B2

Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Posse

A atriz Zezita Matos toma
posse como presidente da
Academia Paraibana de
Cinema, nesta quinta-feira,
às 18h, na Fundação Casa
de José Américo.
Zezita Matos é a primeira
mulher a dirigir a APC e
terá como vice o professor
João de Lima.
Simplesmente o máximo!!!

Presença

João Leuson Gomes
e Anna Karina Hime
passam o final de semana
de São João em Bananeiras.
A linda cidade do Brejo,
realmente, virou point dos
chiques.

Alegria

ISMAEL PESSOA

Aliás, quem recebe amigos
nesse feriadão — o jogo de
amanhã já antecipa, em
mais um dia, a farra junina
— são Roberto e Leila
Rabello.
Nessa época do ano a
alegria é grande e, reunir a
família e alguns amigos, é
sempre muito bom.

Movimento

Não é nada — todo mundo
espera isso mesmo — mas
o fato é que Campina
Grande já está mais
agitada do que o normal
desde a última terça-feira.
Um grande momento de se
contemplar na Serra.

A categoria de Vanderlita de Souza
Neves, aniversariante de hoje

Vitória

Patrocinador do projeto
Primeira Leitura, da
Editora Patmos — aquelas
incríveis histórias em
quadrinhos de personalidades paraibanas — a
Energisa está comemorando uma grande vitória.
Vários exemplares do
projeto foram adotados
para ser distribuídos nas
escolas públicas do Estado.
Aplausos!!!

Resgate

Entre as obras selecionadas
da Patmos, um resgate:
a incrível história em
quadrinhos do Conselheiro
Antônio José Henriques,
paraibano poderoso no
Império.

Aplausos

O presidente do Tribunal
de Contas, André Carlos
Torres, encaminhou Votos de
Aplausos à Defensora Geral
Madalena Abrantes, pelo
brilhante trabalho desenvolvido pela instituição.

Top

O novo showroom da
Officina — na loja de
Manaíra — será apresentado na semana que vem.
O editor já viu e garante:
está de primeiríssima!

Ana Adelaide
e Nelson Lira

É pique!

Dama de alto conceito social,
com personalidade e atuação
exemplar no universo do
Judiciário — ela foi uma
brilhante primeira dama do
TJ — Vanderlita de Souza
Neves passa a quinta-feira
sendo cumprimentada.
A nova idade que completa,
hoje, será festejada em
família, nos próximos dias
com os amigos.

Ponto

O presidente da Assembleia
Legislativa da Paraíbadeputado Gervásio Maia,
inaugurou, terça-feira, o
Centro de Saúde Rômulo
Gouveia.
Num prédio ao lado da AL,
amparado numa parceria
com o Governo do Estado.

Sônia
Iost

Vanessa
Pereira Gomes

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje
na sociedade: Helder
Rodrigues, Anna
Catharina Lombardi
Cruz, Guilherme do Ó,
Jurandir Miranda, Luisa
Cavalcanti, Roberto
Batista Ramos, Gonzaga
Rodrigues, Ana Karina
Pessoa, Ronaldo
Almeida e Rodrigo
Celino.
—
Quinta-feira de expectativas... amanhã tem Neymar
ou não no jogo da seleção
contra a Costa Rica?!
gerardo.com.br

