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Nova York
RUMO AO TOPO
Em sua ascendente carreira internacional, o barítono Paulo José Benevides se apresenta, hoje, no The
Dimenna Centre, que fica na Rua 37, em Nova York, entre a nona e a décima avenida. O cantor será
acompanhado da Terra Symphony Orchestra, conduzida pelo maestro Arthur Barbosa. Sucesso puro!

HIGHLIGHTS

Batizado
BRUNCH À LA BRASILERIE
Rebeca Ferreira Gomes levou a herdeira Rejane Fujita à pia batismal para receber seu primeiro sacramento.
Após a cerimônia em que Luigi - herdeiro de Diogo e Aline Ferreira Gomes- também foi batizado, a mulher de
Carlos Fujita seguiu para a recepção, onde eternizou o momento de pura alegria ao lado de sua mãe Márcia
Ferreira Gomes, de sua irmã Lorena Gondim e da amiga querida Tatiana Luna
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LATERAL ROCKS
Enquanto o deejay William Machado comandava a animação do
coquetel de lançamento da marca de shorts masculinos com estampas
assinadas pelo designer e artista plástico Cadeh Juaçaba, Maria
Eduarda Ary Brandão conferia as novidades da loja de Liliana Diniz
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Para ver a coberturacompleta das festas que realmente interessam,
aquelas que dão o que falar no dia seguinte, acesse www.baladain.com.br

TRENDING

DJ William
anda
ro
B wne com
m
ge
ca
a discote
e
d
el
et
u
q
do co
to
en
m
ça
n
la

Charme

TALK OF THE TOWN
Herdeiro de Claudiane e Carlos Juaçaba, Carlos Henrique Juaçaba resolveu apostar suas fichas em uma grife
própria. Para isso, bateu o martelo com João Pedro Borges e criou a Martin Le Mon, uma marca de shorts
masculinos com estampas exclusivas, criadas pelo artista plástico e design Cadeh Juaçaba

GALERIA IATE CLUBE
A presença de Mariana Frota e de sua filha Nina deu
um charme extra à abertura da exposição “A Arte de
Sorrir”, do médico e artista plástico Geraldo Sérgio

BIG APPLE
Otílio Ferreira e Manuela Macêdo Rosa aterrissam,
hoje, no The Dimenna Theater, em Nova York, para
prestigiar a apresentação do cantor Paulo José

PRESTÍGIO PURO
Entre as lulus que aterrissaram na Lateral Menswear para conferir o
coquetel de lançamento da Martin Le Mon, Luzia e Suzy Feitosa
aproveitaram para se jogar nas prateleiras da loja de Liliana Diniz

Novo comando

Palestra

Diretor operacional da Mota
Machado, Emanuel Capistrano assumirá a presidência da
Coopercon - CE no dia 14 de
junho. “Temos praticamente
100 associados, o que representa cerca de 90% do mercado local. Podemos fazer um
bloco para lidar com os fornecedores”, adianta Capistrano.

Sempre destacando grandes
nomes do empresariado cearense, o presidente da CDL
Fortaleza, Severino Neto, convidou Vilmar Ferreira, presidente da Aço Cearense, para
falar de sua trajetória empresarial na próxima edição do
ciclo “Diálogos Empresariais”,
no próximo dia 25 de abril.

Boa causa

Lançamento

Sob a batuta de Fernando
Laureano, a AJE Fortaleza
realiza, hoje, no auditório da
Faculdade CDL, a palestra
“Leão da Cidadania – Faça
seu imposto valer a pena”,
com o objetivo de mostrar às
pessoas que 6% da declaração do IRPF – 2017 pode ser
destinado a causas sociais.

O jornalista José Augusto Lopes pilota sessão de autógrafos de seu livro “Legados Inesquecíveis do Amor Cearense”,
no próximo dia 26 de abril, ao
cair da tarde, no Ideal Clube.
Quem assina o prefácio é Guto Benevides. Já a apresentação da obra ficará a cargo de
Salomão de Castro.

