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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Amigos
curtem o
viva a vida
da dama
Salete Sá

U

m jantar — como
sempre faz — restrito
à família e escolhidos
amigos, todo elaborado
pela anfitriã, foi como
Salete e Euclides Sá —
ela mudando de idade —
receberam na última sexta-feira, no lindo apartamento
em Manaíra. Encontro
divertido, feliz e que todos
sempre saem com vontade
de ficar. Máximo!

O Fórum Criminal da
Capital ganha cabine para
retirada de projéteis “balas”
de armas.
O Projeto Acesso Seguro
entra em funcionamento
na próxima semana e foi
tratado em reunião da
Comissão Permanente de
Segurança do TJPB, que
também já discute medidas
para sua interiorização.
Ainda que num tempo de
muitas limitações financeiras, a gestão do desembargador Joás de Brito avança.

ISMAEL PESSOA

Segurança

Salete e Euclides Sá com os netos
Lucas, Marina, Matheus e Miguel

É luta

Brilho

O General Artur Costa
Moura, Comandante
Militar do Nordeste, recebe
hoje, às 10h, em sessão
solene no Grupamento de
Engenharia, duas importantes honrarias.
Primeiro, Medalha Cidade
de João Pessoa concedida
pela Câmara Municipal,
depois o título de Cidadão
Paraibano, pela Assembleia
Legislativa.

Marta Coutinho, Salete Sá, Celida
Calzavara e Graça Wanderley

A glória!

Rui Dantas tem que ficar
nas nuvens mesmo com a
vida profissional.
A Sin Comunicação foi a única
agência brasileira finalista,
pelo segundo ano consecutivo, no prêmio Caracol
de Plata — premiação
mexicana aos melhores da
publicidade do México.
O prêmio foi na categoria
Rádio.

Anelise, Sá Filho, Sá Neto,
Betina, Salete e Euclides Sá

Inauguração

Sensacional — um conforto
mesmo — o Estacionamento
e o Centro de Convivência
da Advocacia, inaugurado
anteontem, em Jaguaribe.
O espaço — realização
da gestão de Carlos Fábio
Santos Lima, terá — a
cada vinte minutos — vans
que levarão advogados aos
Fórum Cível e Criminal.
Mais, foi batizado homenageando a figura do saudoso
advogado José Augusto
Nobre.

Nem mesmo aquele dilúvio
de ontem, em João Pessoa,
impediu que a Defensoria
Pública fizesse uma ação
de atendimento ao povo,
no Ponto de Cem Réis.
Na chuva, no peito e
na raça, os defensores
continuam fazendo um
belo trabalho em todas as
partes do Estado.

via
social
A anfitriã com um dos
grupos de convidados

Steniel e Rita de Cássia Patrício ela aniversariando hoje

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Lenita Maia Paiva,
Lucéle Lisboa, Luciano
Piquet, Rosimar
Castro Barreto e Telma
Franca.
—
Do colunista Celino Neto,
sobre o The W, inaugurado há duas semanas em
Campina: é um sucesso!!!
—
O empresário Allison
Nunes convidando para coffee breack no
Palazzo di Toscana —
novo lançamento da
Massai no Altiplano.
Dia 22, às 9h.
gerardo.com.br

