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Somos vários negócios, mas um só conceito, um só Grupo.
Clique na empresa desejada para saber mais:

GERAL

MARQUISE AMBIENTAL
Pioneira em várias frentes na gestão de resíduos
sólidos no país, a Marquise Ambiental realiza
serviços de limpeza urbana e trabalha na
conscientização e educação ambiental, além do
reaproveitamento de resíduos. Presente em 12
cidades de sete estados brasileiros, entre as quais
os grandes centros, como São Paulo, Osasco,
Fortaleza, João Pessoa e Natal, esta área atende a
21 milhões de pessoas e recolhe, anualmente, 13
milhões de toneladas de lixo.
Clique aqui para acessar o site

MARQUISE INCORPORAÇÕES
Uma das mais conceituadas do setor imobiliário, a
Marquise Incorporações é responsável pela
tendência dos imóveis de luxo e alto padrão no
Ceará, mas também foca seus investimentos em
prédios comerciais. Os empreendimentos são
notadamente reconhecidos pela qualidade dos
seus projetos, que valorizam localizações
privilegiadas, plantas bem divididas, iluminação e
ventilação natural, além do acabamento reﬁnado
das obras.
Clique aqui para acessar o site

MARQUISE INFRAESTRUTURA
Responsável por grandes obras de Infraestrutura
no Brasil, a empresa atua em vários segmentos do
setor, como portos, aeroportos, mobilidade urbana
e saneamento. No Ceará, atualmente executa a
ampliação do Porto do Pecém, a construção do
Cinturão das Águas e da Ferrovia Transnordestina.
Na Paraíba, é responsável pela construção do
Canal de Acauã, obra de transposição do Rio São
Francisco.

Clique aqui para acessar o site

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CENTRO FASHION
Com uma proposta que traz modernidade,
segurança

e

completa

infraestrutura

para comerciantes e compradores, o Centro
Fashion Fortaleza chega ao mercado como opção
para potencializar os negócios no setor da moda
cearense. O empreendimento, que contará com
8.400 boxes e 300 lojas, além de ampla praça de
alimentação. O Centro Fashion contará, também,
com hospedagem, estacionamento para carros,
motos e mais 130 vagas exclusivas para ônibus,
além de auditório, banco, escritório virtual,
farmácia e salão de beleza.
Clique aqui para acessar o site

SHOPPING PARANGABA
O Shopping Parangaba é o único do Ceará com
acesso aos mais diferentes modais de transporte
público. O local é interligado ao Terminal de Ônibus
do bairro e às estações do Metrô e do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT). São mais de 52 mil m² de área

que trazem um mix de cerca de 230 lojas, sendo
07 âncoras; praça de alimentação completa com
29 restaurantes e capacidade para 1300 lugares,
além de 1300 vagas de estacionamento; seis salas
de cinema com telas gigantes e projeção em 3D
Clique aqui para acessar o site

HOTEL GRAN MARQUISE
Com oferta de serviço cinco estrelas, o Hotel Gran
Marquise oferece uma estadia de luxo e conforto
para seus hóspedes. A começar pelas obras de arte
expostas no hall e no painel especialmente
projetado por Burle Marx e a alta gastronomia
oferecida por três diferentes restaurantes
especializados na culinária contemporânea,
asiática e brasileira. O hotel é líder de mercado em
Fortaleza e o primeiro do Brasil a obter a
certiﬁcação ISSO 22000 em segurança alimentar.
Clique aqui para acessar o site

CEARÁ CIDADÃO
Parceria Público-Privada da Marquise e do
Shopping do Cidadão, que formam a SPE Ceará
Cidadão, com o Governo do Estado do Ceará.
Empresa responsável pela construção e operação
de cinco unidades do Vapt Vupt, centrais de

atendimento ao cidadão que atuam na emissão de
documentos e resolução de problemas, como
emissão de RG, CPF, carteira de habilitação, entre
outros. Quatro unidades já foram entregues
(Juazeiro do Norte, Messejana, Sobral e Antônio
Bezerra) e outra está em andamento (Centro).

COMUNICAÇÃO

RÁDIO PALMARES
Rádio em Maceió, Alagoas, a estação completa a
atuação no setor de comunicação da empresa e a
qualidade de sua programação comprova a missão
do grupo de ser sempre o melhor e referência em
cada área de atuação.

TV TAMBAÚ
A TV Tambaú é aﬁliada do SBT na Paraíba possui
transmissão digital e equipamentos de ponta para
levar entretenimento e notícia a milhares de
telespectadores em todo o estado.
Clique aqui para acessar o site

JOVEM PAN JOÃO PESSOA
Clique aqui para acessar o site

PORTAL T5
Clique aqui para acessar o site
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