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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Novo tempo

A Primeira Dama do TJ,
Ana Lúcia Alencar Pereira,
vai reinaugurar o Centro
Proﬁssionalizante, Nossa
Senhora de Fátima, no
Centro da cidade, instituição que hoje abriga a sede
da Aemp, que ela mesma
preside.
Próxima sexta-feira, às
10h.
***
Vale dizer que o Centro
foi construído na gestão
da grande e visionária
Socorro Leite Fontes,
quando presidente da
entidade.
O Juiz Bruno Teixeira
de Paiva — Diretor do
Foro da Justiça Federal
da Paraíba, é quem vai
conduzir a sessão de
lançamento do 11º Volume
da Revista Parahyba Judiuciária que, nessa edição,
tem como tema central,
Organizações Criminosas
e lavagem de dinheiro.
— Sexta-feira agora, às
10h30, no Auditório da JF.
***
A publicação sempre traz,
na capa, trabalhos de
célebres artistas paraibanos,
dessa vez, o laureado com a
distinção será Raul Córdula,
que receberá no acontecimento homenagem de Flávio
Tavares.

DIVULGAÇÃO

Cultural

Felipe Gaudencio causou no show que
fez na última sessão do Sabadin do Lovina

Máximo

Considerado o ponto
mais top da orla, o Solar
Tambaú — aquele colosso
residencial da avenida
Almirante Tamandaré, está
frequentadíssimo por quem
quer curtir temporadas por
aqui.
Nesse último feriadão, o
empreedimento foi, literalmente, invadido por vips de
todas as partes do país.

Em alta

Nas vésperas de completar
77 anos, o ex-senador Ney
Suassuna — que ninguém
imaginava ver mais na
cena política paraibana —
resolveu voltar à cena.
Foi convocado e passou a ser
o primeiro suplente de um
dos candidatos ao Senado,
na eleição de outubro
próximo.
A terceira idade, por aqui,
nunca esteve tão ativa como
nesse processo eleitoral.

Quem vem

Curioso é que, ontem, a
coluna foi contactada por
assessores da designer
Krysthel Byancco...
A beldade deve aportar por
aqui em mais alguns dias.

Autógrafos

Petrus Cartaxo recebeu
Celeste Maia...
Sebastião
Ferreira

Primeiríssima

O Summerville Resort saiu
na frente — como sempre!
— e deﬁniu o tema da festa
de chegada de 2019: Réveillon
das Luzes.
Detalhes: O chef César
Santos assinará o menu com
a griﬀe da Oﬁcina do Sabor.
A música será feita pela top
Veneza Band.
Sen-sa-cio-nal.

Sebastião Ferreira preseteando a coluna com
exmplar do livro Simples
Assim! Um pioneiro da informática no extremo oriental das
Américas.
O lançamento acontece
sexta-feira, às 19h, na
Fundação Casa de José
Américo.

Reﬂexão

“Direitos humanos são
para os humanos direitos”,
de um dos candidatos à
vice do país.
Tem sentido!

... e o empresário Rafael Roberto
no Sabadin do Lovina

Fábio Queiroz e José
Willam Montenegro

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ivete Santos, Elry
Medeiros Jr, Kléber
Onofre, Helena
Carvalho Holanda,
Herlene Almeida, José
Carlos Freire, Anselmo
Loureiro, Vírginio
Veloso Freire Filho, Lola
Falcão, Patrícia Loureiro
e Marianna Dantas.
—
A CasaCor será aberta
hoje. Pela manhã, o evento
será apresentado aos jornalistas, à noite a convidados
vips.
gerardo.com.br

