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Sociedade

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

Primeiríssima

Vai trazer a assinatura da
arquiteta Larissa Vinagre
— um dos bons talentos do
segmento na Paraíba — o
projeto do novo showroom
que a Oﬃcina vai montar
no bairro de Manaíra.
O espaço — exclusivérrimo — será instalado num
imóvel que, certamente,
vai virar point dos que
apostam no melhor design
de móveis planjeados .

Modernidade

Aliás, esse novo espaço
vitrine da Oﬃcina vai
causar, realmente, no
mercado.
As tecnologias e soluções de
ponta, do universo do móvel
planejado, estarão em cena
nesse equipamento.

Detalhe

O novo showroom da
Oﬃcina será inaugurado
somente em 2019.
Em tempos de falta de
empregos, o Ministério
Público da Paraíba abriu
edital para realizar novo
concurso para Promotor de
Justiça Substituto.
São 10 vagas, as provas
serão em setembro e o
salário inicial é de R$ 24
mil.
É estudar e estudar muito!

Resgate

DIVULGAÇÃO

Oportunidade

Pat Prudente, Larissa Vinagre
e Felipe Ribeiro Coutinho

Com 22 anos de história,
uma das maiores e mais
premiadas escolas de
idiomas de João Pessoa,
localizada na Av. Ruy
Carneiro, volta a integrar a
rede Yázigi.
A mudança trará o que há
de mais moderno no ensino
de idiomas no país.

Ajuste

O presidente do TJPB,
desembargador Joás
Filho, se rendeu ao que,
na prática, tinha que
acontecer: adequou o
funcionamento do Poder
Judiciário estadual para os
dias de jogos do Brasil, na
Copa do Mundo.
Signiﬁca dizer que,
amanhã, dia do jogo
contra o México, não
haverá expediente no TJ.

Máximo

Rilávia Cardoso e Ajalmar
Maia contando a boa nova:
o Troféu Gonzagão é agora
Patrimônio Imaterial de
Campina Grande.
A iniciativa foi do vereador
campinense Renan
Maracajá.
Taí algo merecido que
tinha que acontecer,
realmente!!!

Carmen Raquel e George
Guedes Pereira

Tal e qual

A decisão de Joás de Brito
Pereira— ou seja do TJ
— foi seguida pela Defensoria Pública, Mininstério
Público e Justiça Federal.
Somos o país do futebol,
aﬁnal.

Presença

O ator Odilon Wagner
— sempre presente nas
novelas — passou alguns
dias em João Pessoa e ﬁcou
hóspede do Hotel Manaíra.
Veio, gostou da cidade
e ainda curtiu um dos
melhores hotéis da Capital.
Como nas n ovelas, o cara
tem bom gôsto mesmo

via
social
Carlos Viana e
Liliane Leão

Roberto Honorato, Liziane
Claudino e George Suassuna

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Kiara Lisboa, Terezinha
Teodósio, Cley de
Miranda Freire, Karina
Guedes, Iraê Lucena e
Neuda Pinto. Amanhã
será a vez de: José Hélio
Oliveira, Manuelina
Hardman Virgolino,
João Dantas, Maria
Helena Nepomuceno,
Rômulo Travassos,
Maria Gláucia Costa,
Manuel Pereira Filho,
Marcele Morais,
Virgínia e Catharina
Morais, Eronaldo Maia,
Auristella Aguiar, Geysa
Oliveira e Marcele
Morais.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
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