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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Atenção!

A partir do dia 25 de julho,
o Jornal da Correio, na TV
CORREIO, estará com
novo horário: às 19h.
O programa pilotado
pela competente Linda
Carvalho estará com nova
e mais moderna roupagem.
Um gol de placa da
emissora.

Detalhe

A propósito, tem alguém
mais compatível para o
nome que carrega do que a
jornalista Linda Carvalho!
Ela é lindinha demais
mesmo!!!

Na luta

Por conta de um problema
na visão — que trata
com absoluto rigor — o
acadêmico Wills Leal está
usando óculos escuros o dia
inteiro — até mesmo à noite.
“Sigo a risca todas as
orientações médicas”, diz
o grande jornalista que
continua naquele ritmo
frenético de atividades.
Para ampliar o conhecimento sobre o novo
papel da magistratura e
construir, com segurança,
uma agenda eﬁcaz para
o Poder Judiciário, a
Associação dos Magistrados do Brasil está realizando a pesquisa Quem somos.A
magistratura que queremos, em
parceria com a PUC-RJ.
O presidente do TJ, desembargador Joás Pereira Filho
apoia a iniciativa.

DIVULGAÇÃO

Reengenharia

Karine Ruffo, Liosa Farias,
Rosângela Sátiro e Elisa Ramalho

Positivo

Terminou sexta-feira
— com elogios gerais,
realmente — a Semana de
Debates com pré-candidatos ao Governo do Estado.
Cinco postulantes ao
comando do Estado
passaram pelo evento da
OAB revelando projetos e
caminhos para nossa terra.

Quem vem

O presidente executivo do
Lide Pernambuco, Drayton
Nejaim, faz pit stop em João
Pessoa, quinta-feira que vem.
Vem ajustar os detalhes
ﬁnais para a instalação do
Lide Paraiba que terá a
frente o editor da coluna.

Cultural

A Fundação Casa de José
Américo fará a segunda
edição do Dia Nacional do
Escritor, dessa vez denominado José Américo: Emoções
pelas Letras.
Dia 25, homenageando a
poesia e o poeta popular.

Presença

A propósito da Semana de
Debates com pré-candidatos ao Governo do Estado
realizado pela OAB,
apenas um dirigente de
instituição pública esteve
em todas as sessões: a
Defensora Geral Madalena
Abrantes.
“Agora temos o posicionamento público, de cada um
deles, sobre a Defensoria
Pública da Paraíba”, disse.

Fátima Lisboa e
Telmo Lopes

Top

A prefeita do Conde, Márcia
Lucena e o marido, o
ator Nanego Lyra, foram
provar a gastronomia do
Co.Haus Café & Coworking,
casa luxuosa de guloseimas
francesas no Miramar.
A casa tem quatro meses e
vive lotada.

Fátima e Johnson
Abrantes

Maria Clara
Carvalho

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Elízia Lopes, Aliete
Chaves, Fabrício Montenegro de Morais, Onaldo
Queiroga, Teresa
Loureiro, Socorro
Macedo e Marcílio
Rodrigues. Amanhã
será a vez de : Ricardo
Lins de Albuquerque, Hélio Pedrosa,
Marco Antônio Barros,
Alexandre Guimarães e
Ana Cláudia Penazzi.
—
Marcelo e Mônica Figueiredo estão em São Paulo.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

