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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Noite
de luz e
estilo a
Cabanna

W

alker e Luciana
Cunha são gente
muito querida. Proﬁssionais sérios, competentes
e voltados para o trabalho.
Em boa hora, depois de
construirem um grande
nicho no universo do
mobiliário e da decoração,
abriram as portas de uma
incrível loja em Tambaú. A
Cabanna causou.

O deputado federal eleito,
Julian Lemos, só conseguirá
chegar em Brasilia com o
presidente Jair Bolsonaro.
O parlamentar paraibano
está full time no Rio, desde as
vésperas do segundo turno,
e só abriu exceção para vir
a João Pessoa na última
quinta-feira.
Olha aí um político para o
governador João Azevêdo
investir.

Investimento

ROBERTO MARCELO

Poder

Luciana e Walker Cunha
inuagurando a Loja Cabanna

Agentes de viagens de
Minas Gerais, que atuam
na Operadora de Turismo
CVC, estão na Paraíba
desde o domingo.
Só vende bem nessa área,
quem conhece os destinos.

Final

O mês de novembro traz
uma triste notícia para
o mercado da melhor
cozinha da cidade.
O Jardim d’ Europa,
casa pilotada por Sandra
Nepomuceno Azevêdo,
em Tambaú, vai fechar as
portas dia 11.
Uma pena, relmente.

Luz

Pendenga antiga que, todos
os verões, movimenta a vida
dos veranistas das praias
nobres do Litoral Norte.
A Justiça Federal autorizou
o Ministério Público
Federal a realizar acordos
com 160 proprietários
de imóveis localizados à
beira-mar de Camboinha e
Areia Dourada.
O objetivo é liberar os
terrenos da Marinha,
ilegalmente invadidos, sem
prejuízo às áreas regulares
dos lotes.

Segurança
Aucélio e Wilma Gusmão
com a ﬁlha Luciana
Soni e Adeilton
Perreira

Descanso

Movimento

Agora, nas redes sociais,
essa decisão da Justiça
Federal, está causando.
Aﬁnal, na lista divulgada
— que já se vê fácil que
está desatualizada — estão
alguns dos nomes mais tops
da sociedade paraibana.

Fátima e
Ximenes Dantas

O desembargador Plínio
Leite Fontes e a esposa
Socorro, são as novas
vítimas da falta de
segurança de nosso Estado.
O carro do casal, uma
Hilux, foi roubada em
frente a Igreja Santa Julia.
Que Paraíba sem policiamento é essa?!

Carlete e
Alexandre Lessa

O editor e Patrícia Rabello
com Iris e Odilon Amorim

Expedito Arruda, Dayse Cunha
e Fred Cavalcante

Henrique e
Dayse Lara

O governador eleito, João
Azevêdo, está em rápidas
férias, antes de assumir o
comando do Estado.
Foi para Espanha, e depois
segue para Portugal.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Henri Netto, Oswaldo
Jurema, Marta
Nóbrega, Miguel
dos Santos, Arlênia
da Cruz Pequeno e
Mamede Santos.
—
Iris e Odilon Amorim
iniciam temporada de
verão, na praia Formosa,
no próximo dia 15.
—
Camboinha está quente
nesse sábado...
gerardo.com.br

