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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Sessentão

O presidente do Conselho
Regional de Medicina da
Paraiba, João Medeiros
Filho, está numa agitação
imensa nesses últimos dias.
Como presidente, vai
comandar as comemorações pelos 60 do CRM PB
que acontecerá sábado.
Às 19h30, no auditório da
sede da instituição, tendo
como destaque, conferência
do professor Anibal Gil,
que vai falar sobre “Saúde e
Espiritualidade”.
Na ocasião, também
haverá o lançamento de
selo comemorativo e um
reﬁnado coquetel.

Agenda

Violetinha Sã Barreto será
o personagem central do
almoço de sexta-feira, no
Gulliver Mar.
As amigas vão festejar
a vida da musa Carlos
Fernando Sá Barreto.
Ela merece!
A iniciativa é da OAB, mas
já foi abraçada pelo TJPB
e resultou na instalação
de uma Sala de Amamentação, Brinquedoteca e
Fraldário, no segundo
andar do Fórum Cível da
Capital.
O espaço homenageia um
signiﬁcativo personagem
do universo do judiciário: a
defensora pública Maria de
Fátima Lopes.

DIVULGAÇÃO

Boa iniciativa

A linda Camila Teixeira curtindo
temporada na Europa...

Deﬁcientes

Avanço

De acordo com dados do
último Censo do IBGE, em
2010, dos 3.766.834 habitantes no Estado da PB, 27,76%
declararam ter um tipo de
deﬁciência. Em todo país,
são mais de 45,6 milhões
de pessoas com deﬁciência
e, ao redor do mundo, este
número chega a um bilhão,
segundo informações das
Organizações das Nações
Unidas (ONU).
E ainda tem muita gente
que não respeita os espaços
destinados a essas pessoas,
como locais de estacionamentos etc.

O Campus do Iesp — na
Estrada de Cabedelo — vai
ganhar mais um bloco —
com vários ambientes.
Ontem, a Reitora Erika
Marques visitou as obras
que deverão ser encerradas ainda este ano quando
completa duas décadas por
aqui.

Cultura

O cantor Nando Reis se
apresenta amanhã, às 21h,
no Teatro Pedra do Reino.

O empresário José Cavalcanti e o
ex-deputado Antônio Quirino

Fazer o bem

Madalena Abrantes, José Aldemir e Paula
Meireles e Cardineuza Oliveira e Penha Chacon

José Aldemir e Paula Meireles, o prefeito
e a primeira dama de Cajazeiras

A blogueira Celeste Maia
e o médico Augusto Neto
estão planejando uma
ação solidária em prol das
crianças desabrigadas das
creches e orfanatos carentes.
Eles comandarão a Ação
do Bem para o Dia das
Crianças.
Belíssima atitude!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Débora Pires Xavier,
Ivana Cunha, Goretti
Duarte, Aldo Menezes,
Míriam Trindade e
Lorena Burity.
—
No próximo dia 7 de
setembro, Luciana Piquet e
Amauri Sales dirão sim ao
amor...
—
Contagem regressiva para CASACOR
Paraíba...
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