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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Quem vem

Aporta em João Pessoa,
amanhã, o presidente
do Lide-Pernambuco,
Drayton Nojaim.
Vem selar a instalação do
Lide-Paraíba, que será
presidido pelo editor da
coluna e vai movimentar o mundo empresarial
paraibano.

Aplausos

Um dos ícones do Curso
de Jornalismo da UFPB
— referência de competência e mestre de muitas
gerações — o professor
Carmélio Reinaldo está
a um passo de viver novo
tempo na vida.
Em junho, dará entrada na
aposentadoria e, a partir
daí, se dedicará a projetos
da maior relevância na luta
dos Direitos Humanos.
O vereador Thiago Lucena
— que a coluna sempre
elogia pela bela atuação no
parlamento municipal —
foi convidado e aceitou —
é claro — pelo Consulado
Britânico para participar
de missão comercial para a
London Tech Week.
Vem a ser — somente!
— um dos mais importantes eventos mundiais de
inovação tecnológica.

DIVULGAÇÃO

Craque

Bernisse e Edmilson
Nascimento Filho

Em foco

O detalhe

Na agenda de Thiago
Lucena — nessa empreitada
pela Inglaterra — o vereador
pessoense será recebido pelo
Prefeito de Londres e vai
conhecer startups, ecossistemas de inovação de um dos
maiores mercados de tecnologia do mundo.
Em junho.

Caberá ao advogado
Rodrigo Toscano de Brito
— dos valorosos nomes do
Direito na Paraíba — fazer
a palestra de abertura da
Semana do Defensor Público,
amanhã à noite, no
auditório da OAB.
O evento se prolongará
até sexta-feira com duas
palestras diariamente.

Movimento

Pop

O presidente da Fiep,
Buega Gadelha — gente
que todo mundo aplaude
— fará abertura da
Semana da Indústria, que
acontecerá amanhã, na
sede da Federação, em
Campina Grande.
A programação está um
show.

A propósito da Defensoria
Pública, a instituição fará
uma posse popular dos seus
novos Defensores, no Ponto
de Cem Réis, quinta-feira
que vem.
O evento terá a participação dos movimentos sociais
e o público será atendido
pelos novos DPs.

Suelly Rolim e
a filha Marina

Investimento

A luta para atrair turistas
portenhos para nossa terra
ganhou gás ontem.
Ruth Avelino está anfitrionando quatro jornalistas
argentinos numa visita de
seis dias, a vários roteiros
turísticos do Destino
Paraíba.
O fampress envolve jornalistas do La Nación, revistas
Lonely Planet e Lugares.

via
social

Sandra Cartaxo com as
filhas Sofia e Beatriz

João Pedro e a mãe
Maria Eunice Guimarães

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Humberto Moraes,
Fátima Siqueira, Lígia
Brasileiro, Larissa
Nóbrega, Lúcia Pereira,
Luciana Albuquerque e
Adriana Cruz.
Amanhã será a vez
de: Murilo Suassuna,
Diana Miranda, Caio
Siqueira, Péricles
Vilhena, Marília
Almeida, Jurandir
Carneiro e Simone
Bezerra.
—
Reverências para os personagens de luta da causa
negra nesse histórico 13 de
maio.
—
Domingo, é dia de se
deleitar com a família.
—
Saudades da professora
Adylla Rabello...
gerardo.com.br

