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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Pela paz

Nos dias 6 e 7 de dezembro
próximo, João Pessoa
vai sediar o Encontro
Nacional dos Juízes de
Família com o tema: “O
Magistrado na Construção da
Paz nos Conﬂitos Familiares:
Perspectiva e Realidade”. Será
na Escola Superior da
Magistratura da Paraíba —
Esma. Quem está à frente é
a magistrada Agamenilde
Dias Arruda V. Dantas.

Preciosidades

Alguns documentos antigos,
encontrados no arquivo
da Câmara Municipal de
João Pessoa, já estão na
Fundação Casa de José
Américo para processo de
higienização.
São peças que datam de
diversos períodos, alguns
do Brasil-Colônia, outros do
Império e atas que cobrem
a vida do Legislativo
Municipal entre 1910 e 1912.
Simplesmente fantástico!

Pesar

Saudades

Nessa mesma vibe de
saudades, a coluna foi
tomada ontem por um
impacto: a partida da
dama Terezinha Real
Cabral.
Uma mulher incrível que
só construiu amigos e
que, como poucos, deu
exemplos de dignidade nos
momentos mais difíceis da
vida.
Uma grande mulher!

DIVULGAÇÃO

Um homem bom, líder
inconteste da família. Foi
como Solon Lucena —
falecido ontem — viveu e
fez história entre nós.
À família enlutada, as mais
sentidas condolências da
coluna.
A presença chique da
Yêdda Ribeiro Coutinho de Lima

Start

O ﬁnal de semana de 15
de novembro — como
é tradição — abre a
temporada de veraneio em
Camboinha.
Muita gente já está transferindo a residência para
o badalado balneário, que
mais está parecendo um
canteiro de obras.
Eita que a agenda de festas
desse ﬁnal de ano vai ser
inaugurada!

Agende-se

A 1ª Mostra de Cinema
Walfredo Rodriguez
chega com tudo nesse mês
de novembro — de 9 a 11
— reunindo proﬁssionais
experientes do mercado
nacional e internacional.
No Centro Histórico de João
Pessoa. Imperdível.

Lúcia e
Anibal Nóbrega

Top

Frequentadíssima a nova
Adega do Alfredo, no LS
Hotel.
O chef Fred Ferreira —
numa felicidade contagiante — tem apresentado o
cardápio que criou, repaginando muitos dos célebres
pratos da famosa casa
portuguesa.

Poder

E quem está com tudo junto
ao governador eleito do
Distrito Federal, Ibaneis
Rocha, é o advogado
paraibano Edward Abrantes.
O escritório que divide com
o pai Johnson — advogado
dos mais respeitados por
aqui — está entre os consultores da campanha vitoriosa
do MDB, no DF.

Terezinha e
Wilson Aquino

Vanja Mesquita e
Márcia Queiroga

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Marlanny Carneiro
Braga, Aracely
Menezes,Erly Cabral
Júnior, José de Anchieta
Rocha, Augusto
Bezerra Cavalcanti Neto, Lízia Paiva e
Vanessa Pereira Gomes
—
Cida Lobo passou ontem
pelo gabinete do editor. Vem
coisa boa por ai...
—
Luciano e Débora Maia
estão passeando pela
Inglaterra.
—
Já viu quinta com jeito de
sexta?! Pois é!..
gerardo.com.br

