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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Na luta

Bonito de se assistir, quase
milagre de acontecer, mas
a reunião das bancadas
em Brasília, na ocorrida
por verbas e emendas,
conseguiu unir gregos
e troianos da política
paraibana.
Nessa hora, quase que
unânimemente — os que
vão sair e os que vão entrar
— estavam lá.

Curioso

O interessante é que,
liderando a mesa principal
estavam José Maranhão,
Luciano Cartaxo, Wellington Roberto e o governador
eleito João Azevêdo.
Na platéia, entre outros, os
senadores Cássio Cunha
Lima e Raimundo Lyra,
prefeito Romero Rodrigues,
Marcondes Gadelha, Ruy
Carneiro, Edina Henrique,
e alguns mais.
Que loucura!
Essa é boa! O professor
Fernando Haddad está
nas redes sociais, desde da
última segunda-feira —
pós derrota — pedindo
dinheiro aos seus correligionários.
Ficou faltando grana para
concluir a contabilidade da
campanha petista...
***
Enquanto isso, o presidente Bolsonaro anunciou
que vai doar mais de dois
milhões de reais — do que
sobrou da campanha —
para a Santa Casa de
Juiz de Fora.

DIVULGAÇÃO

Dois cenários

Bruna Beltrão — comemorando nova
idade — cada vez mais linda!

Top

Walker e Luciana Cunha
inauguraram, anteontem
a loja da Cabanna, em
Tambaú.
Espaço, realmente, lindo
com peças incríveis de
decoração.

Pegando fogo

A sucessão na OAB está
pegando fogo.
Além do presidente Paulo
Maia e Scheyner Asfora,
entrou na disputa — com
super grupo de apoiadores
— o advogado Carlos Fábio.
O pleito já está com
movimento incrível e
promete desdobramentos...

Representação

De 12 e 14 de novembro, o
presidente da AnoregPB
Germano Toscano de
Brito participa do XX
Congresso Brasileiro
de Direito Notarial e de
Registro, em São Paulo.
O evento é reconhecido
como o mais importante
para notários e registradores do Brasil, e acontecerá no Hotel Tivoli
Mofarrej.
Germano é uma das
referências de competência
da Paraíba.

Vitrine
Luciana e Walker
Cunha
Carol e Ana Carla Lopes
com Raquel Holanda

Trinta artesãos que integram
o Programa do Artesanato
da Paraíba participam da
11ª edição do Salão do
Artesanato de São Paulo.
O evento é considerado a
maior vitrine da produção
artesanal brasileira .

O amor

Mayne e Agnaldo Azevêdo
com Edson Mathias

Kelly Sátiro, Carla Bezerra
e Ana Karenina Bronzeado

Anúncio para Chico

O paraibano Gustavo Lyra
e a cantora Paula Fernandes
assumiram mesmo o
namoro.
O casal passou o ﬁnal de
semana em Orlando, onde
curtiu festa de Halloween e
agora segue para Paris.
Os primeiros dias do amor
são sempre torridos e
inesquecíveis...

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Elza Lúcia Solano
Monteiro da Franca,
Luiz Sálvio Dantas,
Fábio Sampaio, João
Bosco Braga, Juliana
Diniz de Medeiros,
Cecília Poggi Lins.
—
Maria Martha e Fernando
Andrade vão passar o
reveillon no Rio.
—
Eita que o ﬁnal de ano
chegou!!!
gerardo.com.br

