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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Walter Brito, Luciana 
Nepomuceno César de 
Oliveira, Auxiliadora 
Guerra, Humberto 
Viana Coelho, Evaldo 
Brito Júnior, Valber 
Azevêdo e Wainer de 
Almeida Roque.
—
George e Fabiana Braga 
estão com hóspedes, desde 
ontem, no super ap de 
Miami — a filha Dani e 
o genro Waldez Soares e 
também Jussara Florentino.
—
E tome feriado!!!
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Anúncio para Chico

Luis Armando Crestana e 
Ceicinha Costa

Beth e Fred 
Ferreira

Solange e Aníbal 
Costa

Eunice e Irlem 
Guimarães Filho
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Movimento
A coluna foi dar o furo na 
edição de domingo, para a 
vida do homem de turismo 
Saulo Barreto ganhar 
agitação maior do que o 
normal.
A nomeação para secretaria 
de turismo de Cabedelo 
assanhou o trade e muitos 
parceiros que sempre 
quiseram investir na famosa 
e importante cidade 
paraibana.

Competência
Na verdade, o nome de 
Saulo Barreto é fortíssimo 
no universo do turismo 
paraibano.
E não foi sem razão — apenas 
pela competência mesmo — 
que quase se perpetua como 
secretário de turismo no 
Conde passando por 5 gestões 
distintas no cargo.

Máximo
Considerada uma das 
digital influencers mais 
descoladas do Nordeste, a 
paraibana Nara Marques 
será a cara do Campus 
Festival — maior festival 
universitário do Norte/
Nordeste do País. 
Nara é, sem dúvida 
alguma, a musa fitness 
mais bombada da internet. 

100 anos
A 23ª Circunscrição de 
Serviço Militar — organi-
zação militar tradicional 
da capital paraibana — 
está comemorando em 
2018 seu centenário.
Claro que uma agenda de 
eventos foi montada e ela 
começa amanhã com Culto 
Inter-Religioso, no Teatro 
Santa Rosa.
Às 19h.
***
Vale dizer que as comemo-
rações da 23ª Circunscri-
ção de Serviço Militar se 
prolongarão até o final do 
mês.

Viva Bebeta!
A dama Roberta Aquino 
estava irredutível, mas foi 
pressionada e cedeu: vai 
comemorar a nova idade.
Com almoço, sexta-feira 
agora, no Appetito.
O presente será 2 latas de 
leite para AMEM e cada 
convidada assume a conta 
do que consumir. Marcha ré

O Conselheiro Fernando 
Catão saiu de João Pessoa 
ontem para ir a uma 
consulta médica em Recife.
Preferiu não se expor e 
voltou do meio do caminho 
por conta da chuva.

É pagar!
O governador Ricardo 
Coutinho foi surpreendido, 
no final de semana que 
passou, com a decisão do 
STF em obrigar o governo 
estadual pagar, integralmen-
te, o duodécimo do Tribunal 
de Justiça.
Vai recorrer, mas é fato que 
as chances de reverter  essa 
decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski são mínimas.

Na fila
O problema é grande 
porque, não é só do 
orçamento do TJ, que 
estão sendo cortados 
milhares de reais.
Em menor proporção, 
também vive essa realidade 
difícil, a Defensoria Pública 
— Instituição que atende 
diretamente aos menos 
favorecidos da população, 
em todo o Estado.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


