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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Emiliana
Jocelino
dizem sim
ao amor

ma cerimônia
U
chique, restrita as
famílias dos noivos e

pouquíssimos amigos.
Foi assim o casamento,
semana passada, em
Brasília, de Emiliana
Vieira — a linda ﬁlha de
Hilário e Gerusa Vieira
— com o professor
e atual secretário
executivo do Ministério da Saúde, Jocelino
Menezes. Tudo perfeito,
bonito e contornado por
uma emoção incrível,
que a coluna coloca em
vitrine nesta edição.

Rigor

WESLEY CARVALHO

Candidatos que gerarem
informações fakes em entrevistas ou nos programas
eleitorais, deveriam ser
punidos.
A mentira — seja em que
grau for — tem que ser
combatida com ﬁrmeza.
Em um país onde tudo se
diz e ﬁca por isso mesmo...

É hoje!

Noite de luz

Caetano Veloso volta a
cantar em João Pessoa nesta
quinta-feira.
Vai apresentar o show
Ofertório, que divide com os
ﬁlhos Moreno, Zeca e Tom.
No Teatro Pedra do
Reino, a partir das 21h30.

Messina Palmeira pilota —
como dirigente da Abrajet
Paraíba, a sessão de
premiação aos Destaques
do Turismo, no auditório
da PB-Tur.
O prefeito Luciano
Cartaxo será um dos
homenageados.
Às 18h30.

Casamento

Em nossas mãos, o convite
para o casamento de
Waleska e Odésio, ﬁ lhos de
Francisco de Assis e Vilma
Cartaxo Duarte, Odésio e
Miriam Medeiros.
Dia 17 de novembro, às
19h30, na Basílica.
A recepção será no Paço.

Ação
Higino conduziu a irmã
Emiliana ao altar

Vergonha

Impressionante que as
agendas das sessões da
Assembléia Legislativa existem, são montadas
diariamente — de terça a
quinta- feira — mas, efetivamente, não acontecem.
Por pura falta de quórum.
Simples assim!

Ronaldinho Cunha Lima,
é quem está assinando
promoção do show de
Caetano Veloso.
Competente, articulado e
experiente nesse assunto,
soube muito bem apagar
o fogo dos que tentaram
misturar arte com política.
Um craque! que te

Luciana e
Cely Furtado

Jocelino Menezes
e sua mãe Aurelina

O noivo no altar com a mãe Aurelina
e a sogra Gerusa Vieira

Higino e
Isabela Vieira

via
social

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Luiz Carlos Santos
Júnior, Ana Helena
Andrade, Wilson
Oliveira, Gisélia Lacesa,
André Menezes, Ricardo
Arruda, Yara Carvalho e
George Guedes Pereira.
—
A chiquérrima Dóris
Minervino amanhece hoje
em João Pessoa, depois de
semaninha básica em Paris.
—
Carol Lopes passando
na Reese, do Holanda’s
Prime. Adorou tudo!!!
—
O editor recebe homenagem,
sábado, em Recife. Depois
eu conto...
—
Bom é ter amigos e
ninguém brigar por
política.
gerardo.com.br

