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Sociedade

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

PG e as
festas do
mês de
Outubro

O

colunista social Paulo
Germano recebeu um
grupo de convidadas, na
Absurda Lounge, na noite
da última quinta - feira, em
João Pessoa, para celebrar
a nova idade e os oito anos
do blog do PG. A comemoração foi a primeira das
quatro que vão acontecer ao
longo do mês de outubro,
na capital paraibana.
Detalhes: a chef Rosely
Ulysses assinou o menu
exclusivo da noite e a Martini
e a Bombay Sapphire
assinaram os drinks.

A banqueteira Ignes Cunha,
ontem pela manhã, se
debruçou para liderar a
campanha em benefício das
obras e manutenção do Lar
da Providência — instituição
que cuida de idosos e que
passa por situação difícil
economicamente.
Convocou o editor da coluna
a um movimento, para
realizar um almoço regional,
que acontecerá em dia a ser
marcado previamente, e que
terá renda total voltada para
a instituição.
A coluna, claro, aceitou e vai
fazer barulho nessa iniciativa.

Paulo Germano

Bom demais

Mea culpa

O deputado Raniery Paulino
— um dos brilhantes parlamentares da Assembleia Legislativa — lançou, ontem, um
movimento para que o MDB
— o seu partido desde sempre
— faça uma mea culpa no
último processo eleitoral.
Raniery, acertadamente,
quer fazer uma avaliação
— que merece mesmo ser
feita — dos desdobramento
daquele que foi, até bem
pouco tempo atrás, o maior
partido da história política
da Paraíba.
É importante registrar
que, o MDB, hoje, só tem
como representante eleito,
o próprio Raniery e o
senador José Maranhão
— cumprindo o resto
do mandato que lhe foi
conferido na eleição de 2014,
no senado federal.
Que desidratação foi essa?!

DIVULGAÇÃO

Solidariedade

Cerca de 100 crianças
e adolescentes — que se
encontram em abrigos da
capital paraibana — vão
curtir um feliz Dia das
Crianças, numa ação da
Coordenadoria da Infância e
Juventude.
E a brincadeira é bem
simples: vão ao cinema,
numa programação oferecida
pela Sin Comunicações.

Adriana
Terceiro Neto

Dóris
Minervino

Em campanha

O presidente da OAB, Paulo
Maia, circulou em Campina
grande na última terça-feira.
Acompanhado de correligionários, fazendo ações
com foco na campanha para
reeleição.
Pelo que a coluna apurou,
está animado!

Samarah
Hamad

via
social
Alessandra Soares
de Oliveira

Lourdinha e
Luciana Freitas

Sandra
Moura

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Rayner Holmes
Borba, José Alves De
Medeiros, Harlano
Prado Machado, Gisele
Bianca Nery Gadelha,
Maristé Mendes
Rocha, Maria Leopoldina Bahia Carvalhoc,
Vânia Carmem Lisboa
Braga.
—
Wesley Safadão está de
volta com seu novo projeto
WS Sunset, sábado, na
Arena Fest Verão, às 16h...
—
O casal de tops Ana
Medeiros e Luiz
Montero aterrisam
amanhã, na capital
paraibana...
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