulho de 
tê-los como referências políticas e, mais do 
que isso, como grandes amigos que a vida 
e a política me deram”, ressalta.

ENTRADA NO SENADO
Prisco Bezerra assevera que é um homem 
de missões. Essa, certamente, foi a razão 
que o fez aceitar o convite do senador Cid 
Gomes para ser seu primeiro suplente. 
No Congresso Nacional, Prisco Bezerra 
vem dando ênfase a projetos ligados à 
educação. Um dos projetos propõe a criação 
do Prêmio Nacional Escola Nota 10, uma 
forma de nacionalizar uma experiência 
bem-sucedida no Ceará, que representou 
uma das importantes ferramentas para o 
avanço da alfabetização de crianças. “Quero 
pautar também uma discussão sobre a 

importância do Ensino a Distância (EAD) 
para a democratização da Educação Superior 
no Brasil. Estamos tratando também de 
temas como a cultura, inclusive pensando 
em formas alternativas de financiamento 
para o setor; além da causa do bem-estar 
animal, que também é um tema que vem 
exigindo atenção do poder público”, revela. 
Apesar do excelente trabalho desenvolvido 
no Congresso Nacional, o Senador afirma 
que não pretende concorrer novamente a 
nenhum cargo público. “Quero concluir 
meu mandato no Senado Federal e não 
penso em nova candidatura. Acredito 
que posso contribuir para a boa política 
atuando nos bastidores e ajudando a 
consolidar, cada vez mais, o projeto 
político que vem transformando Fortaleza 
e o Ceará”, diz.

FICO MUITO FELIZ EM 
SABER QUE, MESMO EM 
MEIO A UMA CRISE EM 
TODO O PAÍS, FORTALEZA 
VEM BATENDO 
RECORDES ANUAIS DE 
INVESTIMENTOS
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Antônio Henrique, José Sarto, Camilo Santana, Prisco Bezerra, Roberto Cláudio Bezerra e Cid Gomes



Tem CDL em toda Fortaleza.
A melhor parceira para
o seu negócio.

A CDL de Fortaleza tem um portfólio diversificado de soluções
e benefícios sob medida para impulsionar os seus negócios.

Soluções
- Base de dados para a prospecção de clientes
- Soluções de análise e recuperação de crédito
- Gestão da carteira de clientes
- Soluções anti fraude
- Cadastro positi vo

Benefí cios
- Planos de telefonia
- Planos de saúde e odontológicos
- Condições especiais na compra de veículos
- Desconto na Faculdade CDL

Rua 25 de Março, 882 - Centro - Fortaleza - CE

Acesse nosso site
www.cdlfor.com.br
através do QRCode

Sistema CNDL:

CDLFCDLCNDL Jovem
CDL

Informe-se com os nossos consultores sobre muitas outras vantagens e benefí cios para a sua empresa.
 @cdlfortaleza |  /CDLdeFortaleza |  (85)3433.3000
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BETO STUDART ARMA CALOROSA RECEPÇÃO 
EM TORNO DO SENADOR CEARENSE

Tasso Jereissati 
no BS Design

/ LOREM IPSUM

/ SKY LOUNGE

Alfredo e Teresa Costa, Helena e Waldir Diogo

Tasso e Renata Jereissati, Ana Maria e Beto Studart

Beto Studart e Tasso Jereissati

Tasso Jereissati, Beto e Ana Maria Studart
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P residente da BSPAR e vice-presidente da Confederação 
Nacional da Indústria - CNI, o empresário Beto Studart recebeu 
amigos do período de 1945 a 1955,  além de convidados 

pra lá de especiais na elegante recepção armada por ele em torno 
do senador Tasso Jereissati. A descontração e a alegria deram 
a tônica do encontro, que evoluiu leve e descontraído no SKY 
Lounge do BS Design, com direito a música ao vivo e discursos 
emocionados relembrando a vitoriosa campanha de 1986, que deu 
início ao "Governo das Mudanças", além da trajetória de sucesso 
do ex-governador do Ceará. 

Tasso Jereissati no BS Design

Ricardo e Rosângela Cavalcante

Karine Studart, Renata Vale e Patrícia Studart

Benjamin Oliveira e Carla Jereissati Lia, Maria José e Márcia Jereissati

Mazé e Roberto Pessoa com Maia Júnior



Mais do evento

 5 8 Tasso Jereissati no BS Design

ANTES DO JANTAR NO 
SKY LOUNGE, BETO E ANA 
STUDART LEVARAM OS 
AMIGOS PARA CONHECER 
AS NOVAS E MODERNAS 
INSTALAÇÕES DA BSPAR, 
QUE OCUPA O 13º ANDAR 
DA TORRE SUL DO BS 
DESIGN. O ARROJADO 
PROJETO LEVA A 
ASSINATURA DA ARQUITETA 
KARLA MARQUES

Tasso Jereissati e Beto Studart

Ricardo e Manoela Bacelar

Pio Rodrigues, Stella Rolim, Tereza e Fernando Cirino

Leninha e Ednilton Soárez

Mariana e Roberto Cunha





Sociedade precisa de tecnologia
e boa ambiência de negócios

 Carlos Matos

INCONNECTION

Oempresário Carlos Matos sempre 
dedicou sua vida ao trabalho e ao 
próximo, ao dizer que sua vida pública 

começou muito antes de ser deputado estadual 
entre 2015 e 2018, ou secretário de Agricultura 
Irrigada nos governos de Tasso Jereissati e Lúcio 
Alcântara. “Ela foi iniciada a partir do momento 
em que eu disse sim ao próximo”, conforme 
afirma. Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza 
pelo PSDB, foi o primeiro entrevistado do 
ciclo de debates IN Connection, apresentado 
por Pompeu Vasconcelos e demonstrou posi-
cionamentos firmes sobre gestão. Ressalta que 
para uma sociedade se desenvolver precisa estar 
conectada às últimas novidades tecnológicas, criar 
uma boa ambiência de negócios, incentivar o 

empreendedorismo e contar com a prestação de 
serviços públicos totalmente desburocratizados. 
Ele sempre trabalhou no setor privado, mas ao 
implantar e ser o primeiro coordenador-geral da 
AJE Fortaleza, houve uma guinada para o setor 
político. Passou a pensar no Ceará e no Brasil. “E 
isso provocou nas pessoas um sentimento de que 
eu tinha espírito público. Praticamente peitei o 
PSDB, como coordenador da AJE, porque eu não 
queria nenhum vínculo com política. Mas de uma 
possível ruptura, surgiu um relacionamento com 
o senador Beni Veras e, depois, fui surpreendido 
com um convite para ser secretário de estado. 
Após muito pensar, aceitei o desafio e depois 
retornaria para a iniciativa privada, mas nunca 
mais voltei para o dia a dia da empresa”, salientou. 

Por Marcelo Cabral



61

Edição 32

À FRENTE DO INDI
Carlos Matos também foi presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Industrial 
do Ceará (INDI), durante a presidência de 
Roberto Macêdo na FIEC, onde deu seus 
primeiros passos na área de articulação, 
aproximando a indústria da Academia. 
Participou de diversas missões empresariais, 
inclusive no exterior, sendo que numa 
delas, a Israel, percebeu a importância 
do desenvolvimento tecnológico para o 
crescimento de cidades, estados e países. Ele 
disse que o poder público precisa destravar 
e acelerar os processos que criam uma 
boa ambiência de negócios, como o que 
a Prefeitura de Fortaleza fez na Seuma. 
“O trabalho feito na Seuma, pela secre-
tária Águeda Muniz, foi extraordinário, 
é referência no País e precisa ser levado 
para outras áreas. Precisamos entrar 
com plataformas digitais na educação, 
que possam fazer reforço escolar, po-
tencializar a educação. Na área de saúde 
temos a telemedicina, com uma possi-
bilidade de redução de custos tremenda.  

A simplificação deve vir para criar ou mudar 
uma cidade ou empresa”, lembrou.

TECNOLOGIA
O pré-candidato ainda destacou a relevância 
do Hub Tecnológico que o Governo do 
Ceará e a Prefeitura de Fortaleza estão 
implantando aqui, aproveitando a infraes-
trutura de cabos submarinos de fibra 
óptica que chegam à capital cearense, 
conectando-a com a África, a Europa 
e os Estados Unidos. “Temos de pegar 
esses vetores de tendências internacionais, 
conectar Fortaleza com grandes centros de 
comércio e serviços no mundo. É preciso 
apostar no empreendedorismo. Quando fui 
secretário de Agricultura, diziam que era 
piada fazer agricultura no estado da seca. 
Hoje, somos o terceiro maior produtor 
de frutas do Brasil e também exportamos. 
Produzimos rosas com nível internacional, 
tanto que, hoje, produzimos 350 rosas por 
metro quadrado, enquanto em São Paulo 
a produção é de 150 rosas.

É PRECISO APOSTAR 
NO EMPREENDEDORISMO. 
QUANDO FUI SECRETÁRIO 
DE AGRICULTURA, DIZIAM 
QUE ERA PIADA FAZER 
AGRICULTURA NO ESTADO 
DA SECA. HOJE, SOMOS 
O TERCEIRO MAIOR 
PRODUTOR DE FRUTAS 
DO PAÍS
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Carlos Matos

VEJO QUE O 
FUTURO DE UMA 
SOCIEDADE 
DEPENDE DA 
CAPACIDADE 
DE FORMAÇÃO 
DE NOVOS 
EMPREENDEDORES

TURISMO EM ALTA
Aproveitando o potencial turístico da capital 
cearense e o Hub Aéreo aqui instalado, 
ressalta que temos uma posição geográfica e 
uma infraestrutura fantásticas. Isso porque 
Fortaleza está a cerca de sete horas de voo 
da Europa e Estados Unidos, contando 
com uma excelente rede hoteleira, além de 
inúmeros bares e restaurantes, e um ótimo 
Centro de Eventos. Para desenvolver ainda 
mais o turismo na cidade, ele acredita que 
é preciso garantir cinco pilares estruturais. 
“A segurança pública, pois sem ela não se 
consolida o turismo e o desenvolvimento 
da cidade. O segundo é a família, que tem 
sido degradada e é preciso ser preservada, 
pois é a célula vital de uma comunidade 
saudável”, afirmou. Apesar de seguir seu 
trabalho à frente da Trainer DG, promovendo 
a formação de líderes, realizando eventos, 
incentivando a inovação, desenvolvimento e 
gestão de empresas, atua também no mercado 
imobiliário e de energias renováveis. “Algo 
que me anima muito, pois vejo que o futuro 
de uma sociedade depende da capacidade 
de formação de novos empreendedores”, 
disse Carlos Matos.

Pompeu Vasconcelos, Carlos Matos e Guto Benevides





O titular da Sepec do Ministério da Economia, Carlos da Costa, veio para o lançamento do programa “Mobilização pelo Emprego e Produtividade - Mobiliza Brasil" em Fortaleza. Durante o evento 
na Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fiec, o Secretário Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia afirmou que segundo um levantamento realizado pelo 
Governo Federal, o Custo Brasil consome R$ 1,5 trilhão por ano das empresas, o que representa 22% do PIB nacional, e que o Custo Nordeste ainda não se sabe ao certo, mas estimativas indicam 

que o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas enfrentadas pelas empresas na região é de 20 a 30% maior que na média nacional. “Precisamos trabalhar para reduzir o Custo 
Nordeste já. E reduzir não é 1% ou 2%. É 20%, 40%. É isso que vai fazer com que o Nordeste volte a crescer”, afirmou. Dentre as ações do Mobiliza Brasil para destravar o ambiente de negócios estão: 
Simplifica, Emprega +, PRÓ-Infra, Brasil 4.0, Prospera MPEs e Concorrência para a Prosperidade, que irá ampliar a concorrência no mercado de gás, gerando redução desse custo para as empresas.  

Carlos da Costa promete trabalhar para reduzir o custo Nordeste
Mobiliza Brasil

INLOCO



CARLOS DA COSTA APONTOU OUTRA AÇÃO QUE 
IMPACTARÁ DIRETAMENTE O CEARÁ, A NOVA BR 
DO MAR. TRATA-SE DA MP DE LIBERALIZAÇÃO 
DO MERCADO DE CABOTAGEM QUE ESTÁ 
PRESTES A SER ENVIADA PARA APRECIAÇÃO DO 
CONGRESSO NACIONAL. O PRESIDENTE DA FIEC 
E CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-CE, 
RICARDO CAVALCANTE, DEMONSTROU  
TOTAL APOIO À INICIATIVA.

Mobiliza Brasil 65
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Luiz Gastão e Maurício Filizola

André Montenegro, Antunes Mota e Sampaio Filho

Deusmar Queirós, Cândido Albuquerque e Domingos Neto

Ricardo Cavalcante, Carlos da Costa e Eduardo Diogo

Airton Gonçalves e Joaquim Cartaxo



Mobiliza Brasil

O MOBILIZA BRASIL NO CEARÁ 
CONTOU COM UM PÚBLICO DE 
MAIS DE 800 PESSOAS, REUNINDO 
LIDERANÇAS EMPRESARIAIS, 
PREFEITOS, PARLAMENTARES, 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL E OUTRAS AUTORIDADES 
MUNICIPAIS E ESTADUAIS. O DIRETOR 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DO SEBRAE NACIONAL, EDUARDO 
DIOGO, DESTACOU A PARTICIPAÇÃO 
NO EVENTO DE EMPREENDEDORES DO 
INTERIOR DO ESTADO E DE PREFEITOS 
DE MUNICÍPIOS DE TODAS AS 
REGIÕES DO CEARÁ. 
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Joaquim Cartaxo, Ricardo Cavalcante, Carlos da Costa, Eduardo Diogo, Fernando Cirino e Romildo Rolim

Germano Belchior, Pompeu Vasconcelos e Alessandro Belchior

Marcos André Borges e Águeda Muniz

Carlos Viana e André Siqueira
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Maurício Filizola

INTERVIEW

As grandes transformações do comércio cearense e a 
mudança de hábito do consumidor

Muito mais do que uma 
mera atividade econômi-
ca, o comércio cearense é 

parte do que somos, da nossa arte de 
negociar, de receber, de ser criativo 
e de superar adversidades. Quem 
afirma isso é Maurício Filizola, 
presidente do Sistema Fecomércio, 
integrado pelo Sesc, Senac e IPDC. 
Empresário desde 1986, ano em 
que também fez especialização vol-
tada para a Indústria, acredita que 
vivenciar o dia a dia da empresa, 
ter contato com o mercado, tomar 
decisões, traz uma outra experiência 
para gestão das instituições. “E é 
assim que você aproxima os dois: o 
lado da gestão das instituições e o 
lado da atuação empresarial”, analisa.
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O PAPEL DA FEDERAÇÃO
Tendo uma relação de muita proximidade 
com Luiz Gastão, antigo presidente da 
Federação, Filizola acredita que os anseios 
da antiga gestão, ou seja, focar no trabalho 
de representatividade, de se fazer perceber 
a importância do papel da Federação e dos 
sindicatos patronais como fortalecedores 
das empresas, continuam a ser desempe-
nhados com afinco. “E não só em relação 
à representatividade, mas também por 
meio de uma gama de serviços e produtos 
que contribuem com a sustentabilidade 
dos negócios”. E complementa: “Estamos 
também  nos aproximando das empresas, 
o Sesc, nosso braço de atuação social, e o 
Senac, nosso braço de formação profissional. 
Nessa perspectiva, as empresas contam com 
projetos, programas, atividades e serviços 
tanto para os trabalhadores do comércio, 
quanto para a consultoria empresarial”.

COMÉRCIO CEARENSE  
E MUDANÇA DE HÁBITOS
De acordo com Filizola, o comércio está 
passando por grandes transformações, uma 
vez que o consumidor modificou seus 
hábitos, preferências e a forma de adquirir 
produtos. Por essa razão, o comércio inovador 
pressupõe que a antiga arte de negociar, de 
trocar, agora assuma um novo papel que 
vai além do produto, da mercadoria, do 
serviço e passa a gerar valor, significado e 
relevância na vida dos consumidores. “Temos 
acompanhado os maiores eventos nacionais 
e internacionais que lançam tendências no 
comércio e temos trazido para o nosso hub 
de inovação, o Inovacom, e compartilhado 
essas experiências por meio de eventos e 
palestras. Também criamos as Câmaras 
Setoriais que são responsáveis, em cada área, 

por uma série de ações inovadoras”, ressalta. Vale a pena citar o Senac Reference, inaugu-
rado no ano passado, como Escola de Educação profissional de ponta, que traz parceiros 
nacionais e internacionais para o avanço na mão de obra qualificada para os novos tempos 
do mercado de trabalho no comércio. Quando questionado sobre as projeções para os 
próximos anos, Maurício é categórico: “Vivenciamos momentos desafiadores. Por isso, 
há ainda muito para fazer. Temos oportunidades valiosas para crescer e, no Ceará, a terra 
do comércio, apresentarmos soluções inovadoras para esse segmento tão importante”.

A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO, COM A 
SUA BASE DE SINDICATOS PATRONAIS, 
REPRESENTA LEGALMENTE AS EMPRESAS DO 
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO

FOTO: ANDRÉ LIMA
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Luiz Gastão e Maurício Filizola 



Novas vias Novos postos de saúde

Mais escolas

Areninhas Praças

Você merece sempre mais, muito mais. Mais escolas, mais creches, 
mais postos de saúde, mais espaços públicos.

Por isso, a Prefeitura de Fortaleza não para de trabalhar e realiza o 
maior programa de investimentos da nossa história: o Mais Ação. São 
mais de 900 ações que já estão mudando a vida de quem mais precisa.  
E já pedimos desculpas pelos transtornos causados por tantas obras 
espalhadas pela cidade. Eles vão passar e o que fica são os benefícios 
que transformam Fortaleza em um lugar melhor para a gente viver.

Você merece o maior programa 
de obras da nossa história.

Prefeitura e você. Uma Fortaleza 
melhor é a gente que faz.



Novas vias Novos postos de saúde

Mais escolas

Areninhas Praças

Você merece sempre mais, muito mais. Mais escolas, mais creches, 
mais postos de saúde, mais espaços públicos.

Por isso, a Prefeitura de Fortaleza não para de trabalhar e realiza o 
maior programa de investimentos da nossa história: o Mais Ação. São 
mais de 900 ações que já estão mudando a vida de quem mais precisa.  
E já pedimos desculpas pelos transtornos causados por tantas obras 
espalhadas pela cidade. Eles vão passar e o que fica são os benefícios 
que transformam Fortaleza em um lugar melhor para a gente viver.

Você merece o maior programa 
de obras da nossa história.

Prefeitura e você. Uma Fortaleza 
melhor é a gente que faz.



A 1ª FASE DA CIDADE CAUYPE FOI  
ENTREGUE COM UMA MEGA 
INFRAESTRUTURA. O EVENTO 
CONTOU COM PRESENÇAS ILUSTRES 
E FOI UM GRANDE SUCESSO.

Denise e Luciano Cavalcante

Cidade Cauype

Luciano, Marcelo, Marcos, Simone e Fernando Cavalcante

Daniela, Danilo, Luciano e Lara CavalcanteMaysa e Ernani Napoleão, Denise e Luciano Cavalcante, Cesar e Luiz Fiuza

Luciano Cavalcante, Pastor Ricardo, Luiz Antônio e Padre Washington

Waldonys, Adriano Borges, Expedito Deusdará, Ivete Perez, Gentil Linhares, Luiz Alberto
Montenegro, Gérson Castelo Branco, Leonardo e Luciano Cavalcante.

Fernando Cavalcante, René Freire Júnior, Marcos Medeiros e Marcos Oliveira

Ellen e Philippe Godefroit, Erika Lima e Carol Belém

Leonardo Cavalcante e Waldonys

Fernando e Gentil Linhares

Mais do evento



Valor total de R$ 60.235,56, com parcelas a partir de R$ 400,00, referente ao lote 3, da quadra AJ. Loteamento registrado conforme 
incorporação no R.03 de matrícula nº 19.114, do ofício privativo do Registro de imóveis do município de Caucaia – Ceará.

A 1ª fase da Cidade Cauype foi entregue com toda a infraestrutura. 
Cada detalhe uniu natureza, tecnologia e conforto em uma das 
regiões que mais se valoriza no mundo: o Complexo Portuário do 
Pecém. Agora a sua história ganha um lugar especial para 
acontecer. Seja bem-vindo à cidade planejada para você ser feliz.

Uma cidade de grandes
oportunidades.
E a sua felicidade
é a principal delas.

85 3133.3133

cidadecauype.com.br

85 99124.6035

1ª fase entregue
C

M
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K

L5-0002-19F-ANUNCIO CIDADE CAUYPE BALADA IN.pdf   1   20/03/20   18:10



DIAGONAL É A GRANDE VENCEDORA DO 
PRÊMIO FLASH IMOBILIÁRIO

Prêmio Imobiliário
/ FLASH

Sérgio Macêdo, Otacílio Valente e Ricardo Bezerra

Ailza e Francisco Ventura

José Carlos e Valéria Gama



Prêmio Flash

Christiani Albuquerque e Rafael Rodrigues

Manoel e Sarah Mota

Élcio Batista e Pompeu Vasconcelos

Ana Virgínia Martins, Otacílio Valente e Fernando Cirino
Carlos Fiúza e Jamile Campos

E ste é mesmo o ano da Diagonal Engenharia. Com quase 40 anos no 
mercado, a empresa comandada por João Fiúza é responsável pelos 
principais lançamentos imobiliários de Fortaleza. Não por acaso, a 

construtora foi a que mais se destacou na terceira edição do prêmio Flash 
Imobiliário, organizado pelo Sistema Jangadeiro de Comunicação, conquistando 
importantes premiações em quatro diferentes categorias: “Personalidade do 
Ano no Mercado Imobiliário do Ceará”; “Construtora do Ano” e “Condomínio 
Fechado”, além da premiação pelo  “Melhor Resultado Geral de Vendas”. Esse 
reconhecimento é fruto da visão, do empreendedorismo e da capacidade 
construtiva de seu presidente, João Fiúza, um dos três homenageados com 
o Prêmio Personalidade do Ano, ao lado de Fernando Cirino Gurgel, um dos 
grandes investidores imobiliários do Ceará e José Carlos Gama, um dos grandes 
defensores do setor da construção no Brasil. A premiação elege anualmente, 
construtoras e empresários que se destacaram no ramo da construção civil 
contribuindo para o desenvolvimento econômico local. 
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 7 6

Itaquê Figueiredo e Joyce Malkomes

Naiara e Fábio Albuquerque

Gama Filho, Valéria Gama, José Carlos Gama, Beatriz Gama e Jefferson Bess

João e Mariana Fiúza

“FIQUEI MUITO CONTENTE EM SER 
CONTEMPLADO COMO PERSONALIDADE DO ANO 
PELO FLASH IMOBILIÁRIO. O RESULTADO DESSA 
PREMIAÇÃO É FRUTO DO RECONHECIMENTO, 
POIS TRABALHAMOS INTENSAMENTE TODOS 
OS DIAS PARA QUE OS NOSSOS RESULTADOS 
SEJAM SEMPRE OS MELHORES, ASSIM 
IMPACTAMOS POSITIVAMENTE A VIDA 
DOS NOSSOS COLABORADORES, CLIENTES 
E, CONSEQUENTEMENTE, TODA CIDADE”, 
FINALIZOU JOÃO FIUZA.

Carlos Silva e Esmirna Filizola

Prêmio Flash





Opresidente da Cagece, Neuri Frei-
tas, é funcionário de carreira da 
companhia desde 2003, tendo 

exercido diversos cargos dentro de sua estrutura 
organizacional. E, há cinco anos, está à frente 
das decisões, pois assumiu a presidência em 
2015. Dinâmico, mas com extrema capacidade 
de lidar com as pessoas, tem implantado um 
sistema de gestão eficiente, para atender a 
duas das principais demandas da população: 
o fornecimento de água tratada e a coleta de 
esgoto. Em 2019 foram investidos mais de 
R$ 1 bilhão nas diversas áreas de atuação e, 
este ano, isso deve ter continuidade. Hoje, a 
Cagece é uma empresa de economia mista e 
está sendo preparada para realizar sua oferta 
inicial de ações (IPO da sigla em inglês) na 
B3. “Já iniciamos todo o processo, estamos 
trabalhando para fazer o IPO, captar recursos, 
e tem muita informação de números que não 
posso repassar, pois pode interferir na ope-
ração e a CVM controla de maneira rígida. 
Mas a nossa ideia é concluir toda a operação 
de IPO, para captar recursos e realizar novos 
investimentos na companhia. Será realizada na 
B3, mas também pretendemos captar recursos 
no exterior. Temos um modelo de governança 
bem consolidado, e desde o ano 2000 vem 
sendo implementadas todas as práticas que 
o mercado de capitais exige. Até junho ou 
julho estaremos com ações sendo negociadas 
na bolsa e tenho uma boa expectativa com 
relação a isso”, afirmou.

Implantação de gestão eficiente e preparo da IPO da Cagece 
Neuri Freitas

Por Marcelo Cabral

INTERVIEW
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Ele ressaltou que o fornecimento de água está em boa situação, atendendo a mais de 98% da demanda, 
tanto na Capital quanto no interior, em 152 municípios. Tanto que o Ceará tem, hoje, uma infraestrutura 
hídrica que é referência no País, pois integra diversas obras estruturais que garantem uma boa distribuição 
dos recursos hídricos no Estado. “Toda essa infraestrutura, criada durante décadas, nos dá essa garantia 
que, mesmo com poucas chuvas, teremos continuidade no abastecimento das 152 cidades. As demais 
são atendidas por empresas municipais. Nosso principal desafio é manter regiões do porte da Grande 
Fortaleza totalmente abastecida, pois tem 3 milhões de pessoas que precisam de água para atender às suas 
necessidades diárias”, disse. E salientou que a expectativa é a chegada das águas do rio São Francisco, um 
grande reforço hídrico para o Ceará. 

DESSALINIZAR
Neuri lembrou que a usina de dessalinização foi pensada pelo governador Camilo Santana para 
descentralizar a matriz hídrica do Ceará. “Fortaleza não tem manancial próprio, recebe de outros 
municípios. Uma alternativa é a usina de dessalinização, que contemplará toda a sua Região Metropolitana 
e até mesmo o interior, pois tendo água aqui, não precisaremos trazer de outros locais. A expectativa é 
lançarmos o edital já neste mês de março, pois todo o processo foi realizado. Agora, está para aprovação 
final no setor de PPPs do Estado para, em seguida, ser encaminhado à PGE, para licitar e, a partir do ano 
que vem, começar o projeto, licenciamento e execução da usina, fruto de um investimento de R$ 500 
milhões e com capacidade de produzir um metro cúbico por segundo, o que representa 12% da demanda 
por água da Grande Fortaleza. Água suficiente para abastecer mais de 720 mil pessoas”.  

EM 2019 FORAM 
INVESTIDOS MAIS 
DE R$ 1 BILHÃO NAS 
DIVERSAS ÁREAS 
DE ATUAÇÃO E, ESTE 
ANO, ISSO DEVE TER 
CONTINUIDADE

Neuri Freitas
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Cagece em Números
• R$ 500 MILHÕES serão investidos na usina de dessalinização • R$ 150 MILHÕES no Sistema de Reservação Taquarão 

• 152 é o número de municípios onde atua no Ceará  • 98,59% é a cobertura de água tratada no Ceará  • 98,27% é a cobertura de água tratada em Fortaleza 

• 43% é A cobertura de coleta de esgoto no Ceará • 62% é a cobertura de coleta de esgoto em Fortaleza • 5 MIL é o número de colaboradores da companhia 

• R$ 1,1 BILHÃO foi o total investido em 2019

Já com relação ao esgotamento sanitário, 
Fortaleza tem 62% de cobertura e 43% 
nos municípios em que a Cagece opera, 
no interior cearense. “Temos o Marco 
Legal do Saneamento Básico, que está 
sendo discutido no Senado Federal e teve 
muita repercussão, pois é um projeto 
de lei que abre um pouco o mercado, 
permitindo a participação mais ativa da 
iniciativa privada, pois é um mercado em que 
70% ou mais dos municípios são atendidos 
pelas companhias estaduais. A ideia 
é tentar abrir o mercado, mas isso é 
complicado pois a concessão é municipal 
e, às vezes, compartilhada com o Estado, 
o que deixa essa questão bastante complexa. 
Mas, por meio de PPPs, pretendemos 

Neuri Freitas

universalizar a coleta de esgoto na RMF 
e também no Cariri”, disse. Contando 
com mais de 5 mil colaboradores, a 
gestão de pessoas é outro grande desafio 
do gestor, pois é preciso fazer com que 
todos entendam o funcionamento 
da companhia e que, se estiver tudo 
bem, a Cagece não é lembrada, mas se 
houver algum problema, todo mundo 
vai reclamar. “Isso é cultural. As pessoas 
enxergam mais os defeitos do que as 
virtudes. Mas nosso principal objetivo 
é atender, de forma satisfatória, os 
nossos clientes. Pois quando se coloca 
isso na cabeça dos funcionários, 
que o serviço precisa ser bem 
executado, conseguimos evoluir no 

atendimento às demandas”, afirmou 
Neuri. A tecnologia tem sido um 
investimento constante na Cagece, 
com a criação de um atendente virtual 
e um aplicativo para que o usuário 
possa fazer suas solicitações, ter uma 
resposta e fazer o acompanhamento 
da demanda. Outro investimento 
importante, de R$ 150 milhões, é 
o Sistema de Reservação Taquarão, 
que armazenará 40.000m³ de água para 
atender Fortaleza, Caucaia, Maranguape e 
Maracanaú.  A água será guardada ali e, nos 
horários de pico, descerá por gravidade, 
mantendo a pressão e vazão, garantindo 
eficiência energética, pois não será 
necessário o acionamento de bombas.



Quer mais facilidade
na contratação e pagamento
de consultas e exames
ocupacionais no SESI?

Solicite sua proposta:

Conheça o contrato-fatura!

Por meio da modalidade de pagamento 
contrato-fatura, a sua empresa firma um 
contrato com o SESI e paga mensalmente apenas 
o valor referente aos serviços realizados. Caso 
não realize nenhum serviço durante o mês, não 
haverá fatura. Simples, não é?

E mais: as empresas que possuem 
contrato-fatura podem realizar todos os 
agendamentos e autorizações de consultas 
e exames dos seus colaboradores por 
meio do Portal do Cliente.

(85) 4009.6300@sesiceara/sesiceara

www.sesi-ce.org.br
(85) 4009.6300



COORDENAÇÃO DA AJE TOMA POSSE EM 
CONCORRIDA SOLENIDADE NA FIEC

Posse AJE
/ GESTÃO 2020

Jéssica Ximenes e Ingrid Collyer

Geraldo Luciano

Ricardo Cavalcante e Valdemir Alves
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Posse AJE

A cantora lírica Luana Fontes, com sua linda voz, abriu a cerimônia de 
transmissão do comando da AJE Fortaleza. Após o speech de despe-
dida, em meio a palmas e apertos de mãos, Rafael Fujita concluindo 

seu mandato, passando a Coordenação Geral da Associação dos Jovens 
Empresários de Fortaleza para o diretor da Controlpax, Valdemir Alves. Em 
um discurso marcado pela emoção, o novo Coordenador-Geral destacou  o 
“Empreendedorismo de Impacto”, como bandeira da nova gestão. 

Beatriz Lima e Roberta Fernandes

Jéssica Ximenes e Amanda Timbó

Carlos Fujita, Élcio Batista e Rafael Fujita

Pedro Alfredo, Rafael Fujita, André Siqueira e Sampaio Filho

David Sales e Marco Antônio Vasconcelos
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REPLETA DE HOMENAGENS, 
A CERIMÔNIA TAMBÉM 
CELEBROU OS 30 ANOS 
DA CRIAÇÃO DA AJE, E 
CONDECOROU VÁRIAS 
PERSONALIDADES QUE 
CONTRIBUÍRAM COM A 
ASSOCIAÇÃO. ENTRE ELES 
O PRESIDENTE DO SIMEC, 
SAMPAIO FILHO, GERALDO 
LUCIANO, VP DO HAPVIDA; 
EDSON AROXA, DIRETOR DO 
BNB, E RICARDO CAVALCANTE, 
PRESIDENTE DA FIEC. Igor, Luiziane e Wagner Fernandes

Edson Arouche e Águeda MunizLarissa Cavalcante e Pedro Fernandes

Igor Pinheiro, Fred Pinho e Romualdo Neto

Mais do evento

 8 4 Posse AJE





CEARENSES BRILHAM NO CAMAROTE Nº1, 
NA MARQUÊS DE SAPUCAÍ

Camarote Nº1
/ DESFILE DAS CAMPEÃS

Victor Oliva, Alessandra Ambrósio e Tati Oliva

Isis Valverde

Sabrina Sato



Desfile das Campeãs

Lulu Santos

Nelsinho Piquet e Gabrielle Borges

Gabriel Gontijo e Laura Fernandez

Flávio Sarahyba, Álvaro Garnero, Antônio Oliva, Victor Oliva e Lou Montenegro
Fernanda Motta

A legria e samba no pé foi o que não faltou no Camarote Nº1 no Desfile 
das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. O espaço comandado por 
Álvaro Garnero e Victor Oliva fechou, em grande estilo, a temporada de 

folia 2020 com um festão embalado ao som das batidas do deejay Alok. Em 
meio a artistas, celebridades e atrações musicais de peso, quem roubou a 
cena por lá foram as tops cearenses Lou Montenegro, gravidíssima, e Danielle 
Pontes, que acompanhavam do espaço mais cobiçado da Marquês de Sapucaí 
o desfile da Viradouro, campeã do Carnaval carioca 2020. 
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Reynaldo Gianecchini Dudu Nobre

Antônio Gimenez, Luciana Gimenez e Lucas Jagger

Titãs e Kelly Key

Alessandra Ambrósio

Danielle Pontes

ENTRE OS CONVIDADOS QUE TAMBÉM MARCARAM 
PRESENÇA NO BADALADO CAMAROTE N°1, 
AS MUSAS SABRINA SATO, ISIS VALVERDE E 
ALESSANDRA AMBRÓSIO, ISABELLA SANTONI, 
FERNANDA MOTTA, DANIEL ALVES, LAURA 
FERNANDEZ, MARINA MORENA, HELINHO CALFAT, 
NELSINHO PIQUET E GABRIELLE BORGES, ALÉM 
DOS CEARENSES PATRÍCIA E DANILO DIAS, DENISE 
E LUCIANO CAVALCANTE.

Mais do evento

 8 8





H á mais de 30 anos, a Lenita vem sempre inovando com seu espírito sofisticado. A marca criada por Lenita e sua filha, Maria Lúcia Negrão, começou o ano 
acelerada. Lançou as coleções Resort, South Africa e Pre Fall; criou sua plataforma de e-commerce e, agora, pronta para enfrentar o momento desafiador 
que o mundo atravessa com a pandemia do novo coronavírus, vem com a campanha virtual “Redescobrindo seu tempo”.  A ação consiste em incentivar 

clientes e colaboradores a refletir sobre novos e antigos hábitos que possam auxiliar neste momento de isolamento social. 

Carine Moreira, Karmilse Marinho, Martinha Assunção, Maria Lúcia Negrão e Roberta Quaranta

Transbordando criatividade e inspirada nos novos tempos, Lenita 
lança nova coleção, e-commerce e campanha virtual 

Redescobrindo o tempo

INFASHION
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À FRENTE DE TODO O PROCESSO CRIATIVO 
DA MARCA, A CEO DA LENITA, MARIA LÚCIA 
NEGRÃO, CONVOCOU A RP FLÁVIA PACHECO, 
ESPECIALIZADA NO MERCADO DE VIAGENS 
DE LUXO, PARA FAZER UM TALK CHEIO DE 
DICAS QUENTINHAS SOBRE O CONTINENTE 
AFRICANO DURANTE O ALMOÇO CHEIO DE 
BOSSA QUE ARMOU PARA O  LANÇAMENTO 
DA COLEÇÃO SOUTH AFRICA.

Marcella Medina

Renata Marinho e Isabela Rolim

Na praia da Lenita

Taís Pinto e Eveline Fujita

Claudiane Juaçaba e Lilian Porto
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Sakie Brookes e Alexandra Pinto

Bruna Magalhães, Célia Magalhães e Roberto Alves

Redescobrindo o tempo

Ticiana Brígido e Maria Lúcia Negrão

Lara Linhares

Sara Torquato

Nathália Holanda e Chrystiane Figueiredo

Mais do evento

LANÇADA NO COMEÇO DE MARÇO, A NOVA COLEÇÃO PRE 
FALL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE LENITA STORE. A LINHA 
APRESENTA PEÇAS EM COURO SINTÉTICO, PLISSADAS, 
TRANSPARÊNCIAS, JAQUETAS E BLAZERS EM TWEED. O 
E-COMMERCE PODE SER ACESSADO PELO ENDEREÇO: 
LENITA.STORE/. NO SITE, AS CLIENTES DO BRASIL INTEIRO 
PODEM ENCONTRAR AS DISPUTADAS PEÇAS DA MARCA 
CEARENSE, COM INFORMAÇÕES SOBRE FRETE E ENTREGA.





Mãos de fada que encantam o Brasil e o mundo com delicadeza, 
talento, sensibilidade e amor

Marilza Pessoa

INTERVIEW

baladain.com.br



O INÍCIO DA CONFEITARIA
Cinco décadas. É esse o tempo de profissão de 
Marilza Pessoa na confeitaria. Sua paixão foi des-
pertada com os bolos infantis de aniversário que 
fazia, exclusivamente, para os quatro filhos. Depois, 
vieram pedidos das primas e amigas. Naquela fase, 
suas referências vinham de revistas. Entretanto, 
desde o início, o talento e a curiosidade de Marilza 
fizeram com que seu trabalho sempre fosse muito 
particular. Sua veia artística era aflorada a cada novo 
bolo, o que passou a despertar admiração de todos. 
Na década de 1980, com o aumento das encomen-
das e os pedidos de clientes por um local exclusivo 
para comercialização dos produtos, decidiu abrir 
uma casa de doces, hoje conhecida como ‘Bom 
Bocado por Marilza Pessoa, um negócio rentável 
e, principalmente, que ocupa lugar de destaque no 
coração dos cearenses. “Antigamente, esses locais 
eram chamados de lanchonetes e bastante frequen-
tados por crianças”, lembra. Além de deliciosos 
salgados, o local era reconhecido pelos doces com 
sabores inesquecíveis. Outro diferencial foi a criação 
de produtos em pequenas porções. “Bolos, pés de 
moleque, grudes e tapiocas pequenininhos foram 
criação minha. Sempre prezei pela qualidade, por 
isso, optei por porções individuais, onde meus clien-
tes tinham sempre produtos fresquinhos”, revela. 

BOLOS ARTÍSTICOS
Além disso, na época, também possuía um espaço 
para festas, além de ser a responsável pela preparação 
do buffet. Com o passar dos anos, decidiu optar por 
um segmento específico, algo que lhe traria retorno 
financeiro, mas, acima de tudo, que lhe possibilitaria 
prazer e qualidade de vida. Foi aí que os bolos artísticos 
ganharam força em sua história. Como afirma, suas re-
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Ao chegar a 4ª série do Ensino Fun-
damental, a garotinha Marilza disse 
aos pais que não queria estudar. Na 

época, o que poderia ter sido um problema, 
virou, na realidade, o início da realização 
de um grande e verdadeiro sonho. Ainda 
bem jovem, teve total apoio dos pais, que 
a matricularam em diversos cursos ligados 
à arte, entre eles: corte e costura, pintura e 
bordado. “Minha mãe foi muito sábia ao 
dizer a meu pai que nem só de estudo e 
faculdade vive uma mulher”, recorda. Sua 
relação com o mundo artístico ficava cada 
vez mais evidente. Era ela que, no Natal, 
decorava a casa com produtos artesanais, 
que idealizava e elaborava com primor.

Marilza e Mimosa Pessoa



ferências sempre vieram de sua imaginação. Possivelmente, é esse um dos segredos do seu sucesso. 
Suas criações são permeadas de detalhes, delicadeza, sabor e um design único. O destaque de suas 
encomendas são os bolos de casamento. No entanto, festas de quinze anos, batizados, encontros 
de empresas e bodas também contam com suas produções. Marilza sempre gosta de conversar 
pessoalmente com os clientes. Segundo ela, em uma simples conversa é possível perceber os 
gostos e peculiaridades de cada um. “Gosto de olhar no olho e de ouvir o que meu cliente 
deseja”, ressalta. Marilza caminha com o tempo, ou seja, passeia por vários estilos, dos projetos 
mais rebuscados àqueles mais cleans, com detalhes delicados e formatos mais simples. Com 
o avanço das redes sociais (@bombocadopormarilzapessoa), o trabalho desenvolvido vem 
alcançando um número ainda maior de fiéis clientes no Brasil e também no exterior.  
A cada dia, é mais comum que profissionais da França, México, Suíça, Arábia, entre outros 

locais do mundo, entrem em contato para 
pedir que Marilza ensine, detalhadamente, 
como determinado trabalho divulgado em 
suas redes sociais foi realizado. Outro detalhe 
que a emociona é o reconhecimento dos 
jovens confeiteiros. “Não há nada melhor 
do que você ouvir de uma pessoa: quando 
crescer quero ser como a senhora. Fico tão 
feliz, me sinto reconhecida e valorizada”, 
emociona-se. Apesar dos bolos decorados 
serem o carro-chefe da Bom Bocado, a 
empresa também produz bem-casados, mini 
rocamboles e bolos regionais, tais como: 
bolo de milho, pé de moleque e bolo Luiz 
Felipe. “Não deixo de lado esse tipo de 
produção, apesar de que, para mim, é 
um grande e delicioso passatempo. Meu 
foco mesmo são os bolos decorados, pois 
demandam tempo e dedicação quase 
exclusiva”, assevera. Mimosa Pessoa, 
sócia da mãe na empresa, ajuda na gestão 
de mídia e no setor financeiro. Jornalista 
e advogada, está, diariamente, atenta às 
novidades do mercado. E Marilza, é claro, 
está sempre se reinventando, entretanto, sem 
deixar de lado suas origens, seu olho no 
olho, sua conversa franca, sua risada suave 
e seu gosto por viver de forma leve e doce.  

Marilza Pessoa 9 6
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NÃO HÁ NADA MELHOR 
DO QUE VOCÊ OUVIR DE 
UMA PESSOA: QUANDO 
CRESCER QUERO SER 
COMO A SENHORA
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H eads da Track & Field Iguatemi, Manoela e Sandra Rolim convocaram quatro mulheres inspiradoras para incrementar as vendas da loja durante o coquetel 
de lançamento da coleção inverno da marca. Na ocasião, Bruna de Faria, Talita Pontes, Roberta Fernandes e Karine Aragão atuaram como vendedoras por 
um dia, atendendo a uma clientela exigente, que busca produtos de alta performance para atividades esportivas. E, por falar na rede de lojas de artigos 

esportivos e de moda praia, a  Track & Field é, atualmente, uma das maiores do país no mercado de bem-estar. 

Coleção inverno Track & Field 2020 chega às araras da loja de Sandra 
e Manoela Rolim no Shopping Iguatemi Fortaleza

Lançamento no Iguatemi Fortaleza

INFASHION
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QUEM PINTOU NA UNIDADE 
DO IGUATEMI FORTALEZA 
PÔDE CONFERIR DE PERTO 
A QUALIDADE, A BELEZA E 
O CONFORTO DA COLEÇÃO 
INSPIRADA NO JALAPÃO, EM 
QUE TODAS AS CORES DAS 
PEÇAS TÊM NOMES QUE 
REMETEM AO VILAREJO, COMO 
BURITI, FERVEDOURO E ARENITO.

Bruna de Faria, Karine Aragão, Sandra e Manuela Rolim, Roberta Fernandes e Talita Pontes

Renata Viana e Karine Aragão

Gabriela Rolim



Giovana Bezerra

Roberta Fernandes e Bruna de Faria

Roberta e Isabela Nogueira e Renata Siriaco

Track & Field

COM 231 LOJAS, ENTRE PRÓPRIAS E 
DE FRANQUIAS, ALÉM DE E-COMMERCE, 
A TRACK & FIELD TEVE EM 2019 
RECEITA LÍQUIDA DE R$ 275 MILHÕES, 
ALTA DE 14% SOBRE O ANO 
ANTERIOR. O LUCRO CRESCEU 26,4%, 
PARA R$ 51,1 MILHÕES.

Manuela Melo

Cristiane Araújo e Luiziane Cavalcante

Mais do evento

 1 0 0









HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER

Prêmio RioMar 
Mulher 2020

/ LOREM IPSUM

/ HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Auxiliadora Paes Mendonça, Joana Ramalho e João Carlos Paes Mendonça

Zilma Gurgel e Michele Ribeiro

Celina Hissa e Gian Franco

 1 0 4
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E m sua 6ª edição reconhecendo a trajetória de vida e profissional 
de importantes personalidades do Ceará, o Prêmio RioMar 
Mulher 2020 destaca o trabalho de 10 mulheres que se 

destacam em suas áreas de atuação. Na cerimônia, exclusiva para 
convidados, cada homenageada recebeu um troféu alusivo das mãos 
do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, e de 
sua esposa, Auxiliadora Paes Mendonça. Na sequência, seguiu-se 
coquetel, exposição de fotos, exibição de vídeos da trajetória de 
cada homenageada, além de show da cantora Roberta Fiúza. 

Ana Miranda

Jéssica Guimarães, Guilherme e Eliziane Colares Manuela Nogueira e Marcelo Tavares 

Roberta Fiúza
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Prêmio RioMar Mulher

MULHERES ATUANTES E INSPIRADORAS, 
JOANA RAMALHO, ANA MIRANDA, CELINA 
HISSA, FÁTIMA DOURADO, INÊS MELO, 
MANUELA NOGUEIRA, MÁRCIA TRAVESSONI, 
REGINA COSTA E SILVA, ROSA MENDONÇA 
E ZILMA GURGEL CAVALCANTE FORAM 
AS AGRACIADAS COM O PRÊMIO RIOMAR 
MULHER 2020. 

Mônica e Renata Santos, Fernanda do Ceará

Juliana de Fatima e Carla Seixas

Águeda Muniz e Geraldo Luciano

Ana Cláudia Canamary, Dito Machado e Roseane Medeiros

Joana, Neto e Sophia Ramalho

Mais do evento

 1 0 6





baladain.com.br

GALERIA MONDRIAN RECEBE A 
MOSTRA CENA MODERNA

Arte em Foco
/ EXPOSIÇÃO

Stella Rolim e Excelsa Costa Lima

Rodrigo Brant, Lilia Quinderé, Fábio Menezes e Nelson Gavazzoni

Lygia Clark

Cláudia Alexandre, Guirlanda Ponte e Beatriz Otoch

INHOUSE
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C elebrando o momento e dando destaque para a produção 
artística de grandes nomes da arte brasileira, A Galeria Mondrian 
abriu suas portas para receber a exposição “Cena Moderna”, 

em parceria com a Canvas Galeria de Arte São Paulo, reunindo 
trabalhos de Di Cavalcanti, Pancetti, Portinari, Lygia Clark, Cícero 
Dias, Tomie Ohtake e Mabe. O evento contou com a organização 
de Lilia Quinderé e buffet assinado pelo Fashion Gourmet. 

Cris e Robério Leite

Pancetti

Mano Alencar e Ciro Ciarlini

Kacy Saldanha e Gabriel Jereissati

Johnny Wolff



Arte em Foco

Viana Neto e Myuki VianaRenato Menezes e Rodrigo Furtado

Cristiane Marinho e Cristina BotelhoLuce Galvão

Júnior Gomes, Magdalena Bonfim, Vando Figueiredo e Márcia Albuquerque
Mais do evento

 1 1 0
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Carol, Roberto Cláudio, Niedja e Prisco Bezerra

Dani Gondim

SUCESSO PURO! É O MÍNIMO QUE 
PODEMOS DIZER DO FESTIVAL DE MÚSICA 
DO IGUATEMI FORTALEZA

I’Music 2020
/ CURTO-CIRCUITO
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Benjamin Oliveira, Rachel Mendonça, Renata Jereissati e Wellington Oliveira

Eugênio e Marcella Porto

Simone Pontes

Jório e Graça da Escóssia

Zsofia e Alexandre Sales

O estacionamento do Shopping Iguatemi se transformou em um verdadeiro 
melting pot, com uma mistura de ritmos que ia da MPB ao Rock dos 
anos 80 e 90., durante os três dias do I`Music 2020. O festival contou 

com shows de artistas consagrados como Marisa Monte, Alceu Valença, Zé 
Ramalho, Skank, Paralamas do Sucesso, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos 
cantando Legião Urbana e da banda mineira Jota Quest, que encerrou a 
terceira edição do evento. 



 1 1 4

baladain.com.br

Michelle de Borba

Alceu Valença, Carla e Benjamin Oliveira

Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Banda

Daniela e Afrânio Barreira

Kaline Ferraz e Sávio Nogueira

APÓS SEIS ANOS LONGE DOS 
PALCOS CEARENSES, MARISA 
MONTE ENCANTOU O PÚBLICO 
COM SUA VOZ SUAVE E LIMPA 
NA ABERTURA DA TERCEIRA 
EDIÇÃO DO I`MUSIC. 
DIVIDIRAM O PALCO COM A 
CANTORA NA PRIMEIRA NOITE 
DO FESTIVAL DE MÚSICA DO 
IGUATEMI FORTALEZA, GIULIA 
BE E SILVA.
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Andreia Mendes, Ana Alice, Rosana Pinheiro e Renata Albuquerque

Renata Jereissati e Carol Bezerra

Dráuzio e Isabela Barros Leal

Liliana Batista, Fabrício Cavalcante e Andrea Lins

Marcos Girão e Erika Petiz

I’Music 2020



Mais do evento

 1 1 6 I’Music 2020

Eduardo e Nádia Bismarck

André Mota, Beatriz Miranda e Gustavo Pessoa

Paulo Carvalho e Kedma Félix

Juliana Menezes e Camila Estrela

Marisa Monte

NA ABERTURA DO FESTIVAL, A CANTORA CAMILA 
MARIETA COMANDOU A ANIMAÇÃO DO PALCO 
ALTERNATIVO DURANTE OS INTERVALOS DO PALCO 
I’MUSIC. SHOWS DE ALCEU VALENÇA, ZÉ RAMALHO E O 
ÚLTIMO SHOW DA BANDA MINEIRA SKANK NA CAPITAL, 
MARCARAM A SEGUNDA NOITE DO I`MUSIC 2020.





Érida e Edna Fernandes

HIPÓDROMO DE CANINDÉ É PALCO 
DO XIII GP HARAS PRIMAVERA

Haras Primavera
/ VELOCIDADE E ADRENALINA

 1 1 8

baladain.com.br

Rebeca Bastos e Rafael Leal



Haras Primavera

Família LealCláudio e Synara Leal

Letícia Teixeira e Gabriel Dias Branco

Lauro e Ana Flávia ChavesJC Dias e Eládio Benevides
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O rganizado pelo criador Rafael Leal, o XIII GP Haras 
Primavera foi marcado por grandes disputas e muita 
adrenalina. Reunindo turfistas, criadores de cavalos 

Quarto de Milha do Nordeste e admiradores do esporte, 
o evento reuniu cerca de 20 mil pessoas no hipódromo 
de Canindé, onde a potranca Glória Lake, montada pelo 
jockey J. Barros, do Rancho Horizonte (PE), foi a grande 
vitoriosa da disputa. Repetindo o sucesso dos anos 
anteriores o VIII Leilão Primavera Elite e Convidados 
teve todos os lotes comercializados. 



25 CAVALOS DISPUTARAM AS PROVAS 
CLASSIFICATÓRIAS, EM 320M, NA 
13ª EDIÇÃO DO TRADICIONAL GP 
HARAS PRIMAVERA. NA SEQUÊNCIA, 
ACONTECEU O VIII LEILÃO PRIMAVERA 
ELITE & CONVIDADOS, ONDE FORAM 
COMERCIALIZADOS TODOS OS 30 LOTES, 
COM INÉDITOS POTROS E POTRANCAS, 
FILHOS DE PREMIADOS CAMPEÕES DA 
RAÇA QUARTO DE MILHA. O MERCADO DE 
EQUINOS MOVIMENTA CERCA DE R$ 16 
BILHÕES POR ANO NO PAÍS.Tersio Augusto e Karla Alcoforado

Mayra Menezes

Odmar Feitosa e Katiane Rainha do Berrante

Sarah Ferrer, Rafaela Granjeiro e Maria Eduarda Ferrer

Gilson Genovezi e Beto Duvel

Mais do evento

 1 2 0 Haras Primavera





EM SUA MELHOR FASE, IGOR QUEIROZ 
BARROSO CELEBRA 48 ANOS COM UM FESTÃO 
NO EDIFÍCIO MANSÃO MACÊDO

Igor Queiroz
/ GOLDEN YEARS

Diogo Nogueira

Tales e Jaqueline de Sá Cavalcante

 1 2 2

baladain.com.br

Aline, Igor e Victor Barroso

Leonardo, Júlia e Lívia Pádua



Igor Queiroz

O clima intimista e descontraído deu um 
charme extra ao show exclusivo que Diogo 
Nogueira fez para celebrar os 48 anos de Igor 

Queiroz Barroso. Sob a batuta da Celebre Eventos, 
a festa reuniu a família, amigos e convidados 
pra lá de especiais do anfitrião. Essa turma se 
divertiu no Salão de Festas do Edifício Mansão 
Macêdo, embalada ao som da voz do sambista, 
que arrastou todo mundo para a pista de dança. 
Na sequência, a deejay Isa Capelo e o cantor 
Renno Poeta fizeram a alegria dos convidados. 
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Beto e Ana Studart

Fernando Férrer e Adriana Miranda

Lúcio Alcântara e Silvio Frota

Cid Gomes, Pompeu Vasconcelos, Roberto Cláudio, Ferruccio Feitosa, Ruy do Ceará e Élcio Batista



A DECORAÇÃO, INSPIRADA 
NA TROPICALIDADE 
BRASILEIRA, LEVOU A 
ASSINATURA DE GIL 
SANTOS.  NO SCRIPT: 
COQUETÉIS DA ONE, 
TWO DRINK E BUFFET 
BY TOCA FINA COZINHA, 
SINÔNIMO DE SERVIÇO DE 
QUALIDADE E EXCELENTE 
GASTRONOMIA.

Max Perlingeiro e Edson Queiroz Neto

Júlio Ventura, Prisco Bezerra e Cid Gomes

Carol e Roberto Cláudio Bezerra, Graça e Jório da Escóssia

Marisa e Mauro Benevides Filho

Mais do evento

 1 2 4

Etevaldo Nogueira e Amarílio Macêdo





Diretor de Vendas da Kia Motors do Brasil
 Ary Jorge Ribeiro

Por Jota Pompílio

Ary Jorge Ribeiro, 60 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ), é Diretor de 
Vendas da Kia Motors do Brasil. Engenheiro, possui 35 anos de atuação 
no mercado automotivo, sendo 11 deles dedicados à KIA.

INTERVIEW
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A Kia vem crescendo constantemente no 
Brasil em vendas, principalmente com os 
novos Sportage e Cerato. Para você, a  
que se deve esse crescimento?

Há alguns fatores que explicam o sucesso 
dos modelos da Kia no Brasil, assim como 
no mundo todo. O design arrojado, a 
tecnologia embarcada, o conforto, a segu-
rança e a alta qualidade de acabamento são 
critérios que transformam nossos modelos 
em verdadeiros sonhos de consumo. Mas, 
aliado a tudo isso, existe um trabalho muito 
importante de qualidade de atendimento, 
tanto em vendas quanto em pós-vendas. 
Nossos clientes são diferenciados e, por 
isso, são tratados como os proprietários 
de um veículo KIA merecem. Com bons 
produtos e serviços de qualidade, temos 
a combinação ideal para quem deseja um 
veículo moderno, tecnológico e seguro.

Na região Nordeste já aparecem modelos 
da marca circulando em cada esquina. 
Como a montadora vê a região enquanto 
mercado de consumo?

A região Nordeste possui uma relação habi-
tante/veículo maior que a média do Brasil, 
proporcionando, assim, um alto potencial de 
compras para o futuro. O Nordeste repre-
senta cerca de 14,3% das vendas totais, 
e acreditamos que o mercado, tão logo 
a economia se aqueça, cresça mais que a 
média nacional. Por isso, temos nomeado 
grupos para nos representar nas principais 
capitais da região.

Por enquanto, a marca não tem fábrica  
no Brasil. Há planos da fabricante de ter 
uma nos próximos anos?

No momento, a Kia Motors não possui pla-
nos para abertura de uma fábrica no Brasil.

No Brasil, quem é o cliente da marca  
Kia e o que ele almeja ao comprar um 
modelo da marca?

O proprietário de um veículo KIA é uma 
pessoa extremamente exigente e globalizada, 
que está atenta às novidades e lançamentos 
no mundo todo. Nossos clientes buscam 
veículos com tecnologia, design, qualidade 
e, principalmente, que sejam conectados. 
Hoje, passamos muito tempo dentro do 
carro, seja para trabalhar ou passear. Isso 
significa que o carro necessita de equipa-
mentos que permitam total conectividade, 
com muita segurança, inclusive possibili-

tando comandos apenas pela voz, sem que 
o motorista precise tirar as mãos do volante. 
Além disso, os clientes querem atendimento 
personalizado e diferenciado. Eles querem 
se sentir à vontade para adquirir o carro 
novo. Por isso, já há algum tempo nossos 
vendedores atuam como consultores, que 
apresentam ao cliente os modelos que mais 
atendam às necessidades e gostos.

Na era dos carros autônomos/
semiautônomos, como a Kia está se 
preparando e quais modelos podem melhor 
traduzir esta mudança atualmente?

Nós sabemos que a tecnologia embarcada 
no veículo é extremamente importante, 
porque cada vez mais o consumidor enxerga 
o automóvel como uma extensão da sua casa 
ou do escritório. Por isso, ele precisa cada 
vez mais estar conectado, com segurança. 
Em um futuro muito próximo, com carros 
elétricos e autônomos, a conectividade 
vai ser uma realidade cada vez mais forte. 
Antes, falávamos sobre isso como se fosse 
uma experiência completamente nova, 
muito distante. Mas já é uma realidade 
de hoje. Várias marcas, inclusive a Kia, 
já estão testando veículos com novas 
fontes de energia e, principalmente, 
autônomos. Isso faz com que os clientes 
fiquem atentos a essas novidades. Mas 
precisamos estar preparados para poder 
utilizar essas tecnologias com segurança, 
inclusive com infraestrutura adequada de 
cidades e rodovias.

Quais são os planos de expansão da  
marca para 2020 no Brasil?

Com o lançamento de vários produtos em 
diversos segmentos, como o de hatch, SUVs, 
híbridos e elétricos, a KIA pretende crescer 

cerca de 20% em 2020. Com este portfólio 
mais amplo, teremos sempre um produto 
para atender o desejo do consumidor.

Aos poucos, os modelos estão migrando 
para o sistema elétrico ou híbrido. Como 
a Kia está amadurecendo esse tema e 
colocando em prática no Brasil?

A Kia Motors está muito atenta às ten-
dências mundiais de eletrificação e está 
desenvolvendo uma estratégia global 
sobre isso. A companhia possui o Niro, 
primeiro crossover projetado do zero 
para ser híbrido, assim como o Optima 
Hybrid. Em alguns mercados mundiais, 
possui o Soul EV e o Niro EV, totalmente 
elétricos. Para um primeiro momento, 
acreditamos no maior sucesso dos híbridos 
no Brasil. Inclusive, já estamos estudan-
do o lançamento de modelos com esse 
tipo de motorização e, muito em breve, 
teremos novidades.

Em termos de lançamentos, quais são
os modelos que aparecerão por aqui 
no Brasil nos próximos anos?

Temos importantes lançamentos previs-
tos para 2020. Logo no início do ano, 
devemos lançar o Rio, um hatch que 
já é sucesso no mundo todo e que há 
algum tempo é aguardado pelos clientes 
brasileiros. Ainda no primeiro semestre, 
devemos lançar a nova geração do Soul, 
nosso icônico “Carro Design”. Outro 
lançamento previsto para 2020 é o de 
um SUV compacto, abaixo do Sportage. 
Evidentemente, esses possíveis lançamen-
tos estão condicionados ao dólar e ao 
comportamento do mercado brasileiro.

A REGIÃO NORDESTE POSSUI 
UMA RELAÇÃO HABITANTE / 
VEÍCULO MAIOR QUE A MÉDIA 
DO BRASIL, PROPORCIONANDO, 
ASSIM, UM ALTO POTENCIAL DE 
COMPRAS PARA O FUTURO



ADVANCE COMUNICAÇÃO PÕE 
SEU BLOCO NAS RUAS DA 
PRAIA DE IRACEMA

Tamo Junto
/ CARNAVAL 2020

Erick Vasconcelos, Evandro Colares, Roberto Cláudio, Pompeu Vasconcelos e Marcelo Pinheiro

Anik, Cid e Joyce Marconi



P elo quinto ano consecutivo, a Advance pôs seu bloco na rua, 
reunindo amigos, clientes, colaboradores e fornecedores da 
agência na Praia de Iracema, onde fica a sede da empresa. 

Nesta edição, que também marcou o início dos festejos dos 
25 anos da agência fundada por Eliziane e Evandro Colares, a 
identidade visual do “Bloco Tamo Junto” ganhou ilustrações 
exclusivas que contam, de forma alegre e descontraída, a 
história da Advance. 

Bloco Tamo Junto

Beth de Sá Cavalcante, Priscila Fontenele e Patrícia de Sá Cavalcante

Guilherme, Evandro, Eliziane e Evandro Colares

Ferruccio e Cristine Feitosa Ribamar, Carlota e Weiman Bezerra

Alessandra Albuquerque, Cláudia Vasconcelos e Carol Fujita



Mais do evento

 1 3 0 Bloco Tamo Junto

COM O PATROCÍNIO DA BRAVA WINE, YPIÓCA 
E DEVASSA, A FESTA GANHOU AS RUAS DA 
PRAIA DE IRACEMA, TRANSMITINDO TODA A 
IRREVERÊNCIA, OS ELEMENTOS MARCANTES, 
A CORRERIA DO DIA A DIA E O BOM HUMOR, 
TÃO CARACTERÍSTICOS DA EMPRESA. A 
ANIMAÇÃO FICOU POR CONTA DA BANDA 
SEVERINA BROWN.

Denise e Luciano Cavalcante

Pompeu Vasconcelos, Graça e Patriolino Dias

Dani e Cristiano Peixoto

Gabriela Fonseca e Fernando Diniz

Concentração Bloco Tamo Junto



Quanto mais colaboradores matricular,   maior o desconto.

%%3 MATRÍCULAS %% 5 OU MAIS
MATRÍCULAS

Oferta cumulativa com 
a política institucional de
desconto do Sistema FIEC.

www.senai-ce.org.br
OU (85) 4009.6300

Mais informações:

@senaiceara/senaiceara



Há mais de uma década transformando sonhos em realidade

Grupo Newlight

INTERVIEW

baladain.com.br

Um espaço para festas, ocasiões diversificadas, clientes com ideias variadas e uma 
empresa com talento e capacidade para realizar os mais fantásticos e impensáveis 
projetos. Pedro Neto, Diretor Comercial do Grupo, traz em seu discurso o DNA 

da empresa. É assim que, há mais de dez anos, o Grupo Newlight vem transformando 
sonhos em realidade. O Grupo atua em três diferentes segmentos: Newlight Eventos: 
estrutura e iluminação; Contemporânea: montagem de estandes e cenografia e Multi: 
comunicação visual. Cada um deles conta com uma equipe especializada e capacitada 
para atender as mais variadas demandas do mercado.
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SEM LIMITES PARA COLOCAR PROJETOS EM PRÁTICA
O grande diferencial da Newlight é possibilitar que os planos saiam do papel, ou 
seja, não há limites para que os ambientes sejam transformados por completo. 
Os espaços dos buffets estão cada vez mais enxutos e neutros, muito disso, para permitir possibilidades 
diversas de decoração e ambientação. As estruturas, por sua vez, ganharam contornos ainda mais 
notáveis e proporções praticamente ilimitadas. Do revestimento do piso e paredes cenográficas, 
até estruturas completamente moduladas para cenários específicos, tudo pode ser feito. Pedro 
Neto diz que não coloca empecilhos para a realização do desejo dos clientes. “Ouvimos os anseios 
e pedidos e, logo em seguida, já pensamos em maneiras eficientes de colocar tudo em prática”, 
ressalta. Desde o momento inicial em que um evento é pensado, diversos são os fatores que devem 
ser levados em consideração para seu total sucesso, entre eles: iluminação e estrutura. Neste sentido, 

O GRANDE DIFERENCIAL DA 
NEWLIGHT É POSSIBILITAR QUE 
OS PLANOS SAIAM DO PAPEL, 
OU SEJA, NÃO HÁ LIMITES PARA 
QUE OS AMBIENTES SEJAM 
TRANSFORMADOS POR COMPLETO



 1 3 4
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contar com uma empresa que engloba os mais 
variados serviços é algo indispensável. Para 
se ter ideia da expertise nesse segmento, o 
Grupo foi responsável por atender estrutura, 
cenografia e iluminação de grandes eventos 
em nosso estado, dentre eles, a inaugura-
ção da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), o maior investimento privado na 
região Nordeste do Brasil, montagem de 
toda a estrutura do maior réveillon privado 
do Brasil, o John John Rocks 2019, em 
Jericoacoara, Festival Costume Saudável, 
já em sua quinta edição, parceria entre a 
rede de Mercadinhos São Luiz e o Grupo, 
Convenção Nacional da Sky e diversos 
congressos médicos e feiras no Centro de 
Eventos do Ceará. Durante vários anos, a 
Newlight fidelizou clientes no Ceará. Com 
o tempo, entretanto, foi ganhando desta-
que e realizando eventos por todo o Brasil. 
“Temos orgulho em dizer que concorremos 
de igual para igual com empresas do Sul e 
do Sudeste. Isso é fruto de uma logística 
pensada para atender de forma rápida e com 
muita qualidade”, declara Pedro. Festivais 
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COM A EXPERTISE 
DA NEWLIGHT, 
QUALQUER 
PROJETO PODE 
SE TRANSFORMAR 
EM REALIDADE

de música, feiras gastronômicas, festas de casamento, quinze anos e formaturas, encontros empresariais e shows são 
apenas alguns dos eventos que contam com a participação do Grupo Newlight. Entre as estruturas desenvolvidas 
pela empresa estão: pórticos, tendas, estandes e palcos. Dar asas à imaginação. É assim que podemos caracterizar o tra-
balho do Grupo Newlight que, a cada dia, se moderniza e faz de cada ocasião algo personalizado, requintado e com 
a cara do cliente. Com frota própria de caminhões, mais de oitenta colaboradores na rede operacional e uma 
logística que garante assertividade e pontualidade, a empresa vem, ao longo do tempo, realizando os melhores 
e mais completos projetos. Tecnologia, rapidez no atendimento, equipe profissional experiente, variedade de 
soluções, funcionalidade do projeto final e qualidade dos equipamentos utilizados são marcas que fazem do 
Grupo Newlight um dos mais respeitados e reconhecidos do Brasil. “É simples. Você tem um evento para 
executar e nós temos as soluções”. Não é à toa que o slogan da empresa faz jus à realidade apresentada.

SERVIÇO
GRUPO NEWLIGHT: Rua Francisca Bezerra, 231 Sapiranga, Fortaleza/CE • gruponewlight.com.br • (85) 3207.6000
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A ‘FAZENDINHA DO MICKEY’ É O TEMA 
DO ANIVERSÁRIO DO FILHO DE DANIEL 
SIMÕES E FLÁVIA LAPROVÍTERA

Aniversário 
Henrique Simões

/ 2ª VELINHA

Luiza e Brenna Ximenes

Rodrigo, Rafael e Nathália Ponte
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T eve como tema a ‘Fazendinha do Mickey’, a Sessão Happy Birthday 
armada por Flávia Laprovítera e Daniel Simões para celebrar 
o aniversário de Henrique Simões. O herdeiro do casal soprou 

sua segunda velinha e ganhou bem cuidada festinha no Oba-Lá-Lá.  
A Dudabaluza transformou o buffet infantil em um cenário de sonho, cheio 
de alegria e diversão, perfeito para reunir altinhos e baixinhos em torno dos 
netos de Márcia e Gera Teixeira e de Jaqueline e José Simões. 

Gera Teixeira, Márcia Teixeira, Jaqueline e José Simões

Consuelo, Dulce e Mauro Feitosa

André Araújo e Sara Torquato

Pompeuzinho Vasconcelos

Elusa e Totonho Laprovítera



Mais do evento

 1 4 0

Maria Clara Ribeiro, Isabela Ribeiro, Flávia Laprovítera, Henrique Simões, Camila e Maria Victória Praça

Giovanna e Benício Esteves Sophia e Camila Nogueira

Júlia Pinto e Deib Otoch Neto

Bernardo, Giuliana e Otávio Botelho

Aniversário Henrique Simões





INVESTINDO NO PRESENTE COM FOCO 
NO FUTURO GAUDÊNCIO LUCENA CELEBRA 
45 ANOS DA CORPVS SEGURANÇA

Corpvs 45
/ EXPANSÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

Carlos Gualter Lucena, Gaudêncio Lucena, Ingrid Lucena, Gaudêncio Lucena Júnior e Igor Lucena 

Fagner

Gaudêncio Lucena, Carlos Gualter Lucena e Eunício Oliveira

 1 4 2
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G audêncio Lucena convocou o cantor 
Raimundo Fagner para dar um brilho 
extra na celebração de 45 anos da 

Corpvs Segurança. Considerada um modelo 
para os demais negócios de seu segmento, 
a empresa tem uma história marcada por 
muito trabalho, desafios, e claro, grandes 
vitórias. Contando atualmente com cerca 
de 4 mil funcionários, a Corpvs atua em 
Fortaleza, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e São Paulo. 

Corpvs 45 anos

Carol e Nisabro Fujita

Kátia Falcão e Freitas Júnior

Aloísio, Alexia e Arlett Carvalho

Fred Carioca, Fernanda Mattoso, Veri Bessa e Jaqueline Maia
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PARA ESTE NOVO CICLO, A PALAVRA DE ORDEM É 
“EXPANSÃO E NOVAS TECNOLOGIAS”. “ESTAMOS COM 
UMA PERSPECTIVA MUITO BOA DE CRESCIMENTO, 
CONVERSANDO COM EMPRESAS QUE PRETENDEMOS 
ADQUIRIR EM OUTROS ESTADOS. TEMOS O OBJETIVO 
DE EXPANDIR NA REGIÃO SUDESTE E AINDA MAIS NO 
NORDESTE. NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS, QUEREMOS 
ESTAR PRESENTES TAMBÉM NO ESPÍRITO SANTO E 
NO RIO DE JANEIRO”, ADIANTOU O EMPRESÁRIO.

Ângela e Marlon Cambraia

Sellene e Max Câmara

Natan e Eveline Lucena, Carlos Gualter e Marília Lucena

Adrísio CâmaraMais do evento

 1 4 4 Corpvs 45 anos
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BALADINHA MARCA OS 18 ANOS DOS 
GÊMEOS LETÍCIA E LUIZ CIDRÃO

Letícia e 
Luiz Cidrão

/ 18 ANOS

Letícia e Luiz Cidrão

Melissa Manna, Maria Clara Queirós e Liv Galiza

Letícia, Marcelo e Luiz Cidrão

Maria Eduarda Linhares, Paula Assunção e Isaac Dantas



A nata da nova geração deu um rasante 
no Edifício Saint Paul  para abraçar 
os gêmeos Letícia e Luiz Cidrão, 

que completaram 18 anos e ganharam 
um festão de seus pais, Camile e Marcelo 
Cidrão.  O cantor Marcinho, Banda Souse7e 
e os deejays Mafu e Teles comandaram a 
animação por lá. 

Aniversário Letícia e Luiz Cidrão

Nicole Nobre e Davi Araújo

Pedro Queiroz, João Paulo Nogueira e Lucas Brasil

Dudu Brígido e Bianca Melo

Carol Araújo, Maria Clara Ary, Luisa Queiroz e Ana Luiza Carvalho

Duda Gadelha e Sérgio Macêdo
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Laura Pires, Maria Victória Fontes, Maria Eduarda Castelo e Maria Alice de Alencar

Maria Clara Negrão e Luís Pacheco

Pedro Moraes, Thiago Assunção, Raul Sancho

Sara Borges e Isabela VianaMais do evento

 1 4 8

Gabriela Gomes e Manu Farias

A LIFE INFLUENCER MARIA VICTÓRIA 
FONTES ARRAES VEIO DIRETAMENTE DE 
PORTUGAL, ONDE RESIDE ATUALMENTE, 
E ATRAIU TODOS OS HOLOFOTES NA 
BALADINHA DOS GÊMEOS LUIZ E LETÍCIA. 
NÃO É POR ACASO QUE A HERDEIRA 
DE ALESSANDRA E ERIVALDO ARRAES 
VEM CONQUISTANDO CADA VEZ MAIS 
SEGUIDORES EM SUAS REDES SOCIAIS.



JUST

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1175 - ALDEOTA

livingbr
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SERVIÇO
ADVANCE
  Rua José Avelino, 480 
  Praia de Iracema, Fortaleza – CE
  85 4006-2727
  advance.com.br
  facebook.com/advancecomunicacao
  @advancecomunicacao

AJE
  Rua Barbosa de Freitas, 1741 
  Aldeota, Fortaleza – CE
  85 3067-1000
  www.aje.org.br
  facebook.com/AJEFortaleza
  @ ajefortaleza

BANDA SOUSETE – 
  Rua Coronel Alves Teixeira, 2110 
  Dionisio Torres, Fortaleza – CE
  85 3264-8091
  socialmusic.com.br
  @bandasousete

BOM BOCADO
  Rua República do Líbano, 419 –
  Meireles, Fortaleza - CE, 60160-140
 85 3242-1070
 facebook.com  

bombocadopormarilzapessoa/
 @bombocadopormarilzapessoa

BS DESIGN
 Av. Desembargador Moreira, 1300 
 Aldeota, Fortaleza – CE
 85 98876-1010
 bsdesign.com.br
 facebook.com/bsdesigntowers

CAGECE
 Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 
 Vila União, Fortaleza- CE
 0800.275.0195
 cagece.com.br

CELEBRE EVENTOS
 Av. Desembargador Moreira,2020
 Aldeota, Fortaleza- CE
 85 3045-4700
 celebreeventos.com.br
 facebook.com/celebreeventos
 @celebreeventos

CORPVS
 Av. Luciano Carneiro, 2407 
 Parreão, Fortaleza – CE
 85 4020-2700
 corpvs.com.br
 facebook.com/corpvs
 @corpvs_seguraca

DIAMOND DESIGN
 Av. Dom Luís, 1200  Loja 123 
 Aldeota, Fortaleza – CE
 85 3033-0707
 ddiamond.com.br
 @diamonddesign

DIAS DE SOUSA
 Av. Washington Soares, 450 loja 36
 Guararapes, Fortaleza – CE
 85 3066-7777
 diasdesousa.com.br
 facebook.com/DiasdeSousaConstrucoes/
 @diasdesousaconstrucoes

DUDABALUZA
 Rua Bento Albuquerque, 765 
 Cocó, Fortaleza - CE
 85 3249-3261
 @dudabaluzafestas
 facebook.com/Dudabaluzafestas/

FECOMÉRCIO
 Rua Pereira Filgueiras, 1070 
 Aldeota, Fortaleza – CE
 85 3270-4250
 fecomercio-ce.com.br
 facebook.com/FecomercioCE/
 @fecomercioce

GIOVANA BEZERRA
 contato@giovanabezerra.com.br
 @giovanabezerra

GIZ COZINHA
 Rua Professor Dias da Rocha, 579 
 Meireles, Fortaleza – CE
 85 99719-1098
 gizcozinhaboemia.com.br
 facebook.cwom/gizcozinhaboemia/
 @gizcozinhaboemia

IGUATEMI
 Av. Washington Soares, 85 
 Edson Queiroz, Fortaleza – CE
 85 3477-3560
 iguatemifortaleza.com.br
 facebook.com/shoppingiguatemifor
 @iguatemifortaleza

LENITA
 Rua Pereira Valente, 705 - Aldeota, 
 Fortaleza - CE
 85 3224-6696
 lenitaonline.com.br
	 @lenitaoficial

LOPES IMMOBILIS
 Rua Osvaldo Cruz, 800 
 Meireles, Fortaleza - CE
 85 3198-6648
 lopes.com.br
 facebook.com/lopesimmobilis/
 @lopesimmobilis

NEWSEDAN
 Av. Rogaciano Leite, 323
 Patriolino Ribeiro, Fortaleza –CE
 85 4009-2700
 newsedan.com.br
 facebook.com/newsedanmercedes
 @newsedan

NEWLIGHT
 Rua Francisca Bezerra, 231 
 Lagoa Sapiranga , Fortaleza – CE
 85 3207-6000
 gruponewlight.com.br/newlight-

estrutura/
 facebook.com/newlight01
 @newlighteventos

OBA LÁ LÁ
 Rua Bento Albuquerque, 765 
 Cocó, Fortaleza – CE
 85 3249-3261
 obalala.com.br
 facebook.com/obalala.buffet/
 @obalalabuffet

RIOMAR
 Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 
 Papicu, Fortaleza - CE
 85 3066-2000
 riomarfortaleza.com.br/
 facebook.com/riomarfortaleza
 @riomarfortaleza

SINDUSCON
 Rua Tomás Acioli, 840 
 Joaquim Távora, Fortaleza – CE
 85 3456-4050
 sindusconce.com.br
 facebook.com/sindusconceara/
 @sindusconceara

TRACK & FIELD
 Av. Washington Soares, 85 - 401 
 Edson Queiroz, Fortaleza – CE
 85 3013-4230
 www.tf.com.br
	 @trackfieldfortaleza





Alexandre 
Grendene Bartelle

Nascido em 23 de janeiro de 1950, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, 
é um dos mais importantes empresários brasileiros.

Onze fábricas - oito delas no município cearense de Sobral - mais de 50 marcas, lojas conceito em Nova Iorque
e Londres e mais de 20 mil funcionários. Este é o império iniciado em 1971, em Farroupilha, pelos irmãos Alexandre
e Pedro Grendene Bartelle, com a inauguração da primeira fábrica da Grendene. Com ousadia e produtos inovadores, 
Alexandre conquistou lugar de destaque nos negócios, sendo, de acordo com ranking da Forbes 2019, a 25ª pessoa 

mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada de 2,2 bilhões de dólares.
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