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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Autógrafos

Coordenadoras de uma das
obras convencionais mais
rápidas da construção civil
do Nordeste, Cida Medeiros
e Luzia Teles lançam, na
próxima quinta-feira, o livro
Flores nos Canteiros.
A obra é a história de sucesso
das duas engenheiras civis
que levantaram, em 8 meses,
as instalações do colégio
Motiva Oriental, no
Altiplano.
A sessão será lá mesmo no
prédio do Motiva, às 19h.

Eu vou!

O foco — de quem está
na luta para vencer nesses
tempos de novas tecnologias — é participar, hoje,
no Teatro Paulo Pontes, do
Encontro de Influenciadores Digitais 2018.
Laura Brito, Renata
Uchoa, Renan da Resenha
e Vinnie Oliveira farão a
cena da promoção.

Agenda

Agenda 1

Aliás, os formadores de
opinião da cidade estão com
agenda agitada nesta terça.
No final da manhã, vários
deles — os mais antenados
com o mundo da moda —
participam de sessão no
Hardman Praia, a convite
da Natura.

DIVULGAÇÃO

O empresário Allison Nunes
recebe grupinho de formadores de opinião hoje, a
partir das 9h, no Palazzo di
Toscana — o novo prédio da
Massai, no Altiplano.
Sessão para fazer visita
técnica ao empreendimento.
Meghan & Harry e o casamento
que causou em todo o mundo

Sintonia

O casamento do príncipe
Harry com a atriz Meghan
Markle, sábado passado,
além de um real conto de
fadas, serviu de exemplo
para o mundo.
Deixou claro que, a realeza
de uma das mais poderosas
nações do planeta quer
interagir, cada vez mais,
com o povo. E conseguiu.

Gol

O prefeito Victor Hugo deu
um passo importante ontem,
ao final da tarde, no projeto
para implementar o turismo
de Cabedelo.
Recebeu, em seu gabinete, Rick
Rocha — diretor do grupo
hoteleiro português Vila Galé.
A iniciativa — primeiro
passo para instalação de
um hotel na área — foi
costurada pelo secretário
Saulo Barreto.

Menos é mais

Rebeca Ferreira recebeu
amigas no Empório Gourmet...

A Duquesa de Sussex,
Meghan Markle, acertou em
tudo no dia do casamento
com Harry, o filho
caçula de Diana.
Na simplicidade
causou.

Determinação

Nem mesmo o falecimento do irmão Lafaiete,
ocorrido anteontem, fez
o governador Ricardo
Coutinho deixar de
cumprir a agenda política
do último domingo.
RC marcou presença na
Feijoada dos Amigos, que
apoia a candidatura do
ex-secretário João Azevêdo
ao Governo do Estado.

Exagero

... com a irmã Erica e o
prestígio de Rosangela Sátiro

Gilvan e Kyssia
Pinheiro

Já a Duquesa de
Cambridge, Kate Middleton,
apostou no vestido-casaco
branco da grife Alexander
McQueen, já utilizado por ela
em três ocasiões anteriores.
Em que pese a política de
controle nos gastos, foi um
exegero não prestigiar os
cunhados com um look
inédito para a ocasião.

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana: o
médico Otacílio Figueiredo, Auréa Virginia
de Amorim Barbosa,
Netinha Viana e George
Carneiro Braga.
—
E hoje, às 16h, a missa pelo
sétimo dia de falecimento do
ex-prefeito Virgilio Ribeiro,
na Igreja de Nossa Senhora
da Conceição, em Jacaraú.
gerardo.com.br

