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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Brilho

O procurador Marcílio
Franca participou, em
Assunção, no Paraguai,
na qualidade de membro
titular, da sessão plenária
em comemoração aos 14
anos daquele Tribunal
Permanente de Revisão
do Mercosul. Composto
por juízes do Brasil,
Paraguai, Argentina e
Uruguai e instalado em
um belo palacete colonial
na principal avenida de
Assunção, aquela Corte é
o órgão encarregado para
solucionar as questões
jurídicas entre os países
membros do Mercosul.

Wedding

Clarice Guerreiro Galvão
e Yure Teno Lira vão se
casar no próximo dia 25,
às 20h, no Casa Roccia.
Festa para os íntimos dos
noivos e dos pais Walter
Galvão e Jória Guerreiro
— ele um querido colega
de imprensa de muitos
anos — Carlos e Ana Lira.
O desembargador Plínio
Leite Fontes e a esposa
Socorro, deixam a cidade,
amanhã, rumo a Belo
Horizonte.
De lá, seguem para Montes
Claros, onde prestigiarão a festa de formatura
de Mariana, ﬁ lha do
casal empresário Cláudio
e Aleandra Ribeiro.
Retornam dia 21!

ROMULO ALVES

Carinho

Marcelo e Marlanny Braga com Alba
Tavares, na top exposição de Heloísa Maia

Final

O candidato João Azevêdo
é quem vai encerrar, hoje,
depois das 10h, a agenda
de Mesas Redonda com
Defensores Públicos da
Paraíba.
Na sede da instituição, em
Tambiá.

Mudanças

O grupo Vibe Strong
assumiu o controle da
academia R1 — no Clube
Cabo Branco. Representa
dizer que o campeão de vôlei
de praia, Ricardo Santos, não
comanda mais a empresa.
***
Outra boa novidade nesse
setor é que a Korpus
chegará ao Altiplano em
alguns dias.

Perfomance

Ontem, foi a vez
do candidato José
Maranhão, conversar
com a categoria.
Se saiu muito bem e levou
toda a chapa marjoritária do MDB — Bruno
Roberto e Roberto
Paulino — para assistir
seus compromissos de
campanha.

Saulo Barreto elogiou a
mostra de Heloísa Maia

Rigor

A propósito, o senador
José Maranhão cumpriu à
risca o horário de chegada
ao encontro com os
Defensores.
Pontualidade de campanha!!!
Tereza, Leda e Ivan
Rodrigues de Carvalho

Aninha Bichara
e Dani Fialho

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Hildon Oliveira, José
Augusto Padilha,
Luciano Henriques,
Jorge Alberto
Trigueiro, Violeta de Sá
Barreto, Lúcia Maria
Leitão Freire e Sérgio
Ricardo Nunes.
—
Hélia Botelho reúne
amigas, amanhã, na
Maison Blunelle, a partir
das 18h, para festejar a
nova idade.
gerardo.com.br

