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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Lide Paraíba

O editor da coluna estará
em São Paulo, na próxima
quinta-feira, para encontro
com Gustavo Ene — CEO
do LIDE — Grupo de
Líderes Empresariais.
No encontro, que foi
chancelado por Drayton
Nejaim — presidente do
Lide-Pernambuco — será
oficializado a instalação do
Lide-Paraíba.

Sucesso

Explicando melhor, o
LIDE — Grupo de Líderes
Empresariais — surgiu
em São Paulo, com foco
para, entre outros objetivos,
promover as relações
empresariais e discutir temas
econômicos e políticos de
interesse nacional.
O grande alavancador desse
grupo é o empresário João
Dória.

Data

Casamento

Em nossas mãos o convite
para o casamento de Nara
e José, filhos de Pedro
Corker e Flávia Freire, José
Albino e Vania Pimentel,
que acontecerá às 16h, da
próxima quinta-feira, no
Santuário da Penha.
Os noivos receberão
cumprimentos no Cozinha
Roccia.

DIVULGAÇÃO

Ficou para 11 de Junho a
homenagem que a Câmara
Municipal de João Pessoa
vai fazer para o general
Antônio França — um dos
maiores líderes políticos de
Angola.
A recomendação do
homenageado é que tudo
seja dentro da maior
simplicidade.
Georgea Maia inaugurou espaço de
beleza em João Pessoa. E linda?!

Lançamento

Quem chega

Desembarca amanhã, em
João Pessoa, o Matemático
e Empreendedor Braulio
Medina.
Vem pilotar o II Intensivo
Digital — evento de
Marketing Digital e
Growth Hacking (Aceleração de Negócios), que será
realizado no auditório do
Sebrae.
É imperdível para quem
quer empreender.

Maninho Fialho e
Daniele Martins

É pique!!!

Ana Leotina e
Irene Dias

Faruk e Keyla
Oliveira

Joyce Pascowitch
comemora, hoje, com
super festa, babados e
celebridades, os 18 anos do
Glamurama — seguramente
o melhor e mais estiloso
site de nosso país.
Festa em São Paulo, das 17
às 22h, no Jardim Europa.

Visita

Cristiane Andrade visitou
o gabinete do editor da
coluna, na última sexta-feira, para confirmar a
mudança da marca da
faculdade DeVry Brasil
para Wyden Educacional.
A insituição — que
funciona no bairro do
Miramar — faz parte de
uma rede de universidades
espalhadas no país que já
possui mais de 5 mil alunos.

via
social

Negócios

O jogador Huck está no
Brasil e passa parte dessa
semana em São Paulo.
Na agenda, muitos jobs
— tipo gravações de
campanhas.

Um cast de executivos da
Natura — das boas griffes
de cosméticos do país —
estará em João Pessoa, na
próxima terça-feira.
Para, a partir das 11h30,
no Hardman Praia Hotel,
apresentar os lançamentos
de perfumaria da marca
para imprensa e influenciadores.

Hebert Lisboa
e Carol Lopes

MAQ LAREN

O editor recebeu Cristiane Andrade da
faculdade Wyden Educacional

CHICO

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Teotônio Montenegro,
Daniel Muniz, Ivaldo
Palmeira Rangel, Iria
Tavares, e Walker
Cunha. Amanhã: Norma
Crispim, Djanete
Conde, Fláviana Leite
e Carolina Bandeira
Domiciano.
—
O domingo será de alegrias e
comemorações também para
a escritora Irene Dias Cavalcanti que, hoje, completa
nova idade.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

