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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

O editor estava na plateia da
Audiência Pública realizada
anteontem, na Câmara
Municipal, para discutir a
proposta de Lei de Diretrizes
Orçamentarias, apresentada
pelo governo do estado, para
2019.
Programa, aparentemente, chato de assistir.
Mas não foi. Sucessivos
discursos respaldados
por números — discutíveis sempre — foram
feitos. Mas a nossa
missão não era jornalística — como ficou sendo
também — e sim fazer
plateia para fortalecer o
que a Defensoria Pública
— como aos demais
Poderes — defenderia.
Primeiramente, há de se
registrar que dos 36 parlamentares da casa, apenas 12
estavam presentes — o que
foi um descaso.
Depois, o que se viu foi a
base aliada do governo
assistir, entre sorrisos e
bate-papos paralelos aos
discuros, tudo o que se
provava como dificuldade e preocupações dos
segmentos envolvidos.
Assistiu-se também o secretário Waldson de Souza, do
Planejamento, se manter
firme nas explanações.
Frio e inflexível diante das
unânimes ponderações de
todos, que contestavam os
números e pediam o normal,
o simples: a negociação.
Um espetáculo cansativo,
mas importante de ser
relatado nesses tempos de
reflexão política.

DIVULGAÇÃO

Testemunho

A digital influencer Nara Marques veste, hoje, a camisa da
campanha em beneficio da Casa do Pequeno Davi

Pesar

A tristeza é grande entre
os que conviveram com
a alegria de Bernardo,
filho de Rafinha Gadelha
e Ricardo Diniz, neto de
Ana Cláudia e Nominando
Diniz.
Que a paz volte a reinar.

Desabafo

Ao deixar o plenário da
Câmara Municipal, depois
das exaustivas cinco horas
de pressão na audiência,
o secretário Waldson de
Souza, desabafou: vou pedir
exoneração.
Só pode ter sido, claro, um
pensamento que falou alto...

Pelo bem

Márcio Araruna — que
sempre agita o mundo
fashion — passa de
hoje até sábado, voltado
para executar uma nova
campanha.
Vai reunir celebridades,
para fazer fotos com todos
usando uma linda camiseta
(para os dias de jogos do
Brasil na Copa).
A peça será vendida e terá
parte da renda revertida
para as obras da Casa
Pequeno Davi.

Carlos e
Solange Neves

Três destaques

Impossível não registrar a
eloquência embasada e firme
dos deputados: Raniere
Paulino, Bruno Cunha Lima
e Janduhy Carneiro.
Todos foram à tribuna,
discursaram com conhecimento de causa, distante de
uma comum postura oposicionista, quando a missão é
ser contra.
Foram responsáveis e
solidários aos que reclamavam — com toda Justiça
— as penalidades impostas
pelo Governo no repasse do
duodécimo.

Agenda

Lúcia e Aníbal Nóbrega ele muda de idade hoje

Roberto e
Leila Rabello

Walber Rabello e Ana
Karenina Bronzeado
realizam, hoje, o Arraiá do
Cerimoniá Ano III.
No Jardim do Louvre, a
partir das 17h, com Trio
Pé de Serra e muitas outras
atrações.

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Olga Leite, Aníbal
Nóbrega, Nilton Lavor
Nóbrega, Expedito
Carvalho Junior, Vera
Pacheco, Elisa Maroja,
José Cassildo Pinto e
Leonardo Forte.
—
Rayner Borba está sintonizado agora profissionalmente com a Hofmann
Imobiliária.
gerardo.com.br

