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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

A alegria
reinou na
festa para
d. Marlice
F

oi para comemorar os
bem vividos e felizes
80 anos de vida da dama
Marlice Donato da Franca,
que os terraços do Paço
dos Leões — um ambiente,
cada vez mais lindo, foram
abertos no último dia 21.
Um acontecimento onde
a família se rendeu ao
amor e ao carinho de um
personagem que construiu
a história de honradez e
categoria da família.

O Hotel Tambaú — eternamente um cartão postal
da Capital — vai sediar a
nova edição do Congresso
Norte/Nordeste de Cardiologia e do Congresso
Paraibano de Cardiologia.
Esses eventos já foram
realizados por aqui e
sempre apresentam debates
com temas da maior
relevância.
De quinta-feira a sábado
desta semana.

DIVULGAÇÃO

Coração

Carla Maria, Antônio Carlos, Carlos Alberto e
Ana Carmen festejando a vida de dona Marlice

Máximo

Destaque

Luciana Teixeira Cruz e
Amauri Sales decidiram
fazer diferente na
comemoração do casamento
— marcado para 7 de
setembro próximo.
Depois da cerimônia na
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, receberão os amigos
na Pink Elephant, com uma
super balada.
***
Vale lembrar que Amauri foi
um DJ disputado na night
da cidade.

Aliás, a Paraíba sempre foi
pródiga em ter destaques
entre os líderes da cardiologia regional.
Hoje, por exemplo, a
Sociedade Brasileira de
Cardiologia é presidida por
Marcelo Queiroga.

Brilho

O advogado paraibano
Felipe Negreiros — um
penalista de reconhecido
valor — vai lançar uma
obra da maior importância
para quem quer conhecer
mais sobre a história do
país.
É ele quem assina o livro
Pedro de Alcântara,
Imperador do Brasil, com
selo da Eduepb.

Manu e Italmar Monteiro
com a avó Marlice

Em cena

Decisão

O cenário deﬁnitivo,
da eleição de outubro
próximo, será formado até
o próximo sábado.
A partir do próximo
domingo já teremos chapas
formadas e oﬁcializadas.
A guerra estará iniciada!

Dona Marlice com os netos
Marcelo, Andressa e Thaís

Marlice recebeu o
carinho de amigas...

... na festa que
ﬁcou para sempre

Dona Marlice recebe o carinho
do ﬁlho Carlos Alberto

Afastado do Tribunal de
Contas este ano — desde
que assumiu função em
Brasília — o Conselheiro
Arnóbio Viana reapareceu
no circuito cultural.
Foi uma das presenças festejadas no lançamento do livro
sobre a trajetória brilhante
de José Lacerda Neto, na
política paraibana.
Arnóbio, como se sabe, foi
deputado e atuou na AL
junto com José Larceda.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Tereza Vasconcelos
Cunha, Lícia Cavalcanti, a ex-Primeira Dama
Carmem Franca e
Marli Soares. Amanhã
será a vez de abraçar
gente do bem como
Gislene Gentil Dantas
e o empresário Widson
Bandeira.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

