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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Movimento

Jornalista especializada em
vinhos pela WSET-Wine
Spirit Education Trust,
Afra Soares está à frente
da 6ª Edição dos Vinhos e
Sabores de Portugal, que
acontecerá sábado, das
15 às 20 horas, no Hotel
Manaíra.
O evento — a coluna
já sabe — vai ser
concorridíssimo, afinal são
mais de 40 rótulos para ser
desgustados.

É cultura!

O jornalista Hélder Moura
inicia, hoje, uma série de
apresentações do mais novo
livro: Inventário das pequenas
coisas — coletânea de contos.
Esse é o primeiro livro de
Hélder depois do romance
O incrível testamento de Dom
Agápito, que se encontra na
4ª edição, e já foi lançado
em vários países.
Na Academia Paraibana
de Letras, às 17h.
O editor foi convidado e
já confirmou presença na
plateia do Encontro de
Influenciadores Digitais,
que acontecerá dia 22, no
Teatro Paulo Pontes.
O evento terá papo com
Renan da Resenha, Vinnie
Oliveira, Renata Uchôa,
Carine Morandi e Lexxo Drive.

Comemoração

DIVULGAÇÃO

RSVP

Maiara e Victor
Amorim

O centenário de nascimento do ex-governador Ivan
Bichara terá comemorações aqui na Capital, em
Cajazeiras e Brasília.
Nada mais justo para um
personagem da política
paraibana que sempre foi a
imagem da retidão.

Sintonia

A Defensoria Pública da
Paraíba realiza, hoje e
amanhã, aqui em João
Pessoa, curso de capacitação com boa parte de seu
staff de defensores.
A iniciativa será estrelada
por João Domingues
Wesley, do Tribunal
de Judtiça do Distrito
Federal.

Máximo

Aliás, na próxima segunda-feira, a ex-primeira dama
Mirthes Bichara comemora,
com toda a família, bem
vividos 96 anos.
Em Salvador, onde reside.

Avanço

Elaine e Odinaldo
Queiroga

A propósito da Defensoria Pública da Paraíba,
a Defensora Geral —
Madalena Abrantes — foi
recebida, ontem, pelo
prefeito de Campina
Grande, Romero
Rodrigues.
Foi tratar de algumas
parcerias e convênios para
a Instituição avançar ainda
mais no atendimento ao
público hipossuficiente
do estado na Serra da
Borborema.

Máximo

O Orquidófilos da Paraíba
realiza, de hoje até domingo,
um Festival de Orquídeas.
E promove, numa época
super interessante — as
vesperas do Dia das Mães
— é claro que elas merecem.
No Tambiá Shopping.

Máximo

O empresário Zenildo
Domiciano recebe amigos, no
próximo sábado, no Chopp
Time Music Bar, numa roda
de samba em comemoração
aos seus 50 anos. O editor vai!

Francisco Sales, Suzana
Amorim e Fernando Andrade

Aércio e Beatriz
Pereira

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Aparecida Medeiros,
Henrique Lara,
Lautônio Júnior
Loureiro, Daisy
Oliveira, Itapuan Botto
Targino, Leninha
Iost, Rosildo Pereira
de Araújo e Gustavo
Rabay.
—
Já Salete Sá — ao lado
de Euclides — recebe
amanhã, sexta-feira —
para jantar — apenas a
família. Comemorando o
aniversário dela.
gerardo.com.br

