
04/12/2018 Um pouco de muita gente - O Estado CE

http://www.oestadoce.com.br/sem-categoria/um-pouco-de-muita-gente-352 1/2

"VOCÊ JAMAIS SERÁ LIVRE SEM UMA IMPRENSA LIVRE." - VENELOUIS XAVIER PEREIRA

C°

Terça-Feira, 4 De Dezembro De 2018. 
Fortaleza, Ceará, Brasil.
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-•••- Maria do Carmo Loureiro, presidente do Rotary Estoril, vai realizar a confraternização
natalina, dia 19, às 20 horas, no Ideal Clube, Salão Humberto Cavalcante. 
-•••- No dia 17, marca o aniversário do estimado amigo
Romeu Cysne Prado. Já no dia 22, marca a troca de idade

de sua irmã Violeta Prado Limaverde. 
-•••- No próximo dia 14, marca a solenidade da posição do retrato de Fátima Sanford na sede da Associação
Cristã Feminina, por ocasião de um almoço. 
-•••- O consórcio “Tia Emir” reúne-se, hoje, na hora do almoço, no apê de Risalva Jucá. Entre as convidadas,
Carlota Sanford, Marjorie Moreira, Madijé Costa, Maria Simões, Edinha Brito e Noélia Bandeira de Mello. 
-•••- No sábado, no Café Viriato, foi comemorado o aniversário de Beatriz Feirense Nogueira, herdeira de
Geanne e Alexandre Nogueira. 
-•••- No Giz Cozinha Boemia, Gorete Morais recebe as mulheres do Rotary Sul de Fortaleza para
confraternização. 
-•••- As irmãs Ary, Clarice, Zaira, Sarita, Marta e Helena, foram vistas sábado. Entre elas, Heloísa Fiúza, Dulce
Dantas, Elba Ramalho, Silvia Hipólito e Helena Ary. 
-•••- Tim-tim, hoje, para Artur Cavalcanti, Cristina Rôla e Helder Vasconcelos. 
-•••- O coronel Haroldo Sanford, ex-deputado federal, convidando para a confraternização natalina das
associações dos ex-deputados, no próximo dia 14, às 10 horas. 
-•••- O jornalista Cid Carvalho foi agraciado com o Troféu Imprensa José de Alencar, pela CDL de Fortaleza, cujo
o tema foi “Centro da Cidade: Uma Cidade no Centro”. 
-•••- A Vitarella, empresa líder no Nordeste, foi fundada em 1993, em Jaboatão dos Guararapes. Inicialmente,
focada na produção de massas alimentícias, expandiu seu portfólio e, hoje, possui mais de 150 produtos
cadastratados e marcas como Treloso, Chocoresco, D-Tone, Margarina Namesa e Salvip. 
-•••- Com produtos que unem sabor e qualidade, a marca é uma das mais lembradas em pesquisas que
destacam a opinião dos consumidores. 
-•••- Com arena montada no centro da cidade, o Pedala Green movimentou Tibau do Sul, no Rio Grande do
Norte, neste sábado próximo passado, com um passeio ciclístico. 
-•••- A ação incentivou a modalidade e estimulou a utilização da bicicleta como atividade física, além de um meio
de transportes, lazer e entretenimento. 
-•••- Com as compras de Natal chegando, os clientes do Shopping Iguatemi Fortaleza podem garantir os
ingressos para a segunda edição do I’Music, festival de música promovido pelo empreendimento. 
-•••- O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, reunindo nove cantores e bandas nacionais, com três
apresentações por dia. Além de DJs, shows pirotécnicos e espaços com roda gigante e experiências sensoriais. 
-•••- O primeiro vestibular de 2019, da Universidade Estadual do Ceará, teve início domingo, com prova de
Conhecimento Gerais de múltipla escolha. 
-•••- O bem sucedido Sirião Neto, que atua no núcleo de veículos do Detran, onde desenvolve excelente
trabalho, para o registro de veículos. 
-•••- Como contratada de um escritório de Contabilidade, Aline Maia vem desenvolvendo excelente atuação. 
-•••- Na manhã da última terça-feira (28), o cônsul geral da França, em Recife para o Nordeste, Romain
Louvet, visitou o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a fim de conhecer as ações do Instituto Dragão do
Mar (IDM) e estudar a viabilidade de parcerias. 
-•••- Acompanhado de Marion Fanjat, adida de cooperação (encarregada da cooperação científica, universitária
e cultural), e de Quentin Marques, assessor de comunicação e relações públicas, o cônsul geral foi recebido por
comitiva do IDM, integrada pelo presidente Paulo Linhares, por Isabel Andrade, diretora de Conteúdo e
Mídias; Natasha Faria, coordenadora dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes; e Bitu
Cassundé, gerente do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e coordenador pedagógico do Laboratório
de Artes Visuais do Porto Iracema.
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