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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Máximo

O prefeito Victor Hugo
Casteliano está mandando
ver na gestão que realiza.
Intermares — tratada
com desdém por todas as
administrações recentes
em Cabedelo — está sendo
totalmente repaginada.
Os asfalto estará correndo
solto por todas as ruas do
bairro até o final do ano.

Equipe

Aliás, falando no prefeito
Victor Hugo, a escolha do
novo titular da saúde de
Cabedelo não poderia ter
sido mais feliz.
Murilo Suassuna é competente, entende de gestão e
transita com desenvoltura
no universo médico.

Réveillon

DALVA ROCHA / ISMAEL PESSOA

Gisele Cittadino e Márcio
Tenebaum já estão se preparando para o Réveillon.
Começaram a convidar
amigos paraibanos para a
grande virada de 2019, na
sensacional cobertura da
avenida Atlântica, no Rio.
Imperdível!

Quinze anos

O editor da coluna recebeu
convite e já confirmou
presença: o aniversário de
Maria Eduarda, filha de
Juliana Amorim e Ricardo
Vieira, acontecerá dia 7
de julho, na residência
da família Amorim, em
Campina Grande.

Geórgia
Camelo

Fé

Agenda

Segunda-feira próxima, dia
26, o TRE estará em festa.
E Corte em festa significa
distribuição de Medalhas
para quem faz bonito
profissionalmente.
A partir das 16h.

O Brasil se volta, hoje,
para a Rússia.
Com entusiasmo e muita
fé, torcendo para o Brasil
dar conta do recado
mandando a Costa Rica
para casa.
Vamo simbora Neymar?!!

Forrozada

Expectativa

O Chopp Time virou
Campina ontem à noite.
Sob a batuta de Savigny
Cunha Lima, foi realizado o
São João do Mídia. Festaço!

Todo mundo só quer saber
de ganhar no jogo de hoje,
tudo normal...
Agora, a expectativa
mesmo não é por gol, mas
sim para ver o modelito
dos cabelos de Neymar
hoje para enfrentar a Costa
Rica.

José Waldomiro e Heleninha
Ribeiro Coutinho

Dia de festa

Mercês e Assis Camelo
recebem a família e amigos
hoje para assistir ao jogo do
Brasil contra a Costa Rica.
Começa a sessão com café
da manhã e depois do jogo
servem almoço e comemoram
o niver da filha Georgia.

Eficiência

Falando nos jogos da Copa,
ficou top a estrutura que
o Empório Gourmet fixou
em seus salões para atender
aos clientes que não
querem perder nenhum
dos jogos.
Realmente, perfeito.

Opção

Os irmãos Guilherme e
Patrícia Crispim abriram
as portas do restaurante
Pier, na praia do Seixas.
Os elogios já começaram a
acontecer.

Marta Coutinho
e Salete Sá

Cassandra Montenegro
e Tereza Madruga

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Clóvis Júnior, Girlene
Gomes, Luciana
Torres de Freitas,
Giovannini Figueiredo, Bernadete
Guedes, Sônia Iost,
Suzana Amorim,
Roberto Luna Freire,
Elizete Maia de
Castro, Estevam
Botto Targino e Ana
Cristina Rocha.
—
Hoje é sexta!!!
gerardo.com.br

