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dson Queiroz Neto, Ana Maria Studart e Geraldo Luciano serão homenageados, hoje, com a Medalha Barão de Studart,
concedida pela Academia Cearense de Letras, em comemoração ao aniversário de 124 anos da entidade. Na solenidade,
marcada para as 19h, no Palácio da Luz, o acadêmico e ex-governador do Estado, Lúcio Alcântara, será agraciado com a
Medalha Thomaz Pompeu.

Mosaico

Galeria de José Guedes, a Casa D'Alva abre, nesta sexta-feira, exposição com obras de Di Cavalcanti, reunindo 18 pinturas e um desenho de
um dos mais relevantes artistas do Modernismo brasileiro. A �lha do pintor, Elisabeth Di Cavalcante estará presente na vernissage. A
exposição �ca em cartaz até o dia 6 de setembro (1). /// O dress code colorido e cheio de elegância foi um dos pontos fortes entre as
convidadas do aniversário de Ingrid Gurgel, no Colosso Lake Lounge. Depois da comemoração, a aniversariante seguiu em tour pela Europa,
junto do marido e dos amigos (2) e (3).
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Lenise Queiroz Rocha, José Guedes e Paula Queiroz Frota (1)

Rosane Caminha (2)

Gisela e Andréa Vieira, Isabela Rolim e Lívia Vieira (3)

Reconhecimento

O artista cearense Juca Máximo terá suas ilustrações publicadas no livro da Hiibrand Ilustrator, concurso asiático de ilustração. A
competição recebeu 1.329 obras de mais de 50 países e regiões ao redor do mundo, mas somente 201 trabalhos serão publicados. Juca já
teve suas criações impressas na revista austríaca Archive, principal publicação do mundo da publicidade, que o nomeou um dos 200
melhores ilustradores atuais.

Cidadão

O cantor e compositor cearense Marcos Lessa foi agraciado, semana passada, com o título de Cidadão Acreano, em solenidade realizada no
plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. No mesmo dia, ele recebeu ainda a Ordem da Estrela do Acre, no Teatro Plácido de
Castro.
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Curtas

Camille Cidrão cuidando com muito amor da festa que marcará os 21 anos da �lha Marcella, dia 18, em sua residência. /// Em busca de
novidades para sua loja de roupas, Julinha Philomeno tomou a rota de São Paulo.

Projetos

A arquiteta Anik Mourão feliz com o sucesso de seu mais recente projeto, a Loja Homen do Sapato, na Av. Senador Virgílio Távora. Ela
desenvolveu um conceito novo para a �agship store. /// Às voltas com seu projeto para a Casa Cor Ceará, Sergei de Castro comemorou
aniversário terça-feira, reunindo amigos no próprio espaço que ele assina na mostra - ainda em processo de montagem.

Em festa

Junto do marido Gustavo, Tayná Costa Lima recebeu uma turma de amigos e familiares para comemorar sua chegada aos 30 anos. /// No
aniversário dele, hoje, Gláucia e Adriano Martins terão um dia de festejos com a numerosa família, �nalizando domingo, no Iate clube. ///
Curtiram a semana em Jericoacoara: Ana Lima, Priscila Barroso, Graça Carvalho e Ângela Laprovítera.

Agenda

Com um repertório que contará com os grandes sucessos da carreira da banda, Jota Quest retorna a Fortaleza com turnê acústica no dia 25,
no Espaço Jangada, do Shopping Iguatemi, às 21h.

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) promove, dia 23, a 22ª edição do Fórum Regulação e Cidadania, quando serão discutidos os
desa�os da regulação das Parcerias Público-Privadas. O encontro acontece no auditório da Arce, das 9h às 12h.

Diretoria

Ranieri Leitão tomou posse, ontem, como presidente do Sincopeças Brasil e do Sistema Sincopeças Assopeças e Assomotos/ SSA no Ceará,
durante a Autop, no Centro de Eventos.

Registros

A caramelo Bakery foi o local que recebeu a mais recente reunião das Veretes, articulada por Vera Costa, para comemorar as aniversariantes
do mês (1). /// Em viagem por Portugal, Claudiane Juaçaba encontrou os amigos Ana Vírgínia e Lúcio Carneiro e Denise Pontes (2). /// Depois
de participar de curso para cerimonialistas no Rio de Janeiro, Raphael Joca está nos preparativos para a terceira edição do Fifteen Moment,
evento voltado para meninas que sonham em ter uma festa de debutante. O projeto acontece no dia 12 de setembro, no RioMar Fortaleza
(3). /// Lilian porto ganhou festa de aniversário organizada pelas amigas, no jardim do L'Ô. A décor foi de Gil Santos e Carine Moreira (4) e (5).

Lia Freire, Vera Costa e Sara Philomeno (1)
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