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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Vitória

Depois de quatro anos
ocupando — sem qualquer
custo — uma das casas do
Instituto Dom Ulrico —
presidido competentemente
por Cláudio Martins Pereira
— a Associação Donos
do Amanhã, conseguiu se
instalar em sede própria.
A boa nova está sendo
anunciada pela presidente
Andréa Gadelha Lins.

Homenagem

A memória da jornalista
Nelma Figueiredo —
falecida há alguns meses
— será eternizada pela
Prefeitura de Cabedelo
hoje à tarde.
Passará a ser nome da
pracinha do ﬁnal da calçadinha de Intermares.
Merecidíssimo!

Data

A advogada Marianna
Chaves anunciando a data
da defesa de tese de Doutoramento em Direito Civil,
pela Faculdade de Direito
de Coimbra.
Dia 14 de novembro.
Uma vitória proﬁssional
linda!
Aliás, há de se registrar
que durante os doze anos
de pesquisas e muitos
estudos de Marianna, em
solo português, houve um
esteio impagável para essa
vitória: a presença da mãe
Aliete Chaves.
Incansável e orgulhosa
com o brilho da ﬁ lha.

DIVULGAÇÃO

Méritos

Felipe Gaudencio e Michelle Ramalho,
nas baladas do Empório Gourmet

Máximo

Ceres Queiroga e Adam
Brandel continuam
curtindo super viagens pelo
mundo.
O incrível é que é mais
uma Lua de Mel — a de
n° 15 — e que, desta vez,
investiram num paraíso
turístico: o Taiti.

Top

Aparecida Torres — que
tem bom gosto e é uma
exigente gourmet —
passou, na última terça-feira, na loja Sabores do Mundo,
da empresária Shiley
Liberal, em Tambaú.
O espaço é uma das boas
opções da melhor gastronomia especializado em
queijos e produtos sem
açúcar.

Oportunidade

Anne K Rodrigues
agendando mais um curso
revolucionário por aqui.
Agora, traz Guillermo
Echegaray para dois dias
de palestras no É olhando
que se vê — pensamento
sistêmico organizacional.
De 14 a 16 de agosto.

Germana e João
Rafael Maroja

Avanço

Amanhã, às 10h, o presidente do Tribunal de Justiça,
Joás de Brito Pereira, vai ao
município de Soledade fazer
uma incrível inauguração:
a Sala de Remição de pena
na cadeira pública daquela
cidade.
O espaço servirá para que
os presos participem do
projeto Uma nova página, que
permitirá o abatimento da
pena, em até 48 dias por
ano, por meio da leitura e
da alfabetização.

Vip

Gessica Oliveira e Rodrigo
Ferreira, o novo par romântico

Salete Sá e
Camila Patrício

Celeste Maia convidando
para participar de sessão
super top no Helena
Restô — com nova carta
de vinhos e cardápio (esse
assinado pelo chef francês
David Gargam).
Terça que vem, às 19h30.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Paulo Sérgio Toscano,
André Cavalcanti,
Durval Braga Filho,
Líbia Freitas Oliveira,
Hilda Carneiro, Maria
das Graças Egypto e
Olívia Menezes.
—
A senadora Gleisi Hoﬀman
aporta hoje na Paraíba. Vem
se encontrar com o governador Ricardo Coutinho...
—
É demais...
gerardo.com.br

