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Os pro�ssionais da advocacia cearense foram homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa, sábado, proposta pelo deputado
Leonardo Araújo. No registro ao lado, o parlamentar aparece com Ricardo Bacelar e Valdetário Monteiro, dois dos agraciados no evento.
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Idealizado pelo presidente da Academia Cearense de Letras, Ubiratan Aguiar, o "Cultura em Alerta" reuniu, no Theatro José de Alencar,
membros de diversas agremiações culturais e literárias para discutir maneiras de fomentar a produção cultural cearense. No registro acima,
Ubiratan aparece com Fernanda Quinderé, Regina Fiúza e Celma Prata. /// A Negócios, Daniela e Afrânio Barreira passam essa semana na
capital paulista. /// Sob a organização de Leida Pessoa, Diana Ferreira Gomes, Ana dos Santos, Bia Jucá, Josiane Ferreira Gomes, Valdísia
Souza, Deborah Fleury Campos, Beta Aragão e Mariô Parente - aniversariante do dia - se reencontraram última quinta, em restô da cidade,
para confraternização. /// A federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará (Facic) promove hoje, às
19h30, homenagem ao Exército Brasileiro e ao patrono da instituição, Duque de Caxias, no Palácio do Comércio, situado no Centro da cidade.

Pérola

Cláudio Brito e Andrêssa Mendes comemoraram Bodas de Pérola (30 anos de casamento) com romântico jantar a dois. Ele é �lho de Tane
Albuquerque e Francisco Mattos Brito.

Solenidade
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Membro do conselho diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), o advogado Jardson Cruz prestigiou, em Brasília, a posse do
também advogado Efrain Pereira da Cruz como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Destaque

Clicada com Francisca Maria e Júnior Bon�m, a tenente cearense Júlia Dantas esteve no Rotary Clube de Fortaleza Dunas, semana passada,
para detalhar o projeto social que ela desenvolve com crianças de três comunidades na Capital, com foco na música. O Rotary Internacional
analisa, agora, uma forma de apoiá-la nessa atividade �lantrópica.

Em festa

No dia de seu aniversário, Patrícia França foi surpreendida por um grupo de amigas, em restaurante da cidade. Entre as presentes, Suzane
Farias, Lilian Porto, Letícia Studart, Martinha Assunção, Ellen Benevides, Suyane Dias Branco, Michelle Aragão, Luiziane Cavalcante, Karmilse
Porto, Lara Sisnando, Cristine Feitosa, Alexandra Pinto e Denise Pinheiro.

A comemoração dos 60 anos de Inês Frota foi marcada por descontraída reunião, sábado, na casa dela, com direito a passeio superanimado
de trenzinho pela cidade, em seguida. Bel Machado, Denise Nóbrega Sanford, Ana Pinto, Rose Batista, Inês Cals, Vera Studart Albuquerque,
Celina Câmara, Viviane Brown, Inês Távora e Liza Gurgel na animada turma.

Reunião

O secretário municipal do Turismo, Régis Medeiros, esteve na sede da CDL Fortaleza, na tarde de segunda-feira, apresentando ações que
vem sendo executadas no segmento turístico na Capital. Entre elas, turismo cultural no Centro, implantação do ônibus turístico e a
requali�cação da Praia de Iracema.
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Últimos Artigos

Roteiros

Com viagem agendada para curtir o verão europeu, Rodrigo Maia jantou, quarta-feira, com Gláucia Andrade, Lisieux Brasileiro, Dalva Arraes,
Natasha e Daniel Whalley - os dois últimos, residentes em Londres, curtindo temporada na capital cearense. /// Simone Bellin foi curtir mais
uma temporada em Paris.

Duplo brinde

Priscilla e Bruno Becco reservaram o dia 26 de agosto para comemorar o batizado e o primeiro aninho do �lho Arthur. Após a celebração na
capela de São Pedro, haverá comemoração em happy-hour no endereço do casal. O baby é neto de Teresa Távora Ximenes.

Registros

Em almoço, sexta, grupo de amigas se reuniu para homenagear a aniversariante Rosali Belém. Dulce Freitas, Dirce Albuquerque, Sandra
Vieira, Regina Uchoa, Lúcia Liebmann, Leda Nóbrega, Liane Franco e Suely Belém marcaram presença.

Filha de Híder Ponte, a psicóloga Hiderlene da Ponte será uma das palestrantes na Semana de Saúde Mental. O evento acontece entre os
dias 24 e 28 de setembro, em Brasília.

Formação

Fundada com o objetivo de preparar estudantes com cursos pro�ssionalizantes e pré-Enem, além de oferecer apoio psicológico e �nanceiro,
a Associação Oportunize está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2019. Os candidatos devem ter mais de 16 anos e fazer as
inscrições pelo site da Associação (www.oportunize.org (http://www.oportunize.org).) até o dia 10 de setembro.

Reconhecimento

O Shopping Iguatemi Fortaleza foi o vencedor do Prêmio Abrasce 2018 na categoria Marketing. O empreendimento recebeu medalha de
bronze em Campanhas Institucionais, com a Loja do Bem; e medalha de prata em Marketing, por conta do I'Music. A premiação aconteceu
semana passada, durante o Congresso Internacional de Shoppings Centers, maior feira do setor na América Latina.

Agenda

Saile Simões nos últimos acertos para o des�le do dia 22, às 17h, em sua Anjo Colours, quando apresentará novidades da temporada de
verão.

Cláudia Rebouças interpreta repertório romântico em mais uma edição de "Uma Noite em Paris", no D'Abelle Bistrô. O jantar harmonizado
acontece nesta quarta, às 20h.

A 8ª edição do Encontro Sesc Povos do Mar acontece de 22 a 26 de agosto, na Colônia Ecológica Sesc, em Iparana, reunindo o�cinas,
apresentações artísticas, palestras, práticas alimentares e vivências com o objetivo de aproximar mestres de cultura popular e demais povos
que habitam a área litorânea.
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