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FOTOS DE OSWALDO ROCHA

Pedro Rogério e o presidente José Sarney

Na concorrida sessão de autógrafos do livro “Memórias da diverticulite” do amigo Pedro Rogério Moreira, o
autor com o casal, Ana Paula e o vice-governador Paco Britto, com a filha Catharina

Yara Moreira ladeada por Leandro Guerra e Jane

Orlando Brito, Ronaldo Costa Couto, Alex Gonçalves, Rodrigo Jansen e Estênio Campelo

Rubio Fernal, Pimenta da Veiga, Marcelo Jardim, Pedro Luiz Rodrigues e
Ruy Coutinho, também marcaram presença no lançamento da obra

DENUNCIE I

Santa Missa

Tema é complexo e demasiadamente triste! O aumento alarmante
nos índices de Feminicídio tem deixado a sociedade estarrecida. Famílias
abaladas, filhos órfãos e um sem
número de transtornos materiais e psíquicos. O Governo do Distrito Federal
espera dar a sua cota de colaboração
colocando em prática a campanha
#MetaaColher – “A melhor arma contra
o Feminicídio é a colher”. Você, parente, amigo, vizinho denuncie, antes que
seja tarde!

Tiago Correia e seus irmãos, José Mateus e João Marcos, convidam para Santa
Missa, às 19h, na Igreja Matriz de São Sebastião, em Planaltina, em homenagem
ao centenário de nascimento das avós,
Zélia Salgado Correia Silva e Carolina
Gomes de Alarcão. Após a celebração,
que acontece durante a Novena de preparação para a Festa do Divino Espírito
Santo, o trio recebe os convidados para
saborear um arroz carreteiro preparado
pela chef Mara Alcamim. Dia 8, Dom
Walmor Oliveira de Azevedo, presidente
da CNBB, celebrará missa na cidade.

DENUNCIE II

Workshop

O GDF está disponibilizando vários
canais para que as denúncias sejam
efetivadas. Dentre os quais: os números
197 ou 190 e ainda as redes sociais da
Secretaria de Segurança Pública: facebook.com/sec.segurancadf/, no twiter.
com/secsegurancadf ou instagran.com/
SSP.df. Faça a sua parte: Denuncie!

Em almoço no Galeteria Beira Lago, tive a imensa alegria de encontrar a repórter
Cristiana Samarco. Ela é muitas décadas mais nova, mas fomos contemporâneos na
cobertura dos acontecimentos históricos da República. Cristiana continua bela e
trabalhando na imprensa, com duas filhas maravilhosas, Fernanda e Cristina, uma
arquiteta e a outra veterinária.Três lindas meninas para emoldurar a coluna

Vice-presidente da Associação dos
Embaixadores do Rio, gestor e consultor
do setor, Bayard Boiteux ministra, no dia
8, na Escola Cieth, o workshop “Marketing Turístico”, com o apoio da Fundação
Cesgranrio e da Sergio Castro Imóveis.
Inscrições podem ser feitas pelo site www.
cieth.com.br.

