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Sociedade

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

O carinho
das amigas
para
Violeta
V

ioletinha Sá Barreto é
desses personagens
dociais que todos adoram.
É uma amiga fraterna,
presente, que sempre se
faz presente — como diria
um religioso, nas alegrias e
na tristeza...
E como uma querida nata,
foi homenageada pelas
amigas, sexta passada,
no almoço do Gulliver
Mar, pela nova idade que
completou.

Happy Hour

Conhecimentos

O Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de
Solução de Conﬂ itos do
Tribunal de Justiça, em
parceria com a Academia
de Ensino da Polícia Civil
e o Iesp realizam, de
amanhã até sexta-feira, o
I Simpósio de Estudos e
Práticas Restaurativas da
Paraíba. No auditório do
IESP, no bloco D.

DIVULGAÇÃO

O ﬁnal da tarde de
amanhã, na galeria da
Usina Cultural Energisa,
vai ser movimentado.
Heloisa Maia acionou
alguns grupos de amigos
para se encontrar por lá.
Já viu, será agito do bom!
Maria Emilia Freitas e
Violeta Sá Barreto

Biblioteca

Mais de mil livros foram
doados ao Vila Vicentina,
no bairro da Torre. A ação
surgiu para alavancar o
projeto de implantação de
uma biblioteca destinada
aos idosos, visitantes e
familiares. A iniciativa
partiu de dona Alcinda de
Lucena, de 82 anos.

Gastronomia

O Summerville Beach
Resort — muito frequentado por famílias paraibanas
— vai promover uma série
de eventos gastronômicos
aos ﬁnais de semana de
setembro.
Nos dois primeiros
sábados, o Cuisine & Wine
Tour, um festival que une
gastronomia e vinhos.

Festão

O colunista Carlos
Estevam — uma das
gloriosas referências da
sociedade de Patos —
vai promover mais uma
grande festa na badalada
cidade sertaneja.
Dia 9 de novembro, no
Water Play, assina o Baile
das Celebridades que será
animado pela fantástica
Orquestra Super O’hara.

Dóris Minervino e
Violeta Sá Barreto

Imperdível

Ainda sobre os eventos
gastronômicos promovidos pelo Summerville
Beach, será um passeio
por diferentes nacionalidades através de pratos
que fazem sucesso pelo
mundo, além de aulas
com degustação de vinhos
realizada por especialistas
no assunto.

via
social
Tereza Cittadino e Netinha
Viana com a homenageada

Melita Seixas, Vanderlita Neves
e Marta Andrade com Violeta

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Nara de Sá Mendes
Rolim, Jeanne Carneiro
Travassos, Ediliane
Nunes Marinho, Ana
Luiza Carrilho Torres,
Marcílio Otávio Nascimento Filho, Elisa
Beatriz Ramalho,
Roberto Moura Cunha
Lima, Renato Castro do
Lago, Paulo Cézar Pires e
Maria de Lourdes Cavalcante de Albuquerque
—
Larissa e Guarinni nos
últimos ajustes para o
casamento...
—
Contagem regressiva
para o Extremo Fashion!!
gerardo.com.br

