B2

Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Largada

As redes sociais tiveram
congestionamento ontem,
dia de início da campanha
eleitoral.
Em vídeos — muitos com
boa qualidade — os candidatos começaram a propagar o
que pretendem realizar num
possível mandato.
Vai ser dura essa batalha...

Máximo

Começa hoje a 43º edição
do Festival de Inverno de
Campina Grande.
Zeca Baleiro, Zélia Ducan,
o Show Coletivo 60 anos
da Bossa, são alguns
dos destaques musicais.
Já na Mostra Nacional
de Teatro, o espetáculo
“Elizabeth a Divina”,
do Rio de Janeiro, deve
causar.

Merecimento

O Festival de Inverno
de Campina é a cara de
uma das maiores ﬁguras de
nossa cultura: Eneida Agra
Maracajá.
Ela deveria — ainda seria
pouco, é verdade — receber
homenagem especial todos
os anos do evento.
A Defensora Pública Geral,
Madalena Abrantes, não se
abate com as diﬁculdades
que enfrenta na instituição.
Quarta-feira que vem
— com a colaboração de
parceiros — faz a entrega
das novas instalações do
Núcleo de Atendimento
da DP em Cajazeiras —
exatamente no dia em que
o município comemora
aniversário de fundação.

DALVA ROCHA

Arrojo

A alegria da colunista Hélia Botelho ao lado do marido
Gutemberg na comemoração de mais um aniversário

Paz

Mais de 450 mandados
serão analisadas durante
a 11ª Etapa da Semana
‘Justiça pela Paz em Casa’,
de 20 e 24 deste mês.
A Campanha é uma realização do CNJ e acontece
hoje, a partir das 8h.

Homenagem

A propósito, nesse ato de
entrega das novas instalações, o prédio da Defensoria
Pública em Cajazeiras, será
batizado de José Rolim
Guimarães — um grande e
saudoso personagem político
daquela cidade.
Mais do que merecido!

Em alta

O Brasil está entre os 4
maiores do ranking dos
consumidores de produtos de
beleza e higiene do mundo.
Até 2015, o país ocupava
terceira posição, mas
após a crise econômica
que abalou o setor, ﬁcou
atrás dos Estados Unidos,
China e Japão.
Apesar da queda no
ranking mundial, o
mercado brasileiro de
cosméticos se mantém
estável diante de outros
segmentos do varejo.

Zelma Correa, Ezilda Rocha
e Auxiliadora Cardosa

Imperdível

João Pessoa voltou ao roteiro
de shows de duas duplas de
peso no universo da música
sertaneja.
Dia 14 de setembro, cantam
na Domus, Bruno &
Marrone, Chitãozinho &
Xororó.

Curtição

Onélia e Antonio Elias
de Queiroga estão em
Fortaleza.
Foram comemorar o
aniversário dele.

Mercês e Georgia
Camelo

Izolda e Diana
Coutinho

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Mário De Almeida
Tourinho, Maria Nadja
Araújo, Ivanildo Arruda,
Cláudio Romero Freitas,
Marco Antônio Alves,
Silvana Melo, Ruy
Carneiro e Mariana
Cavalcanti.
—
O editor da coluna está entre
os que lamentam, profundamente, o falecimento da
professora Sônia van Dijck.
—
Violetinha Sá Barreto
vai ser festejada pelas
amigas, dia 24, no
Gulliver Mar.
gerardo.com.br

