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MÁRCIA TRAVESSONI
marcia.travessoni@diariodonordeste.com.br () •

00:00 · 28.11.2017

C. Rolim Engenharia fechou seu ano 40 com chave de ouro ao ganhar o
Prêmio Construtora do Ano, do Sinduscon-CE. Pio Rodrigues - na foto
acima com os �lhos André e Ticiana Rolim, além do presidente do
Sinduscon-CE, André Montenegro, e de Alexandre Moura - vibra com
mais essa conquista.

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 quali�cação 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 pro�ssionalização das rendeiras. Além disso, ela prometeu inserir a renda de bilro entre as peças que levará para
des�lar 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.

Mosaico
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Os 20 anos de fundação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará (Arce) foram lembrados em homenagem na Assembleia
Legislativa, ocasião em que o presidente do órgão, Hélio Winston, foi fotografado com Juliana Brito e Evandro Leitão. Foto: José Leomar. ///
Raquel Jucá e Flávio Quinderé curtiram o �m de semana no romântico e sombrio clima de Guaramiranga. /// Ivana Bezerra já na fase �nal da
reforma do novo espaço cultural do Sonata de Iracema. /// Helena Serra Azul comemorou seu ingresso nos 70 anos com festa dia 24, no
Salão Prattes do Teka's. /// Em busca de mais conhecimento, a fotógrafa cearense Débora Nogueira participou, em São Paulo, de curso
especializado na área. /// Dia 14, o empresário Gerardo Bastos Filho receberá o Troféu Iracema, da CDL Fortaleza, por sua escolha como
Lojista do Ano. /// O aniversário de Pastora Barroso, dia 8, será comemorado em sunset no Salão Porto Fino do Gran Marquise. /// Hoje é dia
de parabenizar Ana Lúcia Albuquerque, Kaia Catunda, César Fiúza e Dulcina Palhano. /// O Athénée foi o local escolhido, dia 24, para a
recepção do casamento de Andréa Moreno e Joel Pivato. Décor de Martiniano Jr. E Raphaela Morais.

Estrelas

À espera do baby Enzo, que chega em fevereiro para fazer companhia a Marina, Márcio e Manoela Crisóstomo tiveram o dia de vendedores
na Estrelário. Na ocasião, receberam a surpresa de ter, entre as clientes, a empresária Luiza Helena Trajano, que comprou várias estrelas para
presentear as mulheres que participaram, com ela, de café da manhã no dia seguinte.

Destaque
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