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Sociedade

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

As
noivinhas
de AK
festejam...

C

omo faz todos os
anos, a cerimonialista
Ana Karenina Bronzeado
reserva um domingo de
dezembro — em 2018 foi o
dia 2 — para reunir todas as
noivas que vai levar ao altar
no ano seguinte. É sempre
uma festa animadíssima,
cheia de emoção e que fica
marcada para sempre. A
coluna deu um rasante no
evento e — claro! — faz
vitrine na edição de hoje.

Impressionante o número
de solicitações de vistos para
o Brasil — cresceu 65% em
outubro passado.
Segundo o Ministério
do Turismo, o aumento
foi expressivo nos quatro
países autorizados a emitir
as permissões de entrada
por meio eletrônico: ou seja,
EUA, Canadá, Japão e
Austrália.

FERNANDO BRONZEADO

Bem vindos!

Walber, Ana Karenina e o filho
Fernando Bronzeado Neto

Errata

A coluna errou ontem, mas
hoje faz a retificação.
O empresário José
William Montenegro
toma posse, na presidência do Sinduscon JP, no
próximo dia 12, às 19h30.
No Teatro do SESI, no
Centro de João Pessoa.
Presença confirmada.

Movimento

Foi bem movimentada a 5ª
Edição do Spa dos Jogos
— o maior encontro lúdico
de boardgame do Brasil,
ocorrido no luxuoso Hotel
Cabo Branco Atlântico.
Mais de 9 Estados do país
participaram do evento.

Decisão

Prestígio

O juiz Rodrigo Marques
Silva Lima, vai integrar a
equipe do presidente eleito
do TJPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos.
Ele foi convidado e aceitou
ser juiz-auxiliar da Presidência a partir de fevereiro.
Boa indicação!

Depois de 47 anos usando
os Correios para remeter
cartões natalinos aos
amigos da Paraíba, Tânia
Paranhos se dobrou
a realidade dos novos
tempos.
“Este ano vou desejar Feliz
Natal aos amigos pelo
whatsapp. Pelo Correio não
chega!”, disse.

Walber e Ana Karenina
com as noivinhas 2019

Pelas mulheres

Será manhã, às 18h30,
na Estação Cabo Branco,
o lançamento do Núcleo
Paraíba do Grupo
Mulheres do Brasil.
O Grupo é formado por
mulheres que lutam a favor
de direitos iguais, empoderamento feminino e contra o
racismo.
A presidente nacional, Luíza
Trajano vem a João Pessoa
para o lançamento.

via
social

Steniel e Rita de
Cássia Patrício

Paulo e Lúcia
Nepomuceno

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Shyrley Motta, Iracema
Xavier, Carla Renata
Perazzo, Sérgio Vieira,
Alexandre Aguiar,
Cláudio Héctor
Omezzali, Carol
Morais, Eduardo de
Carlos, Laurence
Souza, Vânia Vilarim e
Sônia Santos.
—
Ana Maria Farias
embarcou, ontem, para o
Rio de Janeiro. Fica até
2019.
—
Davi Lira e Luíza
Rabello reúnem a
família hoje para
anúncio importante...
—
A saudade da professora Adylla, neste 5 de
dezembro, será menor... É
vida que segue!
gerardo.com.br

