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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Vinhos

João Pessoa vai ser sede,
no próximo sábado, das 15
às 20h, no Hotel Manaíra,
da 6ª Edição dos Vinhos
e Sabores de Portugal,
promoção da Associação
Empresarial de Portugal
em parceria com a OPAL
Publicidade, uma das mais
antigas agências portuguesas de publicidade.
Afra Soares é quem está
fazendo o RP da promoção
entre nós.

Detalhe

Os participantes do evento
Vinhos e Sabores de
Portugal poderão degustar
cerca de 40 rótulos que
ainda não são encontrados
no mercado brasileiro.
Um deleite!

Quem vem

Praticidade

O presidente do TJ, desembargador Joás de Brito
Pereira Filho, autorizou
— em caráter excepcional — os desembargadores
a adequarem a atuação
dos funcionários de seus
gabinetes ao sistema de
teletrabalho (realizado em
casa ou à distância), pelo
prazo de um mês.
Aplausos!

DIVULGAÇÃO

O empresário Rinaldo
Pessoa, da RPG Comunicação, vai trazer à João
Pessoa, para workshop, no
dia 22, Corina Lessa Silva
— empresária fundadora
da Tampa Bay Key Realty,
uma das mais conceituadas
imobiliárias da Flórida.
O evento vai abordar
estratégias de Como
Construir patrimônio nos EUA.
Às 19h, no hotel Verde
Green.
Felipe e Fernanda
Schimmelpfeng

Tristeza

A semana tem sido dura para
quem vive em sociedade.
No domingo que passou,
foi anunciada a partida de
Waleska Cruz, anteontem
à noite foi a vez de Ticiano
Netto — um jovem guerreiro
— ontem, pela manhã, foi a
vez de Pedrinho Nicodemos.
Três gerações distintas e
muito jovens.
Uma tristeza imensa
assistir esse ocaso da vida.

Modernidade

Se render bem, até que seria
uma para o TJ começar
outro caminho na luta para
reduzir os custos em seu
funcionamento.
Essa prática já é adotada
por outras Cortes no país.

Brenia e Robson
Florentino

É top!!!

Arnaldo e Eutilia
Medeiros

Anna Karenina Bronzeado
e Walber Rabello

Elpídio e Adriana
Ramalho

Anúncio para Chico

O Dia Internacional da Família, que
acontece amanhã,
terá comemoração
especial para o
pessoense.
Os programas Correio
Manhã e Mulher D+,
da TV CORREIO, serão
realizados ao vivo no Parque
da Lagoa.
De quebra ainda haverá a
comemoração do aniversário do apresentador Nilvan
Ferreira — dos maiores
sucessos da TV nordestina.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana: Luli
Lins, Frank Ramalho,
Lúcia Melo, Joana Darc
Frade, Sandra Azevedo,
Janeuza Sedrim, Otílio
Neyva, João de Deus
Diniz, Conceição
Imperiano, Ana Sybelle
Braga e Caio Palhano.
—
O editor confirmou presença
no Encontro de Influenciadores
Digitais, dia 22, no Teatro
Paulo Pontes.
gerardo.com.br

