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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Homenagem

O Reitor Luiz Henrique
Barbosa, da Fesp,
anunciando a inauguração
de mais um Mini Auditório
na instituição, que funciona
— com estrutura incrível e é
conceito máximo outorgada
pelo MEC — no Manaíra
Shopping.
O espaço — onde acontecerão os mais diversos eventos
— receberá o nome de
Advogado Neno Rabello.
Dia 16 de outubro, às 18h30.

Justíssimo

A deferência da Fesp
nessa iniciativa, é das
mais signiﬁcativas para a
família do homenageado,
que reconhece ter sido
lá mesmo, nos bancos e
eventos da instituição, os
momentos de maior felicidade de Neno Rabello nos
seus últimos anos de vida.
A advogada paraibana
Marieme Vasconcelos, vai
representar a Paraíba na
embaixada do Canadá,
no dia 1° de outubro,
participando de jantar na
residência do embaixador do
Canadá no Brasil, Riccardo
Savone.
No dia seguinte, estará numa
conferência com diplomatas
da Austrália, Nova Zelândia
e USA para falar sobre as
belezas do Litoral Norte e
Sul da Paraíba.

DIVULGAÇÃO

Missões

Gilvandro e Germana Guedes

Autógrafos

Máximo

Vai ser amanhã, na Usina
Cultural Energisa, o
lançamento do livro Vidas
Aprisionadas: relatos de uma
prática educativa, de autoria
de Maria Salete Agra van
der Poel.
Às 18h.

O último debate, entre
todos os candidatos ao
Governo do Estado,
acontece amanhã, a
partir das 18h, na TV
CORREIO/Rede Record.
Faltando nove dias para
o primeiro turno das
eleições, é um debate
considerado por todos
como decisivo.
Os cinco candidatos conﬁrmaram participação.

Movimento

Em outro ponto da cidade,
no mesmo universo, o
da cultura — Chiquinho
Evangelista de Freitas
movimenta cabeças
pensantes e do Poder,
lançando o mais novo livro
Uma Viagem no Tempo
— reﬂexões, discursos e
opiniões.
No Salão de Eventos do
Hotel Atlântico Cabo
Branco, às 18h.

Detalhe

Sandra e Irenaldo Quintans

O confronto entre os
candidatos ao Governo da
Paraíba, será mediado pelo
apresentador do Correio
Debate, jornalista Hermes
de Luna.
Essa ninguém pode perder!

via
social

Top

AFuji S.A movimenta a
CasaCor hoje à noite, no
espaço pilotado por Anabel
Alvarez e Andressa Lima.
A empresa vai lançar oﬁcialmente o Quartzo Rosa —
um revestimento de altíssima
categoria. Às 19h.

Lucas e Fernando Bronzeado, pai e ﬁlho
dando show na fotograﬁa paraibana

Carollyne Souza... Destaque da nova
geração de Defensores Públicos

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Paula Rodrigues, Fátima
Lisboa Lopes, Maria
Arminda Guimarães,
Eliane Oliveira, Márcio
Queiroga, Marcelo
Pitanga, Mylena
Carvalho, Adriana
Ramalho, Fábio França
Santos, Bianca Nogueira
e Breno Almeida.
—
Gerardo Rabello Filho pilota
encontro empresarial, hoje,
no Empório Gourmet.
—
Toda a torcida da coluna
— e da Paraíba, claro! —
para o talento do cantor
Kervin Ndjana faturar
hoje o prêmio maior do
The Voice Brasil!
gerardo.com.br

