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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Casamento

A tradicional sociedade
paraibana se volta hoje para
participar das bodas de
Waleska & Odésio, ﬁlhos de
Francisco de Assis e Vilma
Cartaxo, Odésio e Miriam
Medeiros, que acontecerá
às 19h30, na Catedral
Basílica de Nossa
Senhora das Neves.
Os noivos vão receber
cumprimentos, em meio a
bonita festa, no Paço dos
Leões.

Vitória

O prefeito Luciano Cartaxo
conseguiu — nas andanças
por Brasília — ﬁnanciamento para as obras
na Barreira do Cabo
Branco.
Eita que essa notícia é top!

Alegria

Vitrine

Quarenta estudantes do Curso
Ciências da Natureza da
Universidade Federal do
Vale do São Francisco —
localizada em Petrolina —
visitaram a sede do Iesp.
E aqui foram recepcionados
pelos professores Giuseppe
Vasconcelos, Williams
Guimarães de Lima e
Marco Aurélio de Melo.
Ficaram entusiasmados com
o que viram.

DIVULGAÇÃO

Virgínia Maia está de volta a
cidade depois de participar
das bodas da neta Muriel,
na India.
“Estou anestesiada ainda.
Tudo que vivi foi muito
bonito, diferente, encantador”, revela.
Aliás, Virgínia atendeu as
cunhadas Lêda Carvalho e
Eulina Cabral e fez uma
reunião em casa só para
contar os detalhes do
acontecimento.
Waleska & Odésio
casam hoje

Movimento

João Pessoa está cheia de
turistas nesse feriadão da
República.
O movimento está intenso
em tudo, mas é fato que a
cidade funciona com muita
tranquilidade.
Isso é muito bom.

Evento

Imperdível

O ﬁ lme paraibano
“Rebento” ganhou quatro
estatuetas no Oniros
Film Awards, que
aconteceu na cidade de
Aosta, na Itália.
O longa com o título em
inglês de Blessed is the
fruit, de André Moraes,
será exibido em dezembro,
no Festival Aruanda, em João
Pessoa.

A propósito, João Pessoa
vai sediar o 1º Simpósio
Multidisciplinar de
Cirurgia Bariátrica e
Metabólica, promoção
da Sociedade Brasileira
dessa especialidade — que
tem na Paraíba, o médico
Augusto Almeida como seu
líder.
Dias 30, deste mês, e 1° de
dezembro, no Hotel Nord
Luxxor Cabo Branco.

Sônia
Iost

Data

Marcado para 14 de
dezembro, no Atlântico
Cabo Branco, a confraternização do grupo de
tops liderado por Stella
Wanderley.
O buﬀet levará a assinatura da DG.

via
social
Lêda Carvalho e
Eulina Cabral

Giovanna
Rodrigues

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Martinho Moreira
Franco Filho, Diene
Camelo, Verângela
Wanderley, Mirtes
Ribeiro Coutinho,
Elane Leal, Lenira
Madruga, Evandro
Sabino de Farias e
Alberto Loureiro.
—
Final de semana em Pipa
está bombado de paraibanos...
—
Na Adega, última
quinta-feira, Virgínia
Morais, Valdevino e
Tereza Ribeiro.
—
Hoje é sábado e todo
mundo adora...
gerardo.com.br

