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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Gol de placa

A entrevista exclusiva
que a TV Correio/
RecordTV conseguiu
realizar, anteontem, com o
candidato Jair Bolsonaro,
foi uma vitória sem igual
na cobertura das Eleições
2018.
Importante, principalmente, porque se enxergou
— verdadeiramente — a
diﬁculdade física que o
candidato vem enfrentando na recuperação do
atentado de Juiz de Fora.

Se ligue!!!

A propósito do momento
eleitoral que vivemos, a
TV Correio/RecordTV
já está pronta para a
cobertura especial das
eleições 2018.
Programas especiais,
boletins e acompanhamento de tudo que acontece
nos bastidores das últimas
horas de campanha, na
votação, apuração e totalização dos votos.
A cobertura começa hoje,
no programa Voto na
Correio, a partir das
13h30.
George e Carmen Guedes
Pereira vão curtir nova
temporada no Rio, acompanhados do médico Valdevino
Ribeiro.
Dia 25 — comemorando o
aniversário de George —
estarão hóspedes do luxuoso
Miramar Hotel by Windsor, em
Copacabana.
Isso é, se pode deﬁnir como
permitir num passeio em
alto estilo.

ROBERTTO MARCELO

Deleite

Leila Azzous, Valeria e
Suênia Cabral

Casamento

Com pompas, circunstâncias e forte emoção,
casam hoje, na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo,
Larissa e Marcelo, ﬁ lhos
de Ovídio e Margarete
Mendonça, Luiz e Estela
Martins.
Os noivos recepcionarão
no Paço dos Leões.

Centenário

O presidente da Academia
Paraibana de Letras,
Damião Ramos Cavalcanti
e o presidente do IHGP,
Guilherme Silveira, se
uniram para comemorar o
centenário de nascimento
do acadêmico Eduardo
Martins da Silva.
Dia 9 de novembro, às
17h, no auditório da APL
Detalhe: quem está à
frente dessa iniciativa é o
acadêmico Itapuan Botto.

Despedidas

E vai ser por conta desse
passo decisivo de hoje,
que a Paraíba vai perder a
presença da linda blogueira
Larissa Zaguel em nossos
salões.
Ao casar, a beldade passará
a residir no Paraná.

Patricia Rabello, Carmelita Chang,
o editor, Celino Neto e Isabelle Diniz

Aplausos

O Pleno do TJPB aprovou
Voto de Aplausos para o diretor
da Esma, desembargador
Marcos Cavalcanti.
Pela iniciativa de ter incluído
a Residência Judicial no
Curso de Preparação à
Magistratura.
A propositura foi do
desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos.

Em festa

Sergio Penazzi e
Saulo Montenegro

Ana Flavia Macedo, Heleninha
Ribeiro Coutinho e Milena Neves

Anúncio para Chico

Lali
Vieitas

A agenda da coluna registra
comemoração mais que
especial neste sábado:
o aniversário da dama
Giacomina Magliano de
Moraes.
Uma mulher digna, querida,
proﬁssional respeitada dos
quadros da UFPB.

via
social
Aniversariam hoje o
acadêmico Ramalho
Leite, Paulo Germano
Ribeiro Coutinho, Irlen
Guimarães, Margarida
Araújo Silva, Altemir
Garcia, e Werner Wolﬀ.
—
Em nossas mãos, o livro
Ensinamentos que a vida nos
traz, de Aucélio Gusmão.
—
Falta um dia para o
país entrar no eixo
novamente!
gerardo.com.br

