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Agenda

� Está em cartaz até o dia 10 de
abril, no Museu do Ceará, a
coleção particular Versões da
Monalisa, de Veridiana
Brasileiro. Intitulada “Novos
Olhares para a Monalisa”, a
mostra pode ser visitada das 9h
às 17h e evidencia o mistério e o
enigma dessa personagem
histórica em quase 200 obras de
artistas locais, nacionais e
internacionais.

� A Caixa Cultural recebe, de
21 a 25 de março, a mostra
“Devi: Mulher em Cena”, que
faz um recorte do cinema
indiano para deixar em
evidência a mulher que
protagoniza ou dirige essas
produções. Os horários de
exibição dos longas podem ser
consultados no site da Caixa
Cultural.

Encontros

� Vistos no almoço de sexta, no
Pulcinella: Thiago Santana,
Celso Oliveira e Fabiano Piúba
dividindo a mesma mesa; e
Cláudio Dias Branco em almoço
de negócios. /// Também na
sexta, o jantar no Marcel foi
prestigiado por Ana Cristina e
Túlio Pedrosa, sobralenses que
comemoravam o casamento
civil, tendo Elenir e Edison
Liberato entre os convidados.

Em família

� Liliane Albuquerque mudou
de idade domingo e ganhou
homenagem da família em
almoço na casa praiana da filha
Adriana e de Marcelo Holanda.
Vindo de São Luís, o filho
Mariosinho foi a surpresa do
festivo dia.

� Em Miami Beach para a
megafesta da Veuve Clicquot,
Kedma Marino assistiu ainda ao
jogo de basquete da NBA na
Arena American Airlines. Esta
semana, ela irá rever a filha
Kethleen Marino que reside na
Califórnia.

Assinaturas

� O Buffet Athenée foi palco,
sábado, da cerimônia e
recepção do casamento de
Manuela e Pedro, filhos de
Rejane de Albuquerque e
Ângelo de Sá Costa e de Gislaine
Lima e Augusto César
Figueiredo. A elogiada
decoração foi assinada por
Martiniano Júnior e Raphaela
Morais.

Cidadania

� Está em operação, desde o
início do mês, o aplicativo para
tablets e smartphones da
Agência Reguladora do Ceará
(Arce), responsável por
fiscalizar os serviços prestados
pelas companhias de gás, água e
energia do Estado. A intenção,
com o ConectARCE, segundo a
entidade, é aproximar cada vez
mais o trabalho da agência das
exigências dos consumidores.
Pelo app, é possível fazer
denúncias, sugestões e mesmo
consultar, de forma rápida,
trechos da legislação que rege
esses serviços e, assim, embasar
as reclamações dos usuários.

Em Sampa

� O médico Fernando de Paula
Pessoa aniversariou no último
fim de semana e celebrou a data
em São Paulo, acompanhado da
namorada Natacha e dos filhos
Rebeca, Fernando Filho e Lívia,
e do genro Ronaldo Ribeiro
Filho. A comemoração foi no
Coco Bambu JK.

Bastidores

� Em reunião com o secretário
executivo do Ministério das
Cidades, Silvani Alves Pereira,
semana passada, em Brasília, o
prefeito Roberto Cláudio tratou,
entre outros assuntos, de
financiamentos para projetos
na área de mobilidade e de
infraestrutura e de
investimentos em corredores de
ônibus e ações de urbanização.

�Gaudêncio Lucena, Márcia
Sucupira, Júlio Ventura, Weiber
Xavier, Fernando Ponte, Lisieux
Brasileiro, Geraldo Luciano e
Cândido Albuquerque são
alguns dos nomes que
compõem a chapa “Iate
Tradição”, que vai concorrer na
eleição do Conselho
Deliberativo do Iate Clube de
Fortaleza.

Registros

� Consuelo Dias Branco, Graça
e Jório da Escóssia, Gisela,
Giovanna, Giúlia e Hebert
Vieira, Márcia Andréa e Wilcar
de Paula Pessoa tiraram a tarde
de domingo para um passeio no
RioMar Fortaleza. Por lá
também estava Cláudia
Quental, degustando um bom
café da tarde.

� Será lançado nesta quarta, às
18h, o IronMan Fortaleza 2018,
no Estoril. A competição
acontece em 25 de novembro.

Destaque

GIRO

ALCIMORROCHA tomouposse,últimodia8, comopresidentedo
IdealClubedeFortaleza, juntodanovadiretoriaeleita,
substituindoagestãodeAmarílioCavalcante. ///NESTA
QUINTA-FEIRA,MiriamAlmadareceberá, emcasa,asacadeanas
paraareuniãoemque IlkaTigreeEmilseOliveirapassarãoa
presidênciadogrupoparaVeraTigreeLennieSabóia. ///FÁTIMA
DUARTEedemais familiaresestarãoorandoemmemóriada
saudosaPrisceLeiteBorges,hoje, às19h,na IgrejadeSantaLuzia.
///SÃOANIVERSARIANTESdehojeFranciscoCoelho, José
AntônioAparecido,HermetodePaula,PauloValeeMárioQueirós.
///SAILESIMÕES recepcionasuaclientelacommúsicaemimos
nestaquarta-feira,emmaisumdiadecelebraçãoemsuaAnjo
Colours.///CLÉBIAEJOSÉCunhareuniramafamíliadomingo,no
restôReginaDiógenes,paraasessãoparabénsda filhaMichelle,
quemudavade idade.

marcia.travessoni@diariodonordeste.com.br

NOVODIPLOMA

ADIRETORA regionaldoSesc-CE,ReginaPinho, comemoraa
titulaçãonoDoutoradoemTurismo,LazereCultura recebidana
UniversidadedeCoimbra,Portugal, no iníciodestemês. “Issoéde
umsignificadomuitograndeparaoSesceparaomeutrabalho.
Foi commuitoorgulhoehonraquesemprepudecompartilhar
comaacademiaexperiênciasde transformaçãosocialefetiva,que
caminhamaoencontrodoqueosgrandespensadoressociaisnos
ensinam”,disseela,orgulhosademaisessaconquista.

Aniversariantedesta terça-feira, PauloVale –nocliquecomManuRomcy
–antecipouacomemoraçãodanova idadenosábado, emseu
apartamento, cercadodeamigos.

HOMENAGEM

ASECRETÁRIAmunicipaldeUrbanismoeMeioAmbiente,ÁguedaMuniz, foi
homenageadapelaAssociaçãoComercialdoCeará,apósministrarpalestrasobreo
Dia InternacionaldaMulher.Oeventofoi articuladoporAnaLuizaCostaLima,a
primeiramulheracomporadiretoriadaentidade, comovice-presidente;pelo
presidentedaassociação, JoãoGuimarães,eaesposadeleConceiçãoGuimarães.

Quempensaopõea
resistência”

THEODORADORNO

Filósofo,sociólogoecompositoralemão

FOTOGRAFIA

COMREGISTROSquemostramum
poucoda imersãodofotógrafo
ChristianCravo (àdireitanoclique,
juntodePaulaFrota)porpaíses
africanos,aexposição “LuzeSombra”
foiabertanoúltimosábado,noMuseu
daFotografiadeFortaleza,marcandoa
comemoraçãodeumanode
funcionamentodoespaçodeartee
cultura.Ofotógrafobaianoestevena
ocasiãoeministroupalestrasobreseu
trabalho.Acompanhadodaesposa
AdrianaCravo,oartistadas lentes foi
recebidoporSilvioePaulaFrota.
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