CARTA AO LEITOR

P

ude sentir e perceber o quão é importante ter uma equipe
de profissionais de experiência envolvendo-se em produzir
uma revista com conteúdo único. “No lançamento do nosso
‘PROJETO ALTERNATIVA 2020” foi revigorador para poder
encarar com tenacidade o ano em curso, já que na oportunidade
apresentamos aos convidados nosso novo veículo de comunicação
o “PORTAL REDE ALTERNATIVA” onde deporemos de várias
plataformas num mesmo espaço digital, desde a Revista para ser
folheada digitalmente como imagens da TV A e atualidades do
eventos sociais.
Esta edição Nº 91. Ufa! Não foi nada fácil, todos os meses,
meus amigos me falam: “Marques por que você enfatiza
tanto que é a edição tal, mais uma etapa de luta, etc. e tal?”
Amigos, vocês não sabem a luta que temos, o suor que
derramamos para colocar a Revista Alternativa nas suas mãos.
Nessa edição, ilustra nossa capa, a jovem empresária
Claudênia Régia que inaugurou em Sobral mais uma fábrica da
Diamantes Lingerie, empresa que mais cresce no setor e nós
fomos conferir tudo de perto. Estivemos também presentes
registrando o vigésimo terceiro Personalidades Classe A.
Conversamos com a jovem arquiteta Jessica Andrade sobre as
novidades do setor de ambientes. Retornamos com o conteúdo
da Garota “A” que neste ano quem abre é Madu Amaro que
vem arrebentando nas redes sociais! Um grande trabalho
que tem o intuito de mostrar a beleza, estilo e elegância de
nossas mulheres apresentando o talento de vários fotógrafos,
sempre associando às nossas belezas culturais e naturais.
Trazemos também o lançamento do livro “História da Educação
Sobralense”, da escritora Elisa Angélica. A Coluna do Marques
também, como sempre, traz um grande apanhado dos grandes
acontecimentos de Sobral e do Estado. Não deixem de conferir a seção
de viagens Around the World e os destaques do Dia do Fotógrafo.
Como dizemos em todas edições, procuramos oferecer para
você, leitor, o melhor conteúdo, por isso, queremos que você se
encontre aqui na Revista Alternativa. A gente se vê!.
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INOVAÇÃO NA
CIDADE DE SOBRAL
CELEBRAÇÃO HOLÍSTICA
ALINE CASTRO uma das mais conceituadas cerimonialistas de Sobral e região norte, estreou dia (18-12) como CELEBRANTE DE CASAMENTOS.
Realizada no Espaço de Eventos do Restaurante Canto
Mineiro, uma cerimônia holística (sem cunho religioso), bastante intimista, reservada e totalmente personalizada, ALINE
CASTRO, com formação específica para esse tipo de cerimônia, emocionou a todos presentes com a história do casal
Vanessa e Cairo.
Na ocasião foi realizada a cerimônia civil e a “Cerimônia
das Areias Coloridas”, ritual simbólico muito usado no exterior e já com bastante força em grandes capitais do nosso
país.
Além da Cerimonialista e Celebrante ALINE CASTRO,
grandes profissionais participaram da cerimônia, a decoradora GISLAYNE LOURENÇO, equipe de filmagem CABURÉ
FILMES, fotógrafo LYCIO MORORÓ e a bela formação de cerimônia da cantora RENATA FARIAS.
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SUPRASSUMO

CONFRATERNIZAÇÃO DA AUTOMASERV
Uma noite de alegria e
celebração dos bons resultados conquistados em 2019,
assim pode ser descrito o
Jantar
do

de

time

Confraternização
de

colaborado-

res da Automaserv, no último dia 20 de dezembro, no
Buffet Dona Flor. Os empresários Murilo e Juliana Martins
destacaram os números e
agradeceram a dedicação de
cada colaborador que garantiu
a conquista de novos clientes,
expansão de resultados e chegaram onde programaram.

BUSINESS AND BUSINESS
/Entrevista

ENTREVISTA COM A
ARQUITETA JÉSSICA LINHARES

A

o conceder uma entrevista exclusiva à Revista Alternativa,
a arquiteta Jéssica Linhares
se mostra dedicada e empolgada com a profissão e a chegada
na cidade de Sobral. Formada pela
Universidade de Fortaleza e atualmente cursando a Pós-Graduação
em Design de Interiores na IPOG –
Fortaleza, a arquiteta conta já com
a execução de projetos importantes
em Sobral e na capital, que vem formando seu nome e trazendo uma
procura cada vez maior de clientes.
Sempre atenta às tendências, Jéssica gosta de buscar referências em
viagens e feiras de arquitetura, e assim chega na cidade de Sobral com
uma proposta bastante contemporânea. Ela fala também sobre seus
planos de abrir um novo escritório,
na qual irá trazer um ambiente elegante e diferenciador, funcionando
como seu principal cartão de visita.

6
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REVISTA ALTERNATIVA - Por que quis ser
arquiteta?
JÉSSICA LINHARES - Na verdade, a arquitetura entrou na minha vida “por acaso”. Sempre
gostei de ver revistas de ambientes, de contemplar a arquitetura dos prédios em viagens,
mas não conseguia associar isso a uma carreira profissional. A escolha então pelo curso foi
uma grande surpresa e digo que uma benção,
pois hoje sou completamente realizada com
meu trabalho. O apoio dos meus pais também
foi fundamental, pois para cursar arquitetura
precisei sair de casa ainda muito nova.
REVISTA ALTERNATIVA - O que você tem
como mais importante em um projeto
de arquitetura e interiores?
JÉSSICA LINHARES - Para mim todas as
etapas têm sua importância, mas a fase inicial de escutar e entender as necessidades
do cliente é fundamental. É a partir desse momento que formamos o conceito do projeto,
que sendo bem elaborado gera um resultado
bastante satisfatório ao cliente. Toda fase deve
ser de muita percepção, como na escolha do
layout, mobiliário, materiais e iluminação.
REVISTA ALTERNATIVA - Você se identifica com algum estilo específico? Quais os
designers que mais lhe inspiram?
JÉSSICA LINHARES - Estilo contemporâneo e minimalista, sempre buscando trazer
elegância e atemporalidade ao projeto. Mas o
que realmente me preocupa é que o projeto
seja adequado ao desejo do cliente, considerando a funcionalidade e o bem-estar. Assim,
me inspiro em diversos arquitetos e designers, como: Guilherme Torres, Jader Almeida,
Zanini de Zanine, Suíte Arquitetos, Debora

JÉSSICA LINHARES - Foi um projeto
residencial de interiores que envolveu três
salas de estar, mais o projeto de uma nova
cozinha gourmet. Meus clientes tinham o
desejo de modernizar a casa, e partir disso
fizemos juntos uma seleção de quais móveis iriam ser aproveitados e quais buscaríamos novos. Além disso, a iluminação de
todos esses ambientes foram alteradas,
juntamente com mudanças de layout, trazendo a impressão ainda mais forte de mudanças no local. Para um resultado tão satisfatório, não poderia deixar de agradecer
meus parceiros: Casa Bonita, Urban Arts,
Premcol, Célia Decor, Grupo Carmehil e o
Espaço Manix.

REVISTA ALTERNATIVA - Apontaria alguma tendência para o ano de 2020?
JÉSSICA LINHARES - A arquitetura assim como a moda é feita de tendências, e
sem dúvidas nós arquitetos devemos estar
sempre antenados as inovações em materiais, mobiliários, texturas e iluminação.
É fundamental uma cabeça aberta para
captar todas as novidades e reproduzir em
projetos sempre modernos. Mas sem dúvidas, aposto para 2020 espaços funcionais
e que atendam ainda mais as necessidades
do cliente, contudo em ambientes mais leves, clean e cheios de design.

REVISTA ALTERNATIVA - O que espera
trazer para cidade de Sobral e região
norte? E quais seus planos para 2020?
JÉSSICA LINHARES - Percebo na região
cada vez mais um mercado crescente e exigente, que gosta de inovações, modernidade
e investir no ambiente da sua casa e do seu local de trabalho. Pretendo para esse ano abrir
meu novo escritório, em um ambiente bastante acolhedor para receber meus clientes,
amigos e parceiros. Assim, espero aumentar
a equipe e ampliar a carteira de clientes, oferecendo a cada projeto bastante atenção.
Além disso, estar sempre buscando referências, sendo em viagens e feiras de arquitetura
e design, de modo que eu possa formar uma
identidade cada vez mais forte.

REVISTA ALTERNATIVA - Você traz nessa
entrevista fotos de um projeto residencial que fez. Poderia nos falar um pouco
sobre ele?

Serviço:
Instagram: @jessicalinharesarquiteta
Telefone: (88) 9-9940-8341
Email: jessicalinharesarquitetura@gmail.com

Aguiar, Chris Hamoui, entre vários outros.
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Rodolfo Basílio
Casado com Maria do Socorro Ponte, é empresário e comanda desde
de 2009 na FM Paraiso 101,1 famoso
programa dominical “Rodolfo Basílio
Entrevista” que vai ao ar aos domingos
de 12h as 13h. O programa é voltado
para saúde onde entrevista médicos
e outros profissionais que prestam
relevantes serviços á comunidade
sobralense sendo líder de audiência
devido a credibilidade por dominar o
assunto e tem um jeito próprio de perguntar “queima roupa” “bate e pronto”. O programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio.

José Crisóstomo
Barroso Ibiapina
Advogado, Vereador em 08
legislaturas, pós graduando
em Direito Constitucional pela
Universidade Estadual vale do
Acaraú, Pós graduando em Direito Eleitoral pelo ( CERS) Renato
Saraiva.

Dr José
Ricardo Neves

Foi o entrevistado do dia 5 de
janeiro, quando esclareceu de vários temas relacionados ao estômago. Filho do dr. Ricardo Neves
que presidu a Unimed por muitos
anos e atende na CCEN, na Avenida Dom José, 1050, Centro.
Médico graduado pela UFC,
Cirurgião do Aparelho Digestivo
e Endoscopista, Mestre e Doutor
em Cirurgia pela UFC, professor
de Clínica Cirúrgica do Curso de
Medicina da UFC campus Sobral.

Dr. Moacyr Andrade
Dr. Francisco
Ivo Vasconcelos

Médico graduado pela Universidade Federal do Ceará – UFC

8

Graduado em Medicina pela
Universidade Federal do Ceará,
com especialização em Medicina
do Trabalho na Unifor. Hoje, antende na sua clínica Prev- Saúde

com residência em Otorri-

onde presta serviços voltados à
segurança e saúde ocupacional.

Brasileira de Otorrinolaringolo-
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nolaringologia pelo Hospital
da Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.
Membro titular da Sociedade
gia e Cirurgia Cérvico-facial.

ANIVERARIANTES JANEIRO

1

ANTONIO
MARTINS

3

9

AURY JÚLIA

14

RAIANE
MACHADO

Empresário e político

Empresária

Professora

OMAM
CARNEIRO
Empresário

6

ALVÁRO LIMA
Empresário

11

PE. LÚCIONE
QUEIROZ

11

CUSTÓDIO
AZEVEDO

14

SAMUEL RAMOS

15

MARFISA AGUIAR

Personal Trainer

Empresário

Pref. Pires Ferreira

7

KLAUBER
ROGER
Médico

12

LIA FERREIRA
GOMES

16

JEANNE
LINHARES

Médica

Empresária

Projetos sofisticados
para sua casa ou escritório
(88) 3611 7964 | 9.9204 7275 | 9.9764 8806
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16

THIAGO
MONT’ALVERNE

17

ADAUTO FILHO

18

LETÍCIA VIÑAS

19

DANIEL VIDAL

27

LUIZ MIGUEL

23

Médico

Acad. de Fisioterapia

DONA TAMAR
BARRETO
Aposentada

Empresário

Dentista

Estudante

16

ANTÔNIO
FELIX IBIAPINA

23

WILSON
VASCONCELOS

31

ANDRYNE
LIBERATO

Agropecuarista

Empresário

Acadêmica de Direito

3

SILVEIRA ROCHA

Jornalista

24

CHRISTIANNE
COELHO

31

NELSON
ROSSI

Vice-Prefeita Sobral

Diretor Industrial Grendene
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ANIVERARIANTES JANEIRO

1

EDNIR OLIVEIRA

13

CARLOS HILTON

Psicopedagoga

Dentista

6

DAYSE TEOFILO

15

GEISA ALMEIDA

Publicitaria

Servidora Pública

13

FERNANDO
HELIO

18

IVAN FROTA

Empresário

Radialista

20

CLÁUDIA
LUCIANA DE
SOUSA ALVES

27

VERÍSSIMO
BARROSO

Professor e Radialista

LI , G O S T EI E INDIQUEI
LIVRO: Sociedade Sobralense 2
AUTOR: Arnaud de Holanda Cavalcante
INDICADO POR: Pe. Nery de Abreu
A obra do imortal da Academia Sobralense de Estudos e Letras - ASEL,
Arnauld de Holanda Cavalcante, traz um resumo histórico da cidade de Sobral e biografias de personalidades que fizeram parte dessa história.

LIVRO: Canto do Menestrel
AUTOR: Neil Silveira
INDICADO POR: Karen Batista - advogada
Obra que será lançada no dia 16 de janeiro é uma coletânea de poemas que nasceram a partir da inspiração do poeta sobralense Neil Silveira.
Uma literatura rica que instiga o leitor a uma viagem pela interpretação dos
versos metafóricos do autor.

LIVRO: Sertão, Serra e Suor
AUTOR: Herbert Forta
INDICADO POR: Gutto Barros
Baseada em fatos reais históricos unidos a uma generosa dose imaginária de acontecimentos, esta obra contempla uma belíssima saga ocorrida
no século XVIII na região norte cearense, englobando mais precisamente as
cidades de Sobral e Meruoca.

LIVRO: Virgílio Távora: O Estadista Cearense
AUTOR: César Barreto
INDICADO POR: Claudênia Régia
O livro “Virgílio Távora: O Estadista Cearense” é uma biografia que
traz 80 fotos históricas, 30 depoimentos de personalidades locais, prefácio assinado por Mauro Benevides, e marca o centenário de um dos
maiores políticos de nosso Estado.

LIVRO: História de Levi e Outras
AUTOR: Davi Helder de Vasconcelos
INDICADO POR: Maurio Filho
Em Histórias de Levi e outras, lançado em 2019, o narrador é o próprio
personagem com uma narrativa em terceira pessoa, tendo a personagem
de contar sua vida, mesmo nos domínios da ficção, o conto tem um caráter autobiográfico, com relação ao autor, que pertence dentro da esfera
do conto, mas com relação ao narrador assumindo um tom confessional.

14
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da seleção dos melhores grãos. Para
mascarar os problemas existentes,
passa por um processo de carbonização. Tem sabor amargo e um aroma
completamente prejudicado. Além
disso, a vida útil do café moído é de 20
minutos. Passado este tempo, ele está
Queres ter paz, sucesso e
morto;

meçar a borbulhar. Mas deixe ferver,
pois se a água estiver mais fria do que
deveria, vai impedir que vários sólidos
presentes sejam dissolvidos;

D IT AS E BEM DITAS

ser feliz? Não fale da tua vida

a niguém.
O que niguem
• Na hora
de comprar
o café, olhe
niguem
sempre nosabe,
rótulo
e estraga.
escolha grãos
100% arábica,
de categorias
VALCLEYTON
VIANA Gourmet
DE da
IMÓVEIS
ou Especial.CORRETOR
Se o nome
fazenda estiver na embalagem, é mais um sinal de
alta qualidade;

• Tome o café imediatamente depois de pronto, do jeito que mais gostar;
• Ao fazer um café coado manualmente ou em cafeteira, para tirar resquícios de gosto do filtro, é uma boa
ideia escaldar o papel ou o filtro com
água fervente. Você despeja a água
quente e descarta. Depois, coloque o
café e coe normalmente.

• A água utilizada para fazer o café
interfere bastante na qualidade da bebida. O ideal é que ela seja mineral ou
filtrada, pois o cloro destrói os elementos aromáticos do café. Portanto, ela
jamais deveVendedor
ser utilizada
não é odiretamente
da torneira;
que vende é o que

conquista e fideliza.
CLÁUDIO JÚNIOR
EMPRESÁRIO

Todos os seus sonhos
podem se tornar realidade
se você tem coragem para
persegui-los.
CARLOS CÉSAR
EMPRESÁRIO

Alague seu coração de
esperanças mas não deixe
que ele se afogue nelas
PEDRO HUMBERTO
EMPRESÁRIO

Ame a vida e saiba sempre
lutar, pois as vitórias
acontecem a quem
consegue esperar.
RODOLFO FILHO
FARMACÊUTICO

15

JANEIRO | 2020 • REVISTA ALTERNATIVA | EDIÇÃO 91

Em 2020, vem aí
Oxxi pelo mundo
#oxxipelomundo #oxxi18anos

(88) 99807-1014

NORD
Renault

Chegamos para ficar!

QUALIDADE DE VIDA
/Saúde

PROJETO DR. NOEL DA
UNIMED SOBRAL VISITA O
DISTRITO DE JORDÃO

O

Projeto Dr. Noel da Unimed
Sobral chegou na sua quarta
edição, projeto que nasceu do
desejo de poder ajudar pessoas
e poder proporcionar aos médicos
cooperados um Natal de reflexão e
partilha.
No mês de Dezembro de 2019, a

20
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equipe do Dr Noel foi até o distrito do
Jordão, 17km da cidade de Sobral, lá
conhecemos 20 idosos com histórias
de vida de muita luta e determinação.
Foram distribuídas cartinhas para
cada um dos idosos dando a oportunidade de fazerem um pedido que foram prontamente atendidos por mé-

dicos cooperados da Unimed Sobral.
Para o Dr. Carlos Arcanjo, Presidente
da Unimed Sobral, “o projeto visa promover esperança às pessoas e proporcionar um momento de ajuda ao
próximo, fundamentado em um dos
pilares da Cooperativa, a responsabilidade social.

35%
de desconto na adesão*

Redução de carência

em consultas e exames.*

5% de desconto em
todas as parcelas.*
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Sobral

Vamos cuidar da sua empresa?

(88) 3677.3005

SAIBA MAIS: www.unimedsobral.com.br

unimedsobral

*Pessoa física: Desconto de 35% na adesão e redução de carência em consultas e exames simples para 10 dias nos
planos Classic e Premium. Pessoa jurídica a partir de 2 vidas: Desconto de 35% na adesão e redução de carência em
consultas e exames simples para 10 dias nos planos Classic e Premium e 5% de desconto em todas as parcelas durante
a vigência do plano. Promoção para a faixa-etária de 0 a 53 anos e válido até 30/03/20.
JANEIRO | 2020 • REVISTA ALTERNATIVA | EDIÇÃO 91
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DESTAQUE
/Entrevista

REVISTA ALTERNATIVA SE REINVENTA E
APRESENTA PROJETO 2020 COM NOVAS
PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

Por Neil Silveira

A

Revista Alternativa agora é Rede Alternativa. A mudança faz parte do novo planejamento estratégico apresentado
na noite da terça-feira, 7 de janeiro, na
presença de parceiros, clientes, colaboradores e profissionais da imprensa.
Trata-se do Projeto 2020, uma série
de inovações que fazem parte do novo
planejamento de expansão dos meios de
comunicação da Rede Alternativa. Entre os
destaques da mudança, estão a Revista Alternativa Jeri, que trata um grande número
de informações sobre a região de Jericoa-

coara; e o Portal Alternativa, um sítio que
servirá como ponto de acesso direto a um
conjunto de serviços e informações, permitindo que o usuário encontre, em uma
mesma página, vídeos, notícias, entretenimento, esportes, blog, entre outros serviços
e conteúdos.
O evento, que foi realizado no coworking Positiva, foi presidido pela cerimonialista Aline Castro e contou uma palestra sobre Marketing ministrada por Wagner Brito
e ainda uma explanação sobre o Projeto
2020, apresentada pelo consultor e negócios do Sesi, Michael Gomes.
Na ocasião, foi ainda apresentada toda

a equipe responsável pela Rede Alternativa:
Aline Castro, articuladora de eventos; Mateus Sousa, editor adjunto; Paulo Roberto
e Thiago Cafado, designers e administradores do Portal Rede Alternativa; Neil Silveira,
jornalista e diagramador; Carolino Soares,
conselheiro e revisor; Lourdes Marquês, recepção; e Laecio Vasconcelos, distribuição.
Ao final do evento, o diretor e editor da
Rede Alternativa, Marques Araújo, fez um
pronunciamento, relembrando a trajetória
do seu empreendimento, agradecendo aos
seus clientes e parceiros e ainda a todos
aqueles que fizeram e fazem parte da história deste grupo de comunicação.

Antunes Brito, Hélio Brito e
Rayana e Carolino Soares

Professora Fofinha,
Jonas e Madu Amaro

Paulo Ripardo, Michel Gomes e
Matheus Saouza

Madu Amaro

Madu, Fofinha, Jonas e Rayana

Luizete e Ary Aires

Marques, Michel, Wagner e Ítalo

Waneyla Arruda, Aline Castro e
Renata Farias

Aline e Saulo Henrique ladeiam
Marques Araújo

Palestrante Wagner Brito

Gilberto Gandes, Assis Mendes e
Thiago Liberato

MADU AMARO

(MISS GRAND SOBRAL 2020)
Modelo e Digital Influencer, 22 anos.
Apaixonada por moda e mercado
financeiro atualmente no mercado de
opções binárias como Day trade e
também investindo em robô de arbitragem de criptomoedas.

Frase: Pra quem tem fé
o céu não é o limite!
Viagem inesquecível: Jericoacoara/CE
Viajem dos sonhos: Grécia e Dubai.
Gastronomia: comida chinesa e vinhos.
Filme: Sem limites
Lembrança revigorante: Infância
Um pedido: Doe Sangue.
Um livro: O segredo da
mente milionária.
Rede Social: Instagram @madu.amaro
31,4 mil seguidores

HOMENAGEM
/Entrevista

Empresário Frota e família

23ª EDIÇÃO DO TROFÉU
PERSONALIDADE CLASSE A

A

conteceu, no dia 12 de dezembro
de 2019, a 23ª edição do Troféu
Personalidade Classe A, considerado o Oscar da Região Norte, que é
anualmente organizado pelo promoter
e radialista Edival Filho. A solenidade de
premiação foi realizada no Buffet Dona
Flor onde reuniu, políticos, empresários,
imprensa e familiares dos agraciados.
Na edição deste ano, foram homenageados: Rogério Aguiar, Arnaud de
Holanda Cavalcante, Francisco Fonteles,
Igor Bezerra, Dr. Ricardo Barreto Dias
Filho, Dr. Fabríolo Frota, Clerton Paiva,
José Humberto Frota, Dr. Lima Neto,
Pedro Humberto, Paulo Roberto e Dra.
Alana Ferreira Gomes Dias.

Edval Filho e esposa entregam o troféu à dra Alana Barreto, acompanhada
de seus pais, Dra Ana Maria e Dr Ricardo Barreto, e do Dr Fragoso

Igor Bezerra e familares

Arnaud de Holanda recebe de sua
esposa a importante comenda

Agraciados Fonteles e Rogério
Aguiar e Roger, prefeito de Marco

Batista e Ricardo Barreto

Radilaista Paulo Roberto recebe o
troféu com familiares

Ricardo Barreto Filho e Dra Alana
exibem troféu ao lado de familiares

Dr. Lima Neto, cardiologista fez um pronunciamento,
emocionante sobre a importância do reconhecimento
público por ter sido agraciado com Troféu personalidade Classe A 2019, “fico honrado e agradecido, aumenta muito minha responsabilidade e carinho que
tenho por cada paciente” declarou o agraciado.

Dr. Lima Neto e seus familiares

Dr. Lima Neto

Dr. Lima Neto e o Promoter Edval Filho

HOMENAGEM
O jovem Pedro Humberto, empresário e líder
político, atualmente é
secretário na gestão da
prefeita de Pires Ferreira, Mafisa. Ele foi um dos
agraciados com o Troféu
Personalidade Classe A e,
na ocasião, realizou pronunciamento
dizendo:
“quero agradecer a Deus
por este momento, dizer
que recebo com muita
satisfação e responsabilidades o troféu Classe A
2019, ofereço a minha esposa Marfisa Aguiar, e minha filha, meus familiares
e ao povo de Pires Ferreira e Reriutaba, reforçando
que este reconhecimento
público aumenta cada vez
mais minha responsabilidade como empresário
e como representante do
povo da minha região,
muito obrigado de Coração”, declarou Pedro.

Equipamento de exame ergométrico
do novo setor de cardiologia

Novo observatório pediátrico
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DESTAQUE

A DIAMANTES
LINGERIE É
UMA MARCA
ESPECIALISTA EM
MODA ÍNTIMA E
NASCEU PARA
SURPREENDER E
ENCANTAR.
A Diamantes Lingerie é uma
marca especialista em moda íntima e nasceu para surpreender e
encantar.
Com design exclusivo, cada
linha é elaborada com inovação,
tecnologia e muito cuidado para
proporcionar beleza, conforto e
bem estar.
Desde sua fundação em
2005, a trajetória de sucesso e
pioneirismo da marca deu origem ao Grupo Diamantes, que
detém um conglomerado de
marcas segmentadas. São linhas
que atendem a toda família em
seus diversos momentos e necessidades, com produtos de
altíssima qualidade que se destacam no segmento de beachwear e resort, fitness, homewear e
underwear masculino.
O Grupo Diamantes tem a essência de unir pessoas especiais,
seus fundadores Cláudio Júnior e
Claudênia Régia ao lado da matriarca da família, Francisca Vasconcelos, dedicam a sua vida na
administração do negócio.
Com forte visão empreendedora e valores éticos, o Grupo
Diamantes conta com cinco pólos industriais próprios; na cidade de Frecheirinha, onde tudo
começou, localiza-se a matriz. Ao
longo destes anos, com o crescimento dos negócios, houve a

expansão das operações para as
cidades de Tianguá e Fortaleza.
Agora o Grupo Diamantes começa 2020 com mais um grande
motivo para comemorar: a inauguração de seu pólo industrial no
município de Sobral. Com instalações inovadoras, o novo parque
fabril contribuirá com a ampliação da produção, somando-se
aproximadamente um milhão de
peças produzidas mensalmente.
Com as 53 lojas próprias,
presentes em toda região Norte
e Nordeste e uma eficiente operação de call center, a Diamantes
está presente em todo o Brasil.
A responsabilidade social e o
desenvolvimento profissional de
sua equipe, formam os pilares
de uma história de sucesso na
gestão e evolução contínua da
marca. Atualmente conta com
o engajamento de 2 mil colaboradores e a parceria de mais de
20 mil consultoras de vendas em
todo o território nacional.
O Grupo Diamantes tem o
compromisso de continuar impactando a vida das pessoas,
com produtos de alta qualidade,
gerando recursos de grandes
dimensões e assim, consolidando-se com uma das maiores
marcas brasileiras do segmento
de moda íntima brasileiro.
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Claudênia Régia, ao lado de seu
irmão Cláudio Júnior, fundou e administra o Grupo Diamantes.
Uma mulher de fortes convicções, Claudênia, 39 anos, se dedica
incondicionalmente em tudo que
faz, como esposa, mãe e filha.
Apaixonada por lingerie, ela
inspira milhares de mulheres que
se encantam com a Diamantes, em
cada produto tem sensibilidade feminina e pode ser sentido o cuidado e o amor com que tudo é criado.
São quatorze anos no mercado,
uma trajetória de sucesso. Como
começou este projeto ousado?
A Diamantes Lingerie tem uma
história encantadora. E ela começa
com uma família de três irmãos, que
começaram a trabalhar com 12 anos
para ajudar nas despesas da casa.
A empresa começou com sete
funcionários em um prédio alugado. Com esforço e perseverança,
ela cresceu para tornar-se uma das
maiores e melhores marcas de moda
íntima do Nordeste. Eu e meu irmão,
Cláudio Júnior, acreditamos que esse
crescimento se deu com a junção do
nosso sonho idealizado e a vontade
de cada colaborador em realizar com

34
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excelência o que se propõe a fazer.
A trajetória da Diamantes começa
no dia 18 de outubro de 2005, na cidade de Frecheirinha, interior do Ceará, a 280km de Fortaleza. Somos uma
empresa familiar, temos a honra de
ter do nosso lado em todos os dias
a presença e o apoio de nossa mãe,
Francisca Vasconcelos, e também temos uma parceria de muito sucesso
com nossa irmã, Cláudia Regina.
Sempre buscamos oferecer o
melhor para nossas consultoras de
vendas, clientes e colaboradores.
Associamos criatividade, conforto e
alta qualidade nos nossos produtos.
Assim, estamos em constante ascensão, são 14 anos, de muito trabalho
e o crescimento que é fruto de muita
dedicação, fé e conquistas.
E assim a Diamantes se expandiu.
Hoje, com projeção para novas lojas,
estamos presentes em quase todas
as capitais do Norte e Nordeste, além
do Centro-Oeste, no Distrito Federal.
Contamos também com a atuação
do nosso call center que atende todo
o Brasil.
Quem percebeu esta oportunidade numa área tão concorrida?
Já nascemos empreendedores,
meu pai era comerciante e com seu

Fazer a diferença
e fazer o melhor
é nossa
especialidade.
falecimento, nossa mãe assumiu a
administração dos negócios. Nesta
época, meu irmão Cláudio Júnior, já
tinha um negócio, eu e minha irmã
Cláudia, que hoje também é empresária no segmento de moda íntima,
éramos revendedoras de lingerie.
Sempre tivemos o desejo de empreender em algum negócio de sucesso.
Como fomos adquirindo conhecimento na lingerie, vimos oportunidades neste ramo, acreditamos no sonho, trabalhamos muito e deu certo
e em 2005 abrimos a nossa Diamantes Lingerie.
O mercado de lingerie está em
constante renovação, o que nos inspira a sempre pesquisar, criar e elaborar produtos que atendam as necessidades únicas e personalizadas
dos nossos clientes. Assim, oferecemos produtos com alta qualidade,
conforto e beleza.

Nos últimos anos vocês investiram muito na mídia, contratando
artistas famosos nacionalmente.
Faz parte do planejamento de expansão para todas as capitais?
A Diamantes conquistou espaços
em todo Brasil por oferecer produtos
de alta qualidade, sofisticação e beleza e as parcerias realizadas ao longo
dos nossos 14 anos foram essenciais
para o crescimento da empresa e
marcaram nossa trajetória.
Hoje, contamos com nossos queridos amigos e embaixadores, Wesley
Safadão e Ivete Sangalo, que levam o
nome da Diamantes por todo Brasil.

A lingerie se transformou ao longo dos anos e nós nos transformamos com ela. A Diamantes Lingerie
se tornou uma marca especialista em
moda íntima, possuímos uma linha
completa de produtos para toda a
família.
Além disso, nos destacamos na
criação de lingerie fashion, são sutiãs
e bodies que exalam beleza e sofisticação e ganharam status de moda.
São peças diferenciadas que compõem os looks de roupas.
Fazer a diferença e fazer o melhor
é nossa especialidade. Nossa oportunidade foi acreditar e trabalhar para
conquistar nossos clientes de um jeito único.
Vocês gostam muito de gente,
são ousados e exercitam a fé. Esses
são os ingredientes para o sucesso?
Nossa empresa é capaz de unir as
pessoas. Temos uma equipe especial
e apaixonada pelo que faz, um time
engajado que ama desafios, para
oferecer o melhor aos nossos clientes.
Costumamos dizer que a Diamantes Lingerie é uma fábrica de realizar
sonhos. Trabalhamos com este propósito todos os dias para encantar
em todos os detalhes.
Além disso, temos uma excelente
relação com nossos clientes, sempre
com transparência, respeito e confiança. Assim, nós temos com cada
consultora uma parceria de sucesso
e laços cada vez mais fortalecidos no
bem e êxito coletivo.

Pra fechar gostaria de saber
dos números, quantas lojas, colaboradores e as metas para o futuro do Grupo Diamantes?
A Diamantes atualmente conta
com seis pólos fabris, divididos em
Fortaleza, Frecheirinha, Tianguá e
agora também em Sobral. Temos 53
lojas próprias, abastecidas diariamente por nossa frota própria e em
todo o Brasil temos mais de 20 mil
consultoras de vendas. Contamos
com a dedicação de nossos 2 mil colaboradores especializados em lingerie. Tudo isto para levar inovação
e atender nossas clientes, que são a
razão de nossa existência.
Temos planos ousados de crescimento e expansão, assim como dar
passos largos na abertura de mais lojas. Da mesma forma que desejamos
atuar em outras regiões do Brasil e
também no mercado internacional.
Acreditamos no trabalho ético,
temos um compromisso social de
grandes dimensões e tudo isto exige
muita dedicação. Estamos preparados para seguir em frente!
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GRUPO DIAMANTES
REALIZA A CERIMÔNIA
OFICIAL DE INAUGURAÇÃO
DE SUA NOVA FÁBRICA DE
LINGERIE, NO MUNICÍPIO
DE SOBRAL.
A inauguração ocorreu na noite especial do dia
27 de dezembro de 2019, em que a família Diamantes recepcionou seus convidados em uma cerimônia repleta de emoção, fé e alegria.
Prestigiaram o evento autoridades públicas da
cidade de Sobral, amigos, familiares e colaboradores.
O novo pólo industrial ocupa uma área de
2.349m², recebeu investimentos para iniciar as operações em 2020 gerando, ao longo do ano, emprego para aproximadamente 120 colaboradores, chegando até 2022 com uma equipe de 350 pessoas.
Com a nova instalação, o Grupo Diamantes reforça seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a economia do
Ceará e do Brasil.
FÁBRICA DIAMANTES LINGERIE SOBRAL - CEARÁ

Costumamos dizer que a
Diamantes é uma fábrica
de realizar sonhos.
O novo pólo possui uma moderna e avançada
estrutura industrial, com tecnologia e maquinários
têxteis de última geração que garantem, assim, o
alto padrão de qualidade em cada etapa do processo fabril de seus produtos.
“Costumamos dizer que a Diamantes é uma fábrica de realizar sonhos. E é mesmo. Agora estamos
também em Sobral, em nossa cidade de origem,
onde nossa jornada começou. É uma grande honra realizar este sonho. Agora a Diamantes Lingerie
também tem raízes em Sobral”, destaca Claudênia
FÁBRICA DIAMANTES LINGERIE FRECHEIRINHA - CEARÁ
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Régia em seu discurso na solenidade.

MENS WOMEN STYLE

Meirinha Araújo, Claudênia Régia,
Reginey Sales e Ana Régia

Inácio Ribeiro, Christianne Coelho,
Francisca Vasconcelos e Claudênia

Francisca Vasconcelos e Claudênia Régia

Cláudia Regina, Claudênia Régia, Francisca Vasconcelos,
Christianne Coelho e Déa Venâncio.

Cláudia Regina, Francisca Vasconcelos e Claudênia Régia

Liduina Feijão, Luciano Feijão e Claudênia Régia.

A Diamantes conquistou
espaços em todo Brasil por
oferecer produtos de alta
qualidade, sofisticação e
beleza.

Francisca Pontes, Déa Venâncio, Claudênia Régia e Cid Ribeiro.

Equipe de colaboradores ao lado da presidência e diretoria da Diamantes Lingerie.
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Ana Sales, David Pontes, Anastácio
Linhares e Liduina Linhares.

Hélio Brito, Norma Brito, Izabely Linhares, Antunes, Claudênia Régia e Francisca Vasconcelos

Antônio Carlos, Marisa Butti, Glaycy Ferreira, Inácio Ribeiro, América Rodrigues,
Tatiane Matias, Iara Soares, Suiany Teixeira e Leôncio Souto.

Cássio Mont’Alverne e
Isabele Mont’Alverne.

Raimundinha Vasconcelos, Francisca
Vasconcelos e Robério Linhares.

Gilberto Pereira, Déa Venâncio, Amélia Duarte,
Samuel Ramos e Gustavo Lopes.

Leilá Marinho, Ediana Rocha e Maria Leilá
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Gabriel Napoleão
e Ericka Mouta.

Edson Webster, Déa Venâncio
e Cid Ribeiro

Silvia Brandão, Roniere Brandão
e Carlos Tibério.

Ruvens Pontes, Claudênia
Régia e Cristina Aguiar.

Marlio Lima, Joathan Coitinho, Nilo Ferrer, Misrael Galdino,
Marcos Vinícios, Franklin Heberson e Cid Ribeiro
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MIRAGEM

Clara Vidal, Maria Eduarda Vidal e Clarisse Vidal.

Glaycy Ferreira

Andrine Mouta, Maria Leilá e Meirinha Araújo

Leilá Marinho, Claudênia Régia e Maria Leilá
Ana Régia
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Meirinha Araújo e Lia Mouta
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LITERATURA

PROFA. ELISA ANGELICA
LANÇA LIVRO HISTÓRIA
DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

N

a noite do dia 16 de dezembro foi lançado o livro “Educação em Sobral: História e Memória”, da Professora Eliza
Angélica Spíndola Rodrigues Ponte,
Pró-Reitora de Pós-Graduação lato sensu
e Diretora de Centro de Humanas e Exatas, fruto de sua dissertação de Mestrado
na Universidade Lusófona, em Lisboa-PT,
que foi aprovada com nota 19, considerada nota máxima no Programa de Pós-Graduação. Quase 300 pessoas lotaram
o auditório do ICETEL, dentre familiares,
amigos e sociedade em geral se fizeram
presente na noite de autógrafos, a imprensa fez a cobertura do evento, blog Sobral
Pop News.
Os convidados foram recepcionados
pelo saxofonista Naldo Rodrigues Veras.
Cerimonialista Jardele Carcará iniciou com
o Hino popular de Sobral “Cidade da Esperança”, de Regina Justa Feijão, uma das biografadas, que foi interpretado pela cantora
Glauberiane Moreno.
A Autora foi apresentada pelo Reitor
do Centro Universitário INTA – UNINTA,
Dr. Oscar Spindola Rodrigues Junior, que
destacou a incansável trabalho de pesquisa em busca de fontes para a história das
escolas, por ser um trabalho grandioso e
inédito, e que esse esmero é sua marca
como educadora, historiadora, teóloga. O
Livro foi apresentado pela Presidente da
Academia Sobralense de Estudos e Letras
– ASEL, Profa. Dra. Chrislene Cavalcante,
que foi sua orientadora no Brasil, conjun-

Elisa Angelica

Mesa de abertura. Vereador Chico Joia, Elisa Angelica,
Dr. Oscar, Chrislene, Daniel Rodrigues

tamente com a Profa. Dra. Maria Neves
Leal Gonçalves, em Portugal. Foi destacado a grandiosidade da pesquisa histórica
em suas 495 páginas em que apresenta
contexto educacional no processo de fortalecimento da cidade, o impacto educacional na formação de Sobral como pólo
regional, construído ao longo dos tempos.
Com o mesmo esmero, a autora demonstra toda a trajetória dos profissionais que
atuaram na educação sobralense desde o
início da colonização até meados do século
XX. Tempo da pesquisa é de 1750 e 1960.
E que o sucesso da pesquisa já encaminha
para segundo volume, para história da
educação de 1961 aos dias atuais.
Seus filhos Gladstone Rodrigues e
Francisco Junior (que mora nos EUA), assim
como sua neta Marilia Ponte prestaram
homenagens a autora por sua conquista

Elisa Angelica e netos

como escritora: marcar a historiografia da
educação de Sobral.
E para encerrar a Autora fez uso da
palavra e encantou sua plateia com seu
discurso de incentivo a novas pesquisas e
como foi difícil localizar as fontes, muitas
das quais ela encontrou a contra-pelo, e
agradeceu a todos pela presença e que se
surpreendeu pela auditório lotado. Agradeceu incondicionalmente, ainda, a todos
que lhe ajudaram na construção do livro,
professores, digitadores, diagramadores,
revisores, equipe gráfica, bibliotecários. E
fez apelo que os gestores escolares preservem as documentações para que futuras
pesquisas possas ser escrita.
Encerrada a cerimônia o público fez fila
até as 22:40h para receber obra autografada. Uma noite muito especial e com grande prestígio, digna de grandes autores.
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Elisa Angelica e marido Chico Jóia

Reitor Oscar Rodtigues e
Elisa Angelica

Auditório

Elisa Angelica e convidados APAE

Elisa e familia

Professoras do Uninta - Izabele, Nayara, Islaya, Alberlane, Aline, Silvia,
Graça, Manuele, Michelle,Chrislene e Cícera

Elisa angelica, convidados e
biografados
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Gladstone

Neta Marilia

Chrislene, Elisa e Matheus
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Elisa, Luciana Moura
e neta Maisa
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COLUNA DO MARQUES

GRENDENE REÚNE
IMPRENSA EM ALMOÇO
ESPECIAL DE FIM DE ANO

Por Neil Silveira

Na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, a Grendene,
maior exportadora de calçados do
Brasil, realizou evento que reuniu
um grande número de profissionais da imprensa no espaço de
eventos da indústria.
Na ocasião, recepcionaram os
convidados, o diretor industrial,
Nelson Rossi; o relações públicas,
Herbert Rocha; Vanessa Bruinsma, do departamento de Comunicação Interna; e Taisa Sandoli
Rossetto, do Departamento de
Desenvolvimento
Sustentável,
que expuseram importantes informações sobre a atividade da
Grendene em Sobral e no mundo,
acerca de assuntos como respon-

sabilidade social e desenvolvimento sustentável, entre outros.
O executivo Nelson Rossi, juntamente com André Pinto - Gerente de RH, participaram ainda
de entrevista coletiva com os presentes, quando responderam perguntas dos jornalistas presentes.
Após as explanações, os profissionais foram convidados a se
reunirem na frente de uma árvore
de Natal montada com 3.516 calçados Ipanema reciclados (produzidas a partir de sobras de matéria-prima da fábrica).
O evento foi encerrado com
um almoço especial realizado no
restaurante 2 da fábrica, onde os
convidados ganharam de presente da Grendene um par de chinelos e uma ave natalina.
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SINDICATO DOS RADIALISTAS REUNIU
TODA A IMPRENSA DO “SEM FIO”, PARA
CONFRATERNIZAÇÃO DO ANO 2020

O

Presidente

Sindicado

um momento de reencontros para co-

panhado de uma boa gelada, ao som do

dos Radialistas da Região

do

locar os assuntos em dia. O programa

sanfoneiro Doré do Acordeon. Quem

Noroeste do Ceará, Oliveira

Tribuna em Plenário, foi apresentado

esteve marcando presença para abra-

Domingos juntamente com

por Oliveira Domingos ao vivo direto do

çar e prestigiar os colegas de rádio foi o

o Diretor Estadual da entidade para o in-

evento. Os radialistas se deliciaram com

presidente do Sindicato dos Calçadistas,

terior, Araújo Pachelly, reuniram grande

um suculendo churrasco acompanhado

Ranieri Barbosa Araújo, ressaltando a

parte dos comunicadores do ‘‘sem fio’’.

de uma boa gelada, ao som do sanfonei-

“Importância do encontro e do papel da

O evento aconteceu dia 23 de dezembro

ro Doré do Acordeon não podia deixar

imprensa na região”.

de 2020, no Palmeiras Country Club. Foi

ser servindo um bom churrasco e acom-

JANEIRO | 2020 • REVISTA ALTERNATIVA | EDIÇÃO 91

47

COLUNA DO MARQUES

DIA DO FOTÓGRAFO

Waneyla Arruda

A

Luiz Queiroz

data celebra esses profissionais que tem o dom de

de 1840. No entanto, há algumas controvérsias sobre o dia

captarem em uma fração de segundo momentos

exato, sendo que alguns consideram o dia 7 ou mesmo 16

que irão perpetuar por toda a história. A fotografia é

de janeiro. A primeira câmara fotográfica se chamava “Da-

uma das maiores invenções da era moderna, trans-

guerreótipo” foi inventada por Louis Jacques Mandé Da-

formando completamente a literatura e a comunicação do

guérre e apresentada ao mundo em 19 de agosto em 1839,

século XX. O dia do fotógrafo está oficialmente registrado

na academia de Ciências da França, em Paris. O Dia Mundial

em muitos calendários com 8 de janeiro, considerada a data

da Fotografia é celebrado em 19 de agosto em homenagem

que a primeira câmera fotográfica chegou no Brasil, no ano

à este acontecimento.

Marcildo Brito

Denise Barbosa

Agora a equipe de profissionais da
Acqua CDI está capacitada para
receber crianças dentro do
espectro autista.

@acquacdi
/acqua.cdi
48
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Curso de natação para autista ministrado pelo
Professor klayton Danata no Espaço Acqua CDI.

Hudson Costa

Estevão Festahits

Luciano Magalhães
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CONFRATERNIZAÇÃO DE
FINAL DE ANO DA BUCKSAT

A família BUCK SAT festejou o Natal e Ano Novo na
Pizza do Mário.
Na ocasião, o diretor da
empresa, empresário BUCK
JUNES, representante oficial
da SKY na região Norte Noroeste do Estado do Ceará,
reunião familiares e amigos
para celebrar as festas de final de ano.

PROFISSIONAL INDO E VINDO

O cantor católico e missionário
Alexandre Melo está lançando o seu
novo single e novo videoclip intitulado EU CREIO. Você pode conferir
essa belíssima canção no canal do
YouTube do cantor: Alexandre Melo
Oficial e também estará disponível
em todas as plataformas digitais.
Alexandre Melo é natural do município de Santa Quitéria CE, mas mora
em Sobral CE há 11 anos onde vem
se destacando e desenvolvendo um
trabalho de evangelização através
da música cristã.
Instagram: @alexandremelooficial
Facebook: Alexandre Melo
Contato para shows: (88)
996333471

SOBRAL GRÁFICA

MA GI A D O C A F É

CRIANÇAS PODEM TOMAR CAFÉ?
Sim, mas só a partir dos 6 anos. Saiba aqui outros cuidados que você
deve ter antes de ceder ao pedido do seu filho.
“Mãe, eu posso tomar café?”. Se você

OS BENEFÍCIOS DO CAFÉ

tem um filho maior de 2 anos e a bebida é

Apesar de a cafeína ser a substância

comum na sua casa, certamente, já ouviu

mais conhecida do café, ela não é a úni-

essa frase e ficou na dúvida se poderia

ca. O café contém ainda antioxidantes,

ou não dar só um pouco... Vale lembrar

minerais e vitaminas e pode até deixar a

que, por ser rico em cafeína, o café é esti-

criança mais desperta na hora da lição de

mulante. Não é à toa que ele é estratégia

casa, por exemplo.

para combater aquele sono durante uma
reunião. Por isso, não dá para oferecer

MEDIDA CERTA

ao seu filho sempre que ele pedir. Para

Exagerar no consumo, no entanto,

a pediatra Alessandra Cavalcante Fer-

é transformar os benefícios do café em

nandes, do Hospital e Maternidade São

problemas. Além de ter efeito estimu-

Luiz (SP), o ideal é deixar a criança conhe-

lante, ele pode atrapalhar a absorção de

cer o novo sabor somente depois dos 2

ferro e levar à anemia. Em excesso, causa

anos. “Mas só provar mesmo. Tomar um

insônia, agitação, irritabilidade e dores no

ou dois golinhos, não mais do que isso”,

estômago. Por isso, se o seu filho adora

alerta. E uma única vez!

café, é melhor tomar durante a manhã e

A partir dos 6 anos, a criança pode

à tarde. Evite oferecer a bebida à noite e

tomar a bebida, desde que seja com mo-

não se esqueça da quantidade: não mais

deração, claro. “Uma xícara de café por

que uma xícara!

dia é o limite e, se for descafeinado, me-

Fonte: Revista Crescer

lhor”, diz Alessandra. O ideal é que a bebida oferecida seja fraca e com mais leite
do que café (3/4 de leite para ¼ de café),
assim ela se satisfaz com a quantidade
da bebida, ingere menos cafeína e mais
cálcio e zinco.
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TURISMO E VIAGENS
/Around the world
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O AMBIENTE
QUE VOCÊ ESCOLHE
INFLUENCIA NA

PRODUTIVIDADE

• Espaço Empresarial Compartilhado;
• Cabines de Estudo;
• Salas Comerciais;
• Salas VIPS;
• Sala de Reuniões;
• Endereço Fiscal;
• Auditório;

RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO!
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 • CENTRO • SOBRAL/CE |

8899214.4449 • 883611.3301

COLUNA DO MARQUES

INAUGURADO O NOVO
ALTO DO CRISTO

O prefeito Ivo Gomes inaugurou, nesta quinta-feira (26/12), o
novo Alto do Cristo, cartão postal
da cidade de Sobral. A cerimônia
contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela, do ex-governador, Ciro Gomes, do senador
Cid Gomes, do deputado federal
Leônidas Cristino e do secretário

das Cidades do Estado do Ceará,
Zezinho Albuquerque, entre outras
lideranças políticas. Com cerca de
20.500 m², o espaço conta com anfiteatro, estacionamento para carros e motos, playground, academia
ao ar livre, áreas verdes, mirante e
escadaria ligando o Alto do Cristo
ao Centro.

RÉVEILLON DE SOBRAL 2020 LEVA
MULTIDÃO À BOULEVARD DO ARCO

O Boulevard do Arco, em Sobral,
recebeu milhares de pessoas na noite da terça-feira (31/12) para festejar
a virada do ano. No palco do Réveillon de Sobral 2020 se apresentaram
Vanessa da Mata, Pé de Ouro e René
Django. A festa ainda abriu espaço para a música eletrônica, numa
mistura de ritmos já tradicionais do
evento. Por causa da lei municipal
que disciplina o uso de fogos de artifício, pela primeira vez não foi realizado o tradicional show pirotécnico em

respeito a idosos, crianças, pessoas
enfermas e animais.
René Django foi a primeira atração da noite. O cantor sobralense subiu ao palco por volta das 22 horas e
embalou o público com uma variedade de estilos que passou desde o pop
rock nacional até as músicas de baile.
Atração principal do Réveillon de
Sobral, Vanessa da Mata entrou no
palco às 23h45, conforme programado, para o delírio do público que
aguardava a artista.
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DESAFIO PEDRINHAS MTB: MORAÚJO RECEBE GRANDE
EVENTO DE MOUTAIN BIKE DE CICLOTURISMO
Em corrida realizada no dia 1º
de Dezembro, o Desafio Pedrinhas
MTB foi um evento de Mountain
Bike de Cicloturismo projetado para
oferecer para iniciantes e profissionais do ciclismo da região uma trilha baseada nas maiores ocorridas
nacionalmente. O Desafio surgiu de
um sonho, de quando um grupo
pedalava pelo sertão de Moraújo
(o nome do desafio é uma homenagem ao antigo nome da cidade)
e foi percebido o potencial que o
local tinha para um grande evento.
A partir daí, foi realizado um trabalho de parcerias, buscando produtos de qualidade e selecionando trechos para ser o palco deste
grande show do ciclismo. O evento
contou com os grupos presentes:
Moraújo Mtb, Coreaú Bike Clube,
Fazenda Formigas, Pedal Massa,
Alcatraca, Bike Campanário, Mtb
Granja (Pedaleiros), Bike Sá, Coru-

jão Do Asfalto, Massapê Bike Team,
Martinópole – Mtb, Dumbells Race
Team, Gardenal Bike Team, Uruoca
Bike Em Ação, Pedal Carlito, Falcon
Bike, Robson Motos, Equipe Solta
O Freio E Chaval Bike Team. Todos

Estes Das Cidades: Moraújo, Coreaú, Martinópole, Uruoca, Senador
Sá, Massapê, Santana Do Acaraú,
Sobral, Groaíras, Tianguá, Ubajara,
Ibiapina, Granja, Camocim, Chaval E
Fortaleza.

CHICO DA BIKE, EXEMPLO PARA O ESPORTE
Chico Bike, um homem dedicado a consertar as bicicletas, um
empresário que trabalha
com muito amor e carinho pelas bicicletas e
tem participado muito
de eventos que elevam
atividade dos ciclistas na
região norte do estado
do Ceará. Na foto acima,
Chico da Bike com seu
estimado neto em evento esportivo realizado em
Sobral.

