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Sociedade

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

Antônio e
Maria João
França e
a vitória
do bem

editor conheceu
Antônio e Maria
João França há alguns
anos. Num tempo em que
eles davam os primeiros
passos por aqui, quando se
apaixonaram pela Paraíba
e, como sempre fazem
quando são nutridos pelo
amor, começaram a investir
em nosso Estado. O tempo
passou, muito aconteceu
e foi feito por esse casal
angolano, na última segunda-feira, com muito merecimento e por iniciativa do
vereador Fernando Milanez
Neto, o general Antônio
França — um homem
conhecido pela paz que se
instalou em grande parte da
África — recebeu láureas
da Camara Municipal de
João Pessoa.Tudo muito
merecido, justo. A coluna
de hoje, coloca em vitrine o
acontecimento, que reuniu
dezenas de personalidades
de nossa cidade e que se
transformou num grande
acontecimento.

ISMAEL PESSOA

B2

Antônio e Maria João França com o
vereador Fernando Milanez Neto

Carinho

Marcelo e Marlanny Braga
recepcionaram ontem, na
hora do almoço.
Receberam pequeno grupo
de amigos para homenagear Maria João e Antônio
França.

Lançamento

O empresário Wilson
Martinez faz o lançamento
hoje, em meio a almoço
para jornalistas e formadores de opinião, da nova
edição da Multifeira Brasil
Mostra Brasil.
Às 12h, no Sal e Brasa.

RSVP

Quem vem

Há anos, um verdadeiro
embaixador da Paraíba
em Paris, Antônio Pappin,
está com passagem assegurada por João Pessoa no
próximo mês de agosto.
Vem rever a família e
selar alguns projetos que
coloque a Paraíba em
vitrine, na França.
É um craque.

O embaixador Nelson Cosmo, deputado
Lindolfo Pires, Maria João e Saulo Barreto

Fernando e Lide Milanez com a
embaixatriz Maria João França

Aplausos

Máximo

Os resultados do primeiro
final de semana do Maior
São João do Mundo, para
os empresários hoteleiros de
Campina foram bons.
A ocupação dos leitos foi
excelente, com muitos hoteis
completamente lotados.

E o carinho a esses dois
queridos se estende nessa
quarta-feira.
A partir das 19h, Fernando
e Lide Milanez recebem
pequeno grupo de amigos
com o mesmo propósito.
O editor estará presente.

Mucio Solto e Virgínia
Morais

Antônio França e o
colunista Carlos Estevam

Alberto Jorge e Patrícia
Sales com Maria França

Anúncio para Chico

A jornalista de política do
Correio da Paraiba,
Adriana Rodrigues, está festejando mais uma conquista.
Para quem não sabe,
Adriana é também
advogada atuante e foi
designada, ontem, Presidente da Comissão de Direito
Eleitoral e Parlamentar da
OAB da Paraíba.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ana Carolina Perazzo,
Leonardo Andrade,
Baruc Pessoa, Sandra
Machado, Marcone
Rocha, Alexandre
Lessa, João Alfredo
Cunha Lima e Socorro
Montenegro.
—
Nilda Neves inicia a
mostra Narrativas do
Sertão, sábado, na Face —
Gabinete de Artes, em São
Paulo.
gerardo.com.br

