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Sociedade

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

F

A história
de amor
de
Clarisse
& Yuri

oi linda e emocionante a cerimônia de
casamento de Clarice
& Yure, ﬁlhos de Walter
Galvão e Jória Guerreiro,
Carlos e Ana Lira, ocorrida
sábado passado, na Casa
Roccia.
Festa onde a família foi
elevada em torno de personagens que começaram
uma nova história de amor
entre nós.
A Banda Hi Jack fez a
animação da sessão.

São muitas as reclamações — entre os industriais
e empresários pernambucanos — em torno do
funcionamento do Porto de
Suape.
O descontentamento é tão
grande que há até quem
perceba um olhar do
segmento para o Porto de
Cabedelo. Será?..

ISABELLA DINIZ

Crise

Clarice Guerreiro Galvão e
Yure Teno Lira estão casados!

Presença

Máximo

O desembargador Joás
de Brito Pereira Filho
prestigia hoje, em Brasília,
a solenidade de posse dos
ministros João Otávio de
Noronha e Maria Thereza
de Moura, nos cargos de
presidente e vice-presidente
do STJ.
A solenidade ocorrerá na
sala de sessões do Pleno do
STJ.

Brilho

A propósito, é de se
elevar a postura e o
brilho da presidente do
Superior Tribunal de
Justiça, ministra Laurita
Vaz, que se despede do
cargo hoje.
Foi uma altiva defensora
do Direito no exercicio do
comando daquela Corte.

Sensacional os trabalhos
que o artista plástico
campinense, Saulo Ais,
colocou em exposição na
Pinacoteca da Coleção
Particular de Tâney Farias,
em Recife.
O destaque da mostra ﬁca
para a tela São Francisco.
Incrível!

Autógrafos

O educador Itapuan Botto
Targino lança amanhã,
às 17h, na Academia
Paraibana de Letras, seu
mais novo livro Desembargador Gonçalo de Aguiar Botto de
Menezes — Memórias, com
selo da Editora Ideia e capa
com o traço de talento de
Flávio Tavares.
A solenidade na APL será
presida por Damião Ramos
Cavalcanti e terá a apresentação do desembargador
federal, Rogério Fialho.

O editor com Tânia Mascarenhas, do
Hapvida na reunião do Lide

Lamento

A coluna se agrupa aos que
lamentam o falecimento do
cantor e tecladista Hélio
Santisteban — do célebre
Grupo Pholas.
Aos 69 anos, deixando um
legado maravilhoso para a
MPB.

Júlio e Berenice
Paulo Neto

Joás de Brito
Pereira Filho

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade: Matheus
Ribeiro, Venâncio
Medeiros Filho, Ruth
Avelino, Eurídice Gama,
Fátima Villar, Socorro Y
Plá Trevas, Jane Oliveira
e Emmanuel Medeiros.
—
O juiz federal Bruno
Teixeira de Paiva recebeu
a Medalha do Mérito Cel PM
Elísio Sobreira, da Polícia
Militar da Paraíba.
—
Tem papo e burburinho,
hoje à tarde, na Usina
Cultural by Heloísa
Maia.
gerardo.com.br

