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Sociedade

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

A história
de amor
de Larrisa
Matheus

U

ma festa bonita,
envolvida por forte
emoção, que foi testemunhada pelas famílias envolvidas e um grupo representativo de amigos. Foi
nesse cenário que Larissa
e Matheus, filhos de Silvino
e Kátia Miranda, João e
Lúcia Medeiros Filho, se
casaram no último sábado.
Um acontecimento da
maior beleza que a coluna
prestigiou e hoje coloca
em vitrine.

Prestígio

JÚLIO VASCONCELO

João Pessoa será Capital,
a partir de amanhã, da
Odontologia Legal brasileira. Com a participação
dos maiores nomes do
segmento no país, professores e alunos passarão três
dias na Estação Ciências,
debatendo questões e
apresentando pesquisas,
que nortearão as ações e
caminhos dos profissionais
dessa importante especialidade.
A paraibana Patrícia
Rabello — professora
titular de Odontologia
Legal da UFPB — é a
presidente nacional do
evento.

Em festa

O governador eleito, João
Azevêdo, está vivendo,
literalmente, a glória
eleitoral.
Nesses dias, após a vitória
do dia 7, como é natural,
por onde passa é ovacionado.
Foi assim no final de semana,
quando chegou ao restaurante Pier, na praia do Seixas.
João é simples e recebe esse
afago popular com naturalidade.

via
social

De volta

Aliás, depois que foi eleito, o
governador João Azevêdo fez
questão de fazer um pit stop
no restaurante onde sempre
almoçou, nesses últimos anos:
o Saladella’s, de Alexandre
Cunha. Foi rever os amigos
da célebre mesa formadora
de opinião da casa que tem
como líder Raul Batista.
***
Na opinião da coluna, da
mesa do Saladella’s, certamente, sairão auxiliares do
novo governador.

Os noivos brindam a
felicidade com os pais

Posse

Vai ser amanhã, no Paço
dos Leões, a posse festiva
do médico Roberto
Magliano como presidente
do Conselho Regional de
Medicina da Paraíba.
Roberto é um profissional
renomado, que já contribuiu
muito com a ginecologia
paraibana e tem muito a
realizar no CRM.

Os padrinhos
com os noivos

Larissa e Matheus em momento de
cumplicidade — o partir do bolo

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Fabrício de Serrano
e Pires, Savigny
Rodrigues da Cunha
Lima, Ana Clara de
Jesus Maroja Nóbrega,
Jorge Conde, Cláudio
Mauricio de Oliveira,
Alexandre Ribeiro
Cunha, Ana Zenilda
Oliveira de Almeida,
Luiz Alberto Franco
Carneiro.
—
George Dellameida dirige
o desfile da Reese, no
Holanda’s Prime, amanhã,
às 20h.
—
Raquel e Alisson
Holanda comandam a
inauguração da Reese
e prometem uma
explosão de novidades.
Detalhe: Iorane
Rabello fará desfile!
gerardo.com.br

