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Agenda
� O médico e escritor Pedro
Henrique Saraiva Leão lança,
dia 29, às 19h30, o número 23
da revista Literapia, no Ideal
Clube. A apresentação será de
Carlos Augusto Viana.

� O Espaço Cultural Cláudio
Albuquerque recebe, dia 5, às
17h, sua primeira exposição:
“Oitava arte – Ceará – das praias
ao sertão”, com fotografias de
Carlão Rocha e Régis
Capibaribe. Parte do dinheiro
da venda das obras será doado
para entidades beneficentes.

� Bel Marques e Durval Lelys
animarão o pré-Réveillon Flores
do Siriguella, com duas
guitarras e um mar de flores, dia
30 de dezembro, no Terminal
Marítimo de Passageiros de
Fortaleza.

Em festa
� Na área de lazer do
apartamento, Rafaela e Thiago
Asfor comemoram, dia 30, o
aniversário da filha Bianca,
inspirado no tema das feiras
livres. A avó materna Teresa
Távora ajuda nos preparativos.

� Em um dia de muitas
comemorações, o aniversário
de João Victor, filho de Taís e
Adriano Pinto, dia 22, iniciou
com uma missa, e continuou
depois, com almoço e happy
hour, que seguiu noite adentro.

� Giovanna Belchior foi
crismada sábado, na Igreja de
Fátima. Após a bênção, os pais
Marta e Vicente Belchior
reuniram os filhos e netos para
almoço em seu apartamento.

Roteiros
� Com familiares, Paulinha e
Ademar Bezerra Júnior
agendaram passar as festas de
fim de ano em Orlando. /// Em
roteiro traçado pela Naja
Turismo, Regina Pires do Rio,
Gláucia Mota, Wânia Dummar,
Moema Guilhon e Filomena
Jereissati irão passar o
Réveillon em Lisboa, esticando,
em seguida, até o Marrocos.

Bastidores
� Os encantos de Portugal e os
tão famosos azulejos lusitanos
foram a inspiração para a
coleção Azulejos, da designer de
joias Suzane Farias, que será
apresentada neste dia 29, na
Maison Par Casa Freitas,
durante a tarde.

� No espaço Jangada do
Iguatemi, Denise e Nellie
Lafuente receberam os
passageiros e pais da excursão
de férias na Disney. /// Sob o
comando de Walter Castelo
Branco, o encontro anual dos
condôminos do Aquaville
Resort aconteceu sábado, em
festa à beira-mar, sob o luar e
boa música.

Memória
� Mãe de Gonzaga Mota, Zé
Antunes, Helena Diogo, Dolores
Borges, Fernando Filho, Maria
de Fátima, Novo e Glauco Mota,
dona Helenita Mota terá sua
missa de 7º Dia rezada hoje, às
19h, na Igreja de Nossa Senhora
da Saúde.

Chefs
� O Faustino Fortaleza recebe
hoje, às 18h, o coquetel de
lançamento do Prêmio Nacional
Dolmã 2017 e do Encontro de
Chefs do Brasil 2017 (Enchefs),
que acontecerá este ano no
Ceará.

Líderes e renda
� Tive a honra de participar, a
convite da primeira-dama
Onélia Leite, do café da manhã
que ela promoveu em sua
residência, domingo, para o
grupo Mulheres do Brasil,
nacionalmente dirigido por
Luiza Helena Trajano e que tem
como presidente no Estado, Ana
Maria Studart. Onélia
apresentou todos os programas
desenvolvidos em sua gestão,
na qual a valorização, o resgate
e a qualificação das nossas
rendeiras são uma das
prioridades. A mesa, por sinal,
estava toda decorada com
toalhas, guardanapos e mais
criações feitas com renda de
bilro e labirinto.

� Presente no encontro, a
estilista alagoana Martha
Medeiros elogiou bastante o
trabalho da primeira-dama e se
colocou à disposição para
colaborar no trabalho de
profissionalização das
rendeiras. Além disso, ela
prometeu inserir a renda de
bilro entre as peças que levará
para desfilar em Paris, em
2019, com uma coleção voltada
para a valorização do
artesanato brasileiro. O
encontro foi uma grande troca
de experiências e provou,
ainda, que a união de forças das
mulheres é um dos grandes
pilares que vão conduzir o
desenvolvimento do País.

Destaque

MOSAICO

OS20ANOSdefundaçãodaAgênciaReguladoradosServiços
PúblicosdoCeará (Arce) foramlembradosemhomenagemna
AssembleiaLegislativa,ocasiãoemqueopresidentedoórgão,
HélioWinston, foi fotografadocomJulianaBritoeEvandro
Leitão.Foto: JoséLeomar. ///RAQUELJUCÁeFlávioQuinderé
curtiramofimdesemananoromânticoesombrioclimade
Guaramiranga. /// IVANABEZERRA jána fasefinalda reformado
novoespaçoculturaldoSonatade Iracema. ///HELENASERRA
Azulcomemorouseu ingressonos70anoscomfestadia24,no
SalãoPrattesdoTeka’s. ///EMBUSCADEmaisconhecimento, a
fotógrafacearenseDéboraNogueiraparticipou,emSãoPaulo,de
cursoespecializadonaárea. ///DIA14, oempresárioGerardo
BastosFilhoreceberáoTroféu Iracema,daCDLFortaleza,porsua
escolhacomoLojistadoAno. ///OANIVERSÁRIOdePastora
Barroso,dia8, serácomemoradoemsunsetnoSalãoPortoFino
doGranMarquise. ///HOJEÉDIAdeparabenizarAnaLúcia
Albuquerque,KaiaCatunda, CésarFiúzaeDulcinaPalhano. ///O
ATHÉNÉE foio local escolhido,dia24,paraarecepçãodo
casamentodeAndréaMorenoeJoelPivato.DécordeMartiniano
Jr. eRaphaelaMorais.
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ESTRELAS

ÀESPERAdobabyEnzo,quechegaemfevereiroparafazer
companhiaaMarina,MárcioeManoelaCrisóstomotiveramodia
devendedoresnaEstrelário.Naocasião, receberamasurpresade
ter, entreasclientes, aempresáriaLuizaHelenaTrajano,que
comprouváriasestrelasparapresentearasmulheresque
participaram,comela,decafédamanhãnodiaseguinte.

AdrísioCâmara–na foto comJoseaneeZelmaCâmaraeCelina
CastroAlves –marcoupresençanorecentenoivadoda filhadeMax
Câmara,ManoelaCâmara.

JINGLE BELLS

EMCLIMAdeconfraternizaçãonatalina,MariaEsterQuinderé,GraçaRomcy,
LuizianeCavalcante,AlessandraArrais,ClaudianeJuaçaba,AnaLiadyAciolye
NekitaRomcy, juntasna fotoacima, se reuniram,últimasemana,noapartamento
deGraçaRomcy,queassinouomenunatalino.

Quemfazumpoema
abreumajanela”

MÁRIOQUINTANA
Poeta,tradutorejornalistabrasileiro

PRÊMIO

AC.ROLIMEngenharia fechouseuano
40comchavedeouroaoganharo
PrêmioConstrutoradoAno,do
Sinduscon–CE.PioRodrigues–nafoto
acimacomosfilhosAndréeTiciana
Rolim,alémdopresidentedo
Sinduscon-CE,AndréMontenegro, ede
AlexandreMoura–vibracommais
essaconquista.
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