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Estilo
saudável
Joana Ramalho transformou o
próprio estilo de vida, que prioriza
o bem-estar, em uma bem-sucedida
estratégia de mercado
quilíbrio. Esta é uma das
palavras que melhor definem, de forma holística,
um estilo de vida sadio,
para Joana Ramalho, 34. Não é
à toa que a cearense tem esse
pensamento. Formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Ceará (UFC)
e diretora de Estratégia e Inovação dos Mercadinhos São Luiz,
ela é uma das grandes responsáveis pela identidade pró-saúde
e sustentabilidade na qual a rede de supermercados tem investido nos últimos anos.
O comprometimento com esses ideais, inclusive, teve início
com o sucesso do Festival Costume Saudável, idealizado por
Joana, que terá sua sexta edição
do dia 24 a 26 de agosto, no
Shopping RioMar Fortaleza.

E

Ahistória
Fazer parte do time de chefia
dos Mercadinhos São Luiz foi
passo natural na carreira de
Joana, que cresceu dentro das
lojas da rede. No entanto, ela
garante que se manter dentro
de uma empresa familiar não
é tão fácil quanto entrar nela.
“As pessoas sempre vão achar
que você está ali por ser filha
do dono, então você tem que
mostrar muito mais serviço. E,
por mais fácil que seja entrar,
se a pessoa que está naquele
cargo não tiver competência e
não contribuir, em algum momento ela vai sair”, explica a
empresária.
Essa competência mencionada por ela não é difícil de
observar. Paralelamente à
atuação nos negócios da família, Joana é a mente articuladora por trás do Festival Costume Saudável, que impressiona
em números. Com apenas cinco anos de existência, o even-

C Os pais de

Joana
foram uma inspiração
para a formação do
caráter da empresária
FOTO: SAULO ROBERTO

to reúne atualmente cerca de
40 mil pessoas, sendo um dos
maiores da categoria nas regiões Norte e Nordeste. As atividades distribuídas pelos três
dias de festival vão desde palestras e atividades físicas a
cursos de culinária, tudo isso
contando com um time de profissionais locais e personalidades convidadas de vários estados do Brasil.

Deberço
Se a formação universitária e
as especializações são importantes componentes do perfil
profissional, a criação humana
teve papel fundamental na
atuação que hoje rende a Joana
tanto êxito. O estilo saudável,
atualmente transformado em
estratégia mercadológica da rede de supermercados, na verdade faz parte da personalidade
da empresária desde a infância,
por incentivo dos pais Isabella
e Severino Ramalho Neto. “Eu
sempre via ambos fazendo ginástica, esportes como vôlei,
karatê. Eles faziam de tudo”,
recorda Joana.
Apesar de ser seu dever estar atenta às tendências de varejo que sejam rentáveis à empresa, conversar com Joana é
perceber uma preocupação
que vai muito além do lucro.
Ela abraça a missão de satisfazer cada cliente da maneira
mais plural possível – seja ele
um idoso diabético, uma mãe
de primeira viagem ou um atleta –, mostrando, assim, que um
estilo de vida saudável é algo
que qualquer pessoa tem condições de aderir.
Talvez seja essa a chave do
sucesso dos projetos e negócios
em que Joana Ramalho se envolve: o prazer em trabalhar
com gente.
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Luxo

por Márcia Travessoni

Especial

Destaques

Dia dos Pais
n O mais recente lançamento da Victorinox inovou não só no
funcionamento como na aparência. O relógio I.N.O.X. Carbon
Limited Edition possui uma pulseira feita em nylon multicamadas,
com alta resistência e design trançado, feito do mesmo material de
linhas de suspensão de paraquedas. A peça possui lanterna e luz
estroboscópica, para situações de perigo. O modelo é uma edição
superlimitada da marca, com apenas 1.200 unidades ao redor do
mundo – das quais, 30 estão à venda no Brasil – e é uma ótima opção
para presentear no Dia dos Pais.
n Uma das mais poéticas linhas de instrumentos de escrita da
Montblanc, a Montblanc Writers, inspirada nos ícones literário da
humanidade, apresenta agora o modelo que homenageia Homero,
poeta épico da Grécia Antiga conhecido principalmente pelos
clássicos Ilíada e Odisséia. A peça está disponível como
caneta-tinteiro, rollerball e caneta esferográfica, além de uma
lapiseira.
n Já o brinde perfeito para o domingo dedicado aos pais é com o
Chandon Excellence Brut, espumante amadurecido 12 meses em
tanques e, no mínimo, 18 meses na garrafa. A bebida é uma
combinação das uvas Chardonnay e Pinot Noir, com aroma de
frutas cítricas e notas de avelãs e outras especiarias, e harmoniza
com pratos à base de camarão e lagosta, peixes leves e cogumelos.

ARTÍSTICO
PARA OS AMANTES do street style, a novidade da Vans é de
encher os olhos: a coleção em parceria com o Van Gogh
Museum, que traz as obras do pintor holandês em peças de
vestuário, calçados e acessórios. Pinturas como “Amendoeira
em Flor” e “Girassóis” foram algumas das escolhidas para
estampar os produtos. A linha estará disponível mundialmente
a partir da segunda quinzena de agosto, no site da marca e em
revendedores autorizados no Brasil.

Quem também renovou uma parceria de longa data
foram Melissa e Salinas Beachwear, que agora fundem
suas mentes criativas para a linha “Melissa Braided
Summer + Salinas". A cocriação, inspirada no lifestyle
do Rio de Janeiro, é composta de sandálias e minibags
detalhadas, com uma cartela de cores que abrange tons
de rosa, laranja e verde. A linha está disponível em
todos os Clubes Melissa do País.

GASTRONOMIA
ASIÁTICO NO RIO DE JANEIRO
EM QUALQUER que seja o destino, comer bem é
sempre parte do roteiro. No caso do Rio de
Janeiro, no Hotel Belmond Copacabana Palace, o
Mee é uma opção requintada, especialmente
para os fãs de comida asiática. Além da adorada
comida japonesa, o restaurante possui um leque
de opções que vão desde a culinária da Tailândia
e Camboja aos sabores do Vietnã e Malásia,
prometendo agradar a todos os gostos. Tendo
Kazuo Harada como chef executivo, a cozinha
do local ostenta uma estrela Michelin e conta
com um longo bar, onde os clientes podem ver o
extenso menu de sushis e “sashiMEEs” sendo
preparados.

Gente

EDITORA VERDES MARES LTDA - PRAÇA DA IMPRENSA CHANCELER EDSON QUEIROZ - DIONÍSIO TORRES - CEP 60135690 - FORTALEZA - CEARÁ - TELEFONE - (085)32669791/ 32269792 - FAX (O85) 32669797 - EDITORA- MÁRCIA TRAVESSONI REPÓRTER - JÉSSICA COLAÇO - ESTAGIÁRIA - STÉPHANIE SOUSA - DIAGRAMAÇÃO/DESIGN EDITORIAL/CAPA: LOUISE ANNE DUTRA

Gente | 3

DIÁRIO DO NORDESTE
FORTALEZA, CEARÁ - SÁBADO E DOMINGO,4 E 5 DE AGOSTO DE 2018

MárciaTravessoni

marcia.travessoni@diariodonordeste.com.br

Pais solidários
n Marcos Lessa, Tony Sousa e Célio Lessa
apresentam, neste domingo, o pocket show “Meu
Paizão Solidário”, a partir das 16h, na loja
Florescer, no Shopping Del Paseo. Estão à venda,
no espaço, blusas sociais masculinas, t-shirts,
canecas, cesta de presentes, dentre outros itens,
cuja renda será revertida para o Movimento
Saúde Mental Comunitária.

Roteiros de festa
n Em comemoração ao aniversário dela,
celebrado neste domingo, Vanêssa e Mário
Queirós, junto de Carlos Henrique e Katarine
Queirós, João Adibe e Cinthya Marques, passarão
a próxima semana curtindo o verão europeu em
Saint-Tropez. De lá, o grupo segue até Paris, onde
permanece até o dia 14.
n Socorro Moreira aniversaria dia 5 e brinda em
São Paulo, com o marido Olavo. A comemoração
oficial ficou para o Dia dos Pais, quando ela
dividirá os parabéns com o neto Eduardo. ///
Acompanhada da mãe Ivânia Araújo, Rayane
Rayol Araújo foi comemorar o aniversário em
Chicago.

Em família
n Tida Leal encontra-se em Miami, visitando as
filhas Mariana Leal Stokmans e Rafaela Leal.///
Ao lado do marido Roberto e dos filhos Rodrigo e
Bernardo, Maria da Graça Maia recebe os
parabéns neste domingo, em comemoração
familiar.
Cristine e Pedro Ary

BASTIDORES
UMA LISTA de convidados repleta de amigos e pessoas especiais e a valorização do
ambiente como um espaço de memórias foi, segundo o cerimonialista Roberto Alves,
o segredo do sucesso da memorável festa de casamento de Sara Brasil e Lucas Asfor,
em Guaramiranga. Outro detalhe marcante do evento, acrescentou ele, foi o
significado da capela onde a cerimônia foi realizada: construção integrante da
residência do pai da noiva, Claúdio Brasil, a igrejinha tem pinturas de Sergei de
Castro e passou por algumas intervenções estruturais para a festa. Agora, a família
vai incorporar o espaço aos encontros e momentos especiais, como batismos e
missas de Ação de Graças. Nos cliques, mais amigos dos noivos, que deixaram a festa
cheia de brilho, afeto e muitos sorrisos. Em tempo: os recém-casados embarcaram
sexta-feira para a lua de mel em Israel, Ilhas Maldivas e Istambul.

n Em festa surpresa, as amigas de Adriana Mota
organizam uma intimista comemoração pelo
aniversário dela, no endereço de Ticiana Mota.

Tendências
n Para o lançamento das novas linhas de
tratamentos capilares em Fortaleza, a marca
italiana Alfaparf Milano traz para a Capital, nesta
segunda-feira, um time de cabeleireiros experts
para falar sobre as tendências e cortes de cabelo.
O evento contará com desfile e acontece às 14h,
na praça da expansão do Shopping Iguatemi.

Destaque

NUTRI
CLICADA na sutil festa de
Sara e Lucas, Nicole
Benevides – que agora é a
principal responsável pelo
espaço de comida e vida
saudável Hortalícia – está
preparando a expansão de
seu empreendimento. Após
inaugurar, há cerca de um
mês, uma unidade na
Greenlife da Av. Santos
Dumont, ela prepara mais
um espaço, dessa vez na Av.
Virgílio Távora.

Rodrigo e Marcela Carvalho, Anna Macedo, Leonardo
Brasil, Raquel e Humberto Cavalcante

Irmão da noiva, Henrique Brasil
encheu de beleza a festa na serra, ao
lado da esposa Liana.

FORMAS DA ARTE

interação do espectador com a obra e o diálogo com outras linguagens artísticas.

NA MÊS EM que se comemora o Dia Nacional
das Artes – lembrado em 12 de agosto –, a
mestre em Artes, curadora, professora e
jornalista Ana Cecília Soares explica como a
arte contemporânea, que costuma sofrer
certa resistência do público em geral, pode
estar bem próxima do que vivemos no dia a
dia. Entre os dias 7 e 15 de agosto, ela ministra
um curso, na Caixa Cultural Fortaleza,
abordando o tema da arte contemporânea.

Opúblicoaindatemmuitaresistênciaemrelaçãoà
artecontemporânea.Oquelevaaessepreconceito?

Oquecaracterizaaartecontemporânea? Eoquea
diferenciadaarteconvencional?

A arte contemporânea não se trata de um
campo especializado como foi a arte moderna. A partir dela, o artista tem liberdade total
para se expressar, seja tecnicamente ou conceitualmente. Da arte contemporânea emergem trabalhos (experimentações) cuja natureza desafia as capacidades físicas e psicológicas tanto de quem os executa como de quem
os observa. (...) No entanto, é possível identificarmos algumas características evidentes
nesse tipo de produção, como a efemeridade
da obra e o abandono dos suportes tradicionais (nela, o artista utiliza não apenas tinta,
metal e pedra, mas também o ar, a luz, o som,
as palavras, o próprio corpo, os alimentos e
muitas outras coisas). Além disso, ela permite, por exemplo, a mistura de estilos, a

Acredito não se tratar de preconceito, mas de
um tipo de receio que, talvez, venha pelo fato
dela ser abrangente demais e por estar muito
próxima da vida, do nosso dia a dia, das
relações que tecemos uns com os outros. A
arte contemporânea se tornou parecida demais com a vida. E aqui faço uso das palavras
do crítico Fernando Cocchiarale: “É como se,
num processo de integração entre arte e vida,
a arte tivesse doado tanto sangue para a
estetização da vida que ela se desestetizou”.
Dequeformaépossíveltrabalharoolhardopúblico
paraos diferentestipodearte?

Acredito que um dos caminhos mais interessantes vem do campo da arte-educação. A
arte tem um papel educativo de suma importância no desenvolvimento do ser humano,
instigando a nossa capacidade de raciocínio,
criação e imaginação.
Quaisartistasetrabalhosestãoemdestaquena cena
localdaartecontemporânea?

(...) Posso destacar alguns exemplos: Efraim
Almeida, Eduardo Frota, Yuri Firmeza, Waleria Américo, Júnior Pimenta, Célio Celestino,
Cecília Andrade, Herbert Rolim, Maurício
Coutinho e Solon Ribeiro.
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Amanda Távora e Leonardo Vidal

Sandra, Cláudio e Sara Brasil, Lucas, Geruza e José Maria Asfor

Casamento
No verde exuberante da serra de
Guaramiranga, Sara Brasil e Lucas
Asfor disseram “sim” um ao outro,
cumprindo os ritos do matrimônio.
A cerimônia e a recepção aconteceram no Condomínio Villagio da Serra, cujos jardins receberam décor
de Gil Santos. As joias usadas pela
noiva foram do acervo da família,
cumprindo a tradição.
Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra Filho

Sara Brasil

Aderaldo e Maira Silva

Alexandre e Isabel Pereira

Walter Costa Lima e Rodrigo Jereissati

Alcimor Rocha e Patrícia Santiago

Cláudio, Mariana, Lucas e Bia Brasil

Beatrice e Paulo Ary

Nathália e Lucas Pontes

Priscila Ximenes e Bruno Becco

Fabíola e Alcimor Rocha

Rui Castelo Branco e Tereza Távora Ximenes

Antônio José Melo e Flávia Brasil
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Andréa Rios e Alexandra Pinto

Almoço
Depois de celebrar a nova idade
em família, Andréa Rios reuniu as
amigas para outra comemoração:
um almoço intimista no Oui Bistrô.
Não faltaram abraços e muitas felicitações para a aniversariante. Na
ocasião, elas brindaram não apenas à vida de Andréa – muito querida por todos –, mas também à amizade de longa data entre elas. .

Maria Cecília, Andréa e Maria Eduarda Rios

Ana Virgínia Martins e Cris Faria

Nara Amaral e Elisa Oliveira

Márcia Travessoni, Cláudia Gradvohl, Martinha Assunção e Andréa Rios

Michelle Aragão, Suyane Dias Branco e Andréa Delfino

Lara Sisnando e Cristiana Brasil

Ana Virgínia Martins e Maria Lúcia Negrão

Andréa Rios e Lilian Porto

364105568

364105568
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Adriana Botelho, Jared Domício, Ana Cecília Soares, Júnior Pimenta, Bia Perlingeiro e Ricardo Bezerra

Exposição
Com curadoria de Bitu Cassundé, a
mostra “Zé: Acervo de Experiências
Vitais” foi aberta no fim de julho, no
Museu de Arte Contemporânea do
Ceará. A exposição reúne mais de
100 trabalhos de Zé Tarcísio, entre
pinturas, esculturas e instalações,
vindas do acervo do próprio artista
e de coleções particulares, e fica em
cartaz até o mês de novembro.

Bitu Cassundé, Fabiano Piúba, Zé Tarcísio e Suzete Nunes

Ana Cecília Soares e Júnior Pimenta

Camila Figueiredo e Daniel Quezado

Theo Vaitesande, Ana Miranda e Bárbara Silvers

Carlos e Cadeh Juaçaba

Estrelas esquecidas
A. CAPIBARIBE NETO capi@diariodonordeste.com.br

Cintilografiadomiocárdio
telefone tocou. Número desconhecido: – “Oi...! Ainda
lembra de mim?”.
Em um primeiro
momento, fiquei em dúvida,
mas logo a seguir, o filme passou rápido nas lembranças
que guardei com carinho. Era
ela, sem dúvida, depois de quase oito anos. Houve mágoa na
despedida porque a desculpa
da separação fora, de certa forma, ridícula. Tudo bem que as
nossas histórias complicadas
existiam para atrapalhar tudo.
Cada um de nós carregava
frustrações em seus respectivos diários de viagens onde
registramos as buscas para encontrar a tal alma gêmea, aonde quer que elas estivessem à
nossa espera.
Tínhamos frustrações quase
gêmeas, cheias de decepções e
desculpas. Coisas da vida... E
aí, depois de anos de um silêncio pesado, aquele “oi” inocente, mas com matizes de insinuações. Claro que lembrava!
Não houve briga, mas discordância sem desconfiança. Para
ser sincero, eu não queria,

O

mas precisava. Isso de adiar
sonhos só funciona até certo
ponto, depois é só desgaste
por conta das cobranças implícitas que começavam a evidenciar sutis marcas do tempo na
tez morena do rosto macio.
“Tudo bem contigo?”. Responder que estava tudo bem
seria um balde de água fria
naquele “oi” inesperado, mas
confessar que as lembranças
continuavam doendo como se
todo aquele passado tivesse sido ontem, aí seria ridículo. Melhor foi devolver: “E com você...?”. Ela deve ter entendido
ou deixou pra lá. “– E aí, animado para o eclipse?”. Eu
nem lembrava. “Ora, ora, estava aqui, pensando no melhor
lugar para fotografar...”. (Mentira!). Subconscientemente, o
lado safado do homem urdiu
compulsoriamente uma ideia.
“Me leva contigo? Ops! Ou
já tem companhia?”. Estava tudo ali, mais explícito impossível: a abordagem, as reações
dos dois, as confissões de que
ambos estavam sozinhos e disponíveis. “Cheguei antes de
ontem... Vou ficar uns dias.

Nem avisei que ia chegar, vai
ser surpresa. Estou hospedada
aqui, naquele hotel...”. Como
haveria de esquecer? Ninguém esquece certos chuveiros de água no ponto. Nem as
molecagens.
“Ok, passo aí às quatro e
meia. O eclipse começa mais
cedo”. Ela riu conivente e
aquiesceu. “Enquanto a Lua
não dá as caras, a gente toma
uma água de coco...”. Ora, o
que uma coisa tinha a ver com
a outra? Nada impediria matar uma sede boba e saudades
tímidas, as insinuantes por
conta do hiato desses anos.
Intimidades se diluem com o
passar do tempo, é verdade,
até o agradável instante manso de um “oi!”.
Fui pontual. Sempre sou.
Ela também foi. Quando cheguei à rampa do hotel ela estava lá, de vestido vaporoso a
quase cobrir-lhe as sandálias
coloridas. Cabelos presos debaixo de um chapéu Panamá.
Foi abrir a porta e o perfume
dela entrou primeiro. Covardia! Quantas vezes, ó Criador
de todas as coisas, principal-

mente do livre arbítrio, esse
mesmo perfume não me acompanhou até minha cama sem
graça, enquanto ela voltava
para a cama dela sem graça
nenhuma?
Beijou-me no rosto e, na
confusão das emoções inesperadas, nem retribuí. Vai ver
pelo receio de fazer das mãos
uma taça e beber-lhe outra
vez nos lábios fartos com sofreguidão. “E aí, vamos pra
onde?”. Essa pergunta ela
nunca costumava fazer antes.
Já sabia e ficava a me fazer

carinho na nuca enquanto
nos dirigíamos ao cenário
alheio. E dirigi apressado para uma praia mais afastada
das luzes da cidade.
Falamos pouco. Deixamos
as recordações, saudades, lembranças, tudo, conversando
dentro do carro. Vez por outra, olhava de esguelha e lá
estava ela, sorrindo. Até pareceu que a Lua não quis ser
cúmplice nessa noite especial.
Ficou escondida. Estacionei o
carro na barraca deserta e caminhamos de pés descalços

até bem perto da água. Ela
segurou a barra do vestido e
entrou até ficar com água até
os joelhos, chutando as ondas
que se esvaiam em espumas
que chiavam.
De repente, falou como se o
nosso passado tivesse sido ontem: “Vem, a água está morna,
‘ensaboa-me’ com as estrelas
curiosas de que tanto falas.
Abraça-me forte e vem flutuar
comigo. Vem logo, outra lua
de paixão assim, só daqui a
cem anos, quando o equilíbrio
perfeito desse alinhamento
único nos eternizará nas páginas do livro dos amantes únicos que fomos. Vem e tomame de novo, sem medo, sem
perguntas, hoje sou tua posse
voluntária nesse momento, se
quiseres. Essa noite é nossa.
Somos donos desse momento,
diante dessa Lua boba...”.
Tive medo, confesso, mas
fui. Medo porque meu médico
me pediu um exame de cintilografia do miocárdio e seria no
dia seguinte. Afinal de contas,
um banho de eclipse como esse não se deve adiar. E só em
cem anos, quando acontecer
de novo, eu já estaria sentindo
como é a eternidade. (Esta crônica foi inspirada no eclipse,
mas bem podia ter sido baseada em fatos reais).

