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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Homenagem

Nos salões da Fundação
Casa de José Américo, nesta
sexta-feira, depois das 19h,
será a hora e a vez de elevar
a memória do ex-governador
Ivan Bichara Sobreira.
O grande paraibano de
Cajazeiras completaria 100
anos em 2018.

Presença

Depois de muitos anos, a
ex-primeira dama Mirthes
Bichara volta à capital
paraibana.
Aos 96 anos, não queria
ficar de fora dessas bonitas
homenagens ao inesquecível marido.

Alto nível

O poeta Braulio Bessa —
nome que encanta o país
inteiro — foi a grande
atração da solenidade de
abertura do IV Congresso
Estadual do Ministério
Público da Paraíba, ocorrido
anteontem, na Casa Roccia.
O MP está podendo, hein?!!
O trabalho do artista
plástico paraibano,
Sérgio Lucena — há anos
residindo e acontecendo
em São Paulo — fez um pit
stop nobre no Nordeste.
Explica-se: a série Deuses
de Sérgio, integra a mostra
Armorial — homenageando a obra de Ariano
Suassuna — que entrou
em cartaz ontem, na Caixa
Cultural do Recife.

DIVULGAÇÃO

Brilho

Bia Josephine, Lucila
Benevides e Rayssa Cruz

Preparativos

O editor cumpriu agenda,
ontem à tarde, em Recife.
Foi fazer fotos para a
galeria dos dirigentes
do Lide — agremiação
empresarial, que hoje é
considerada uma das mais
fortes do país.
A investidura como presidente do Lide Paraíba
acontecerá em agosto.

Climão

O clima, entre os governistas da Assembleia Legislativa, anda meio esquentado.
Aqui, ali, os protestos
contra a política governamental tem gerado fortes
críticas...
Fim de gestão é sempre
assim.

Top

Excelente a ideia e a
roupagem que foi dada
para o happy-hour das
quarta-feiras, no Le Food
Bistrô.
A cozinha estilosíssima
e gostosa da chef Pollyne
Rocha.

Oficialização

Leninha Iost, Geisa
Galvão e Virgínia Maia

Importante registrar que,
a consolidação do editor,
como presidente do Lide
Paraíba, aconteceu há 15
dias, em São Paulo.
Na ocasião, também foi
definido o comando do
Lide Futuro Paraíba, que
será pilotado por Gerardo
Rabello Filho.

Delícia

Aliás, hoje no Le Food
Market, depois do meio dia,
será hora e vez de conferir
as habilidades da chef
Jussara Florentino.
Sessão voltada para
carnes na chapa — com
corte 481, purê trufado e
outras delícias.
Irresistível.

via
social
Jussara Florentino - que hoje faz a cena
no Le Food Market - com o editor

A categoria da ex-primeira
dama Glória Cunha Lima

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Roberta Cunha Lima,
Marcondes Meira, Fábio
Maroja, Geraldo Ramos
Júnior, Geraldo Carvalho,
Cristiane Soares dos
Santos, Margarete
Mendonça, Rilávia
Cardoso e Juliana Freire
de Albuquerque.
—
Será realizado, hoje, na
Academia Paraibana de
Letras, o III Seminário de
Estudos Literários. Pela
manhã e à tarde.
—
Nando Reis agendou
show em João Pessoa
para o mês de agosto.
—
Hoje é sexta-feira!!!
gerardo.com.br

