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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

DIVULGAÇÃO

Noite para
festejar a
vitória do
trabalho

F

oi com coquetel, e a
presença de muitos
nomes da medicina
paraibana, que os dirigentes do Hospital Visão
— Fernando, Amanda e
Camila Gadelha, Giovana
Grise, Katiane Godeiro,
Isabela Queiroga e Marielle
Medeiros — inauguraram na semana passada
a Clínica HV Prime , no
Pátio Shopping. O acontecimento marca os 5 anos
do HV, e coincide com a
conquista da certiﬁcação
de Acreditação, conferido
pela Organização Nacional
de Acreditação Hospitalar,
como primeiro hospital
oftalmológico paraibano,
a merecer essa distinção.
Momento histórico, que a
coluna coloca em vitrine
neste domingo, também de
história para o país.

Amanda, Fernando Gadelha e a esposa Amanda Eliza, com os pais dele
Nebimar e Ana Maria Gadelha, comemorando o sucesso do Hospital Visão

O Hospital Visão recebeu
certiﬁcado de Acreditação...

Decisão

Rita de Cássia Barroso, já
decidiu onde vai passar o
réveillon.
Em Copacabana, no
apê do amigo Moacyr
Arcoverde.
A idéia dos dois, é ir
para beira mar, assistir a
queima de fogos e ver o
dia amanhecer na cidade
maravilhosa.
Vão começar 2019 bem!

... conquista aplaudida pelo editor, deputado
Marcondes Gadelha e Adalberto Fulgêncio

Lide Futuro é instalado na Paraíba

Investimento

A diretora do Iesp Faculdades, Erika Marques, e a
coordenação de pesquisa,
extensão e responsabilidade
social da instituição, estão
nos preparativos para o
Encontro de Iniciação
Cientiﬁca que, acontece
dia 28 de novembro.
Será a 18ª versão, reunindo
convidados e apresentações
de trabalhos de alto nível.
O Iesp é, realmente, uma
das destacadas escolas
universitárias de nossa
cidade.

O Brasil vive hoje, o
mais esperado dia de sua
história recente. Com a
emoção ﬂuindo por todos
os lados, o brasileiro vai as
urnas oﬁcializar um novo
tempo no país.
Que a paz volte a reinar
e que a população tome o
melhor caminho!

Torcida

O presidente do LIDE Futuro Paraíba
Gerardo Filho, com Laís Macedo e André Farias

Henrique Schimmelpfeng
e Caio Palhano

A coluna torce para que,
consolidada a escolha do
novo presidente, o Brasil
entre na vibe da verdade, do
trabalho e muita vontade
de construir um tempo de
prosperidade.
Que Deus proteja nosso
povo!

via
social

Top

Depois de conferir, na
semana passada, o show
de Shakira, no Allianz
Parque, em São Paulo, a
paraibana Martha Simone
Amorim reuniu a família
para festejar a nova idade.
Com jantar na cantina
italiana Famiglia Mancini,
também em Sampa.
Martha sabe se permitir.

Dia histórico

Luciana e
Amauri Sales

Camila Medeiros e
Ivania Gabriela

Vanessa Lucena e
Vanessa Hardman

Anúncio para Maq-Larem
Matheus Carneiro, Gustavo Benevides, João Otávio
Bernardo, Marcelinho Braga e Cacá Teixeira

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Carleana Barros
Sobreira, Josemar
Moraes e o advogado
Rodrigo Nóbrega
Farias.
—
Amanhã será de: Ivana
Arnaud, Ângela Vilhena,
Carmeli Correia Sampaio,
Isabela Moura, o Padre
Albeni Paulo Galdino e
Maria Cristina Maranhão.
—
Domingo que vem
será o primeiro dia de
provas do Enem.
—
Reaparecendo no circuito
do whatsapp, Ana Thereza
Suassuna.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

