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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Casamento

A tradicional sociedade de
João Pessoa se encontra,
hoje, para participar
das bodas de Larissa e
Matheus, ﬁ lhos de Silvino
e Kátia Miranda, João
e Lúcia Medeiros, que
acontecerá às 13h, na
Igreja de Nossa Senhora
de Nazaré, no Jardim
Oceania.
Os noivos receberão
cumprimentos no Paço dos
Leões.

Autógrafos

O Juiz Aluizio Bezerra Filho
se prepara para lançar mais
um livro — dessa vez intitulado Processo de Improbidade
Administrativa.
Dia 17, às 17h30, no Salão
do Pleno Tribnal de Justiça.

Relax

A chiquérrima Dóris
Minervino embarca hoje
para nova temporada em
Paris.
Vai com a ﬁlha Juliana, as
netas Julia e Valentina, curtir
uma semaninha de passeios
e — claro! — comprinhas
básicas.
Volta a tempo de participar
do segundo turno.
Um expert na arte do
Ikebana, Ronaldinho
Cunha Lima, fez bonito
ontem, dia do aniversário
de Campina Grande.
Montou um arranjo e
soltou imagem do mesmo
nas redes sociais.
Bonito!

DIVULGAÇÃO

Singeleza

Marcia e Carlinhos Aquino,
ela muda de idade hoje

A realidade

Solidariedade

Falando em eleição, independetemente dos resultados
do segundo turno, o que se
assiste por aqui são muitos
paraibanos deixando o país
para morar entre Orlando,
Miami e Lisboa.
Há um cansaço profundo de
todos em continuar vivendo
no Brasil...
É duro de constatar, mas é
real.

O livro “Uma viagem ao tempo
— reﬂexões, discursos e opiniões”,
de Francisco Evangelista de
Freitas, lançado dias atrás,
chegou às prateleiras da
Livraria do Luiz.
Generoso, Chiquinho
decidiu que, toda a renda
das vendas, será revertida
em benefício da Associação
das Crianças portadoras de
Câncer. Grande Chiquinho!

Data

Visual

Vai ser na próxima terçafeira, às 18h, a sessão de
inauguração do Auditório
Neno Rabello, nas
dependências da Fesp.
Momento de emoção para
muita gente que conheceu
o grande homenageado.

Bem na linguagem eleitoral
do momento, o genio do traço
Fred Ozanan conseguiu
desidratar.
Explicando: perdeu 45 quilos
e, com isso — claro! — está
quase um pavio.

Errata

Ruth Avelino — a eﬁciente
presidente da PBTur —
informando: o voo da
Gol que liga a Paraíba à
Argentina, continua ativo.
Tá dado o recado.

Ronaldinho Cunha Lima e
a Ikebana para Campina

Rogerio Freire e
Fred Ozanan, na La Suissa

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Márcia Aquino, Júlio
César Carneiro,
Alberto Bandeira, a
dama Carmi Lisboa,
Kalina Maranhão,
Herbert Maia de
Castro, Elza Farias e
Maria José Gomes.
—
Os passeios de Catamarã do
Seixas para piscinas naturais
foram retomados ontem.
—
Quem está em João
Pessoa é Geralda
Sarraf — a top idealizadora da ONG Love
Together.
gerardo.com.br

