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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Q

Jussara
Florentino
agita o
lunch do
Videira

uase todas as mesas
do Videira — um
espaço delicioso da gastronomia pessoense, em
Manaíra — foram tomadas
por amigos que queriam
abraçar Jussara Florentino, na última quinta-feira.
Um almoço que terminou
sendo jantar, também, tal a
alegria que reinou e que foi
embalada pela voz incrível
da cantora Marcela Maul.
Sen-sa-ci-o-nal!

Ao sonho!..

DIVULGAÇÃO

O mundo se volta hoje
para a Inglaterra e confere
o casamento dos sonhos de
Meghan e Harry.
Num tempo em que, aqui
no Brasil, só se assiste a
roubo, injustiças e escândalos financeiros, se voltar
para um conto de fadas é
até alentador.

Aplausos

Hoje é o dia do Defensor
Público — profissional
que realiza — à duras
penas e sem qualquer
apoio governamental —
na Paraíba, um trabalho
valoroso junto às comunidades mais carentes.
Uma gente que não tem
medido esforços para
avançar no atendimento
jurídico aos pobres na
forma da Lei.

Open

A agenda de comemorações pelo centenário de
nascimento do ex-governador Ivan Bichara Sobreira
será aberta dia 25, em
Cajazeiras, terra natal do
homenageado.
Com uma Sessão Especial,
assinada pela Assembleia
Legislativa e a Câmara
Municipal daquela cidade.

Suspeitas

Há um nervosismo claro
e muito revelador, entre
os líderes políticos do
Governo Estadual.
Ninguém sabe ao certo do
que se trata, mas que tem
caroço — parece que uma
pesquisa interna — nesse
angu tem.
É aguardar...

O amor

Valdez Soares e
Dani Fialho
Gilvan Pinheiro Júnior e Afra Soares
pilotaram a festa de Jussara

Justo

Oba!

O maior circuito de
corridas da América
Latina está de volta a João
Pessoa.
Dia 4 de novembro, será
realizada etapa do Track&Field Run Series.
A boa nova quem traz à
coluna é Bruninha Moura.

Thayna Andrade e
Jussara Florentino

Lavanério e Valdete
Duarte completaram,
essa semana, 23 anos de
casamento.
E todo esse amor teve
festejos nas redes sociais.

Joana Gusmão, Nadja
Panta e Felipe Serppa

Andrea
Soares

Jussara e o editor
da coluna

Jussara Florentino com Guarini
Nesselo e Larissa Águiar

Foi por iniciativa do
vereador Damásio Franca
Neto, que o artista plástico
Célio Furtado recebeu,
da Câmara Municipal de
João Pessoa, a Comenda
Cultural Ariano Suassuna.
Na última quinta-feira, em
sessão super concorrida.

via
social

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Firmino Brasileiro, Ricardo Duarte,
Kerlany Barros,
Ricardo Vasconcelos
Melo, Abílio Sá Neto,
Renato Cruz, Cláudia
Carneiro Teixeira e
o fotógrafo Ricardo
Aialla Bastos.
—
Zenildo e Carol Domiciano
aportam em SP, próxima
quinta-feira.
gerardo.com.br

