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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Imperdível

A Youtuber Laura Brito
vai fazer uma participação
especial, dia 22, no Encontro
de Influenciadores Digitais, que
acontecerá no Teatro Paulo
Pontes.
A pernambucana —
radicada em João Pessoa —
estudante de arquitetura,
tem hoje — somente — mais
de 1 milhão de seguidores.
Essa vamos ver!

Eita!

“Ele não passa no PT
nem com reza brava”, da
senadora Gleisi Hoffmann,
sobre a possibilidade de
Ciro Gomes ser candidato
com apoio do partido.
Começou a guerra entre eles...

Ela vem!

Finalmente, Elba Ramalho
foi confirmada no Maior
São João do Mundo.
Não no tradicional dia 23 e,
sim, no dia 17 de junho.
Em Miami, desde a última
segunda-feira, Jussara
Florentino decidiu atender
convite do editor para
colaborar com a coluna de
gastronomia do site gerardo.
com.br.
Ju está fazendo os internautas delirarem com as
delícias que ela mesma está
degustando nesse passeio.

Brilho

ISMAEL PESSOA

Imperdível

Saulo e Niris
Montenegro

Caberá ao advogado
Rodrigo Toscano de Brito
— uma das inteligências do
Direito na Paraíba — fazer
a palestra de abertura da
I Semana do Defensor
Público, que será realizada
de 14 a 18 de maio, no
auditório da OAB.
Vai falar sobre Efeitos
Patrimoniais da Multiparentalidade.
Um craque!

Na luta

A propósito, é de se registrar
que, sem qualquer apoio
governamental, apenas com
a vontade de avançar, os DPs
naquela de investir no saber,
arregaçaram as mangas e
conseguiram palestrantes de
todo o país para vir à Paraíba
na próxima semana.
Todos vão fazer palestras sem
custos para a Defensoria.

Viva Bebeta!

As amigas se movimentaram e o certo é que,
hoje, na hora do almoço, a
Appetito Trattoria viverá
momentos de intensa
alegria com a comemoração do aniversário de
Roberta Aquino.
A participação no evento
será com a doação de duas
latas de leite.

É pra ir!

Yara e Roberto
Wagner Mariz

No Empório Gourmet, hoje,
a noite será de dancing.
Glauber Castro faz a
cena recebendo tops e
o DJ Villarim mostra
competência na animação
musical.

Pesar

The flash

O publicitário Rui Dantas
está em Buenos Aires.
Trabalhando os interesses de um novo cliente,
naturalmente.
Chega amanhã e no
domingo viaja novamente.

Girlene e Ricardo
Cartaxo

Klimene
Jurema

Anúncio para Chico

Cláudia Dias está terminando a temporada de
férias em nossa cidade
vivendo um momento de
tristeza profunda: o falecimento da mãe de criação,
Marieta dos Santos
Oliveira.
Foi ontem.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Romero Veloso da
Silveira, Paulo Sérgio
Santiago, Fabíola
Carvalho, Chiquinha
Bandeira e Cristina
Lígia de Almeida.
—
Vai ter Feirica neste
sábado, nos jardins da
Estação Cabo Branco.
—
E como hoje é sextafeira...
gerardo.com.br

