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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

É hoje!

Todos os holofotes do
glamour nesta quinta-feira,
em João Pessoa, estarão
voltados para a abertura
da mostra On the road,
de Heloísa Maia, na Usina
Cultural Energisa.
A partir das 20h.

Detalhe

Com a super mídia que
ganhou nesses dias, Heloísa
Maia começou a ser assediada
desde domingo por investidores do mundo das artes.
O trabalho de Helô,
realmente, está em
altíssima no mercado.

Quem vem

E quem aporta na cidade
nesta quinta-feira, só para
conferir os trabalhos de
Heloísa Maia, na mostra On
the Road, é a artista plática
Vânia Coutinho.
Proﬁssional paraibana de
conceito e prestígio, radicada
em Recife há muitos anos.
O Tribunal de Justiça —
dando continuidade ao
processo de enxugamento
de despesas que está sendo
forçado a realizar, por conta
da falta de orçamento,
fechou de mais 15 Foros de
Comarcas do inteiror.
Levar o Direito para as
camadas mais pobres está,
cada vez mais, difícil.

DIVULGAÇÃO

É grave

Heloísa
Maia

Brilho

Movimento

Aliás, falando no TJ, segunda-feira, o presidente Joás
Pereira Filho, participará da
solenidade pelos 196 anos
do Tribunal de Justiça de
Pernambuco.
Vai receber a Medalha do
Mérito Judiciário Desembargador
Joaquim Nunes Machado”, no
grau de ‘Grão-colar de Alta
Distinção’.

As lindinhas Luciana e
Juliana Carvalho agitaram
o circuito fashion da cidade
com o lançamento da nova
coleção da Twenty Four
Seven.
George Dellameida — top
consultor de modas da
PREMIUM — organizou
tudo na loja da Edson
Ramalho.
Sucesso, claro!

Tech

Válber Azevêdo vai realizar,
no próximo dia 16, o Digital
New Tech Day — evento
de tecnologia que vai debater
impactos da tecnologia.
Ontem ele estava em São
Paulo e tomou café da
manhã com o presidente
da Amazon Web Services,
Cléber Morais.

Quem nasce

Válber Azevêdo
e Cléber Morais

Nasceu, ontem, a pequena
Maria Clara, ﬁ lha de
Tadeu e Mariana Lins.
Mãe e ﬁ lha estão super
bem.
Momento de muita felicidade para todos.

via
social

Café

A cerimonialista Ana
Karenina Bronzeado reúne
noivinhas da cidade, hoje,
ao ﬁnal da tarde, para café
no Atlântico Cabo Branco.
Cinquentas meninas que
vão realizar o sonho do
casamento ainda este ano
e que terão o capricho e
competência do trabalho
de AK nesse dia.

Ana Karenina e
Walber Rabello

Luciana
Coutinho

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Carmem Lúcia Costa
Lins, Luisa Onofre,
Nelma Nascimento,
Piter von Büldring e
Ana Maria Batista.
—
A agenda da coluna
registra comemoração mais
que especial, nesta quinta-feira: o aniversário de
Ermano Targino, homem
do bem por quem o editor
tem a maior admiração.
—
67 mulheres no país
foram registradas
como candidatas a
Vice-Governadora na
eleição de outubro...
—
CORREIO + Caras.
Assinatura top da melhor
mídia social da Paraíba.
gerardo.com.br

