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Sociedade

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

Sucesso

A empresária Ana Célia
Nepomuceno — à frente
das lavanderias industriais
Nepomucky Higienização
Sustentável e Nepomucky
Hospitalar — foi selecionada como uma das 10 empreendedoras do ano no Brasil.
Simplesmente o máximo!

Top

Sobre o destaque no mundo do empreendedorismo
nacional, foi a empresa
de consultoria britânica
Ernest&Young — a responsável pelo reconhecimento
e valorização do trabalho
que Ana Célia tem feito.

Em pauta

Nos dias 9 e 10 de agosto, o
Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB e Polícia
Federal, promovem evento
de capacitação em ‘Direito
e Inclusão’, no auditório do
Fórum Cível de João Pessoa.
A ideia é discutir e debater
sobre inclusão escolar, terapias e medicamentos especíﬁcos, indicados para pessoas
com Autismo, Síndrome de
Down e Microcefalia.
A bancada feminina no
Senado Federal — composta por 13 representantes
— vai sofrer uma grande
alteração.
Cinco desistiram de disputar a reeleição e três delas
partem para a Câmara Federal; três tentam vaga nas
chapas majoritárias de seus
Estados. Três têm mais
quatro anos de mandato.
Que cheguem novas representantes no SF!

DALVA ROCHA

Por um ﬁo

Ana Célia
Nepomuceno

Ao consumo!

Que crise?! Pois foi abrir
as portas ontem, em
ritmo de liquidação, para
o Manaíra Shopping
ser invadido por uma
multidão de consumidores.
Impressionante!

Brilho

Falando nas representações
do Congresso Nacional,
impossível não registrar
o resultado do Ranking
Políticos anunciado,anteontem à noite.
O deputado Pedro Cunha
Lima alcançou o 1° lugar
geral. O detalhe: concorrendo com deputados e
Senadores.

Movimento

Vale dizer que as ruas que
dão acesso ao Manaíra
Shopping ﬁcaram
engarrafadas logo cedo.
Ninguém resistiu mesmo
aos bons descontos que
foram praticados na
promoção.

Roziane Coelho, Alda Santos e
Fátima Bronzeado

Ceninha

Michelle Obama roubou a
cena no show que Beyoncé e
Jay-Z ﬁzeram em Paris, no
último ﬁnal de semana.
Como?! Foi para a plateia e
se soltou em coreograﬁas —
meio desajeitada, é verdade
— usando um shortinho
branco...
E quem estava ao lado não
olhava para outra coisa,
a não ser as pernocas da
esposa do Barack.

Vitória

Auxiliadora
Cardoso

Carmen
Eleonora Amorim

O prefeito Luciano
Cartaxo assinou, ontem,
à Ordem de Serviço para
construir a primeira praça
inclusiva — onde qualquer
pessoa com necessidades
especiais, mobilidade
reduzida ou algum grau
de deﬁciência poderão
brincar, praticar atividades físicas e estimular a
sociabilização.
Nos Bancários.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Carmem Mello, a
dermatologista Francilidia de Lima e Roberta
Moreira.
—
Teve boa plateia, a sessão
de ontem da OAB voltada
para o pré candidato José
Maranhão.
gerardo.com.br

