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Sociedade

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

Inauguração

Com coquetel e a participação de escolhidos amigos e
parceiros, será inaugurada
hoje, a No.Calv — Centro
Médico Capilar,no Eco
Medical dirigido por equipe
de médicos liderada por
Suzete Patrício de Andrade.
Às 20h.

Máximo

Está ﬁcando um estouro —
como tudo que faz mesmo
— o painel que Flávio
Tavares está pintando
para ser aﬁxado na sede
do Ministério Público do
Trabalho.
A coluna viu e mostra em
detalhes — esboço e telas,
no site gerardo.com.br

Brilho

Em nossas mãos, convite
para abertura do VI
Encontro Nacional dos
Tribunais de Contas que
será realizado de 28 a 30 de
novembro,em Floripa.
O evento é presidido por
um paraibano de largo
conceito no universo de
Contas do país: Fábio
Túlio Nogueira.
Um absurdo o exemplo
que o Senado Federal deu
aprovando o aumento dos
ministros do STF e PGR.
Fica provado que há —
não tem jeito! — tratamento diferenciado para uns
poucos, e para outros, os
rigores da crise.

Beatriz Ribeiro e o noivo Hallan Iff, com o presidente da TV Record, Luiz Cláudio Costa,
na homenagem que o Senado realizou ontem, pelos 65 anos de sucesso da emissora

Golpe

Mais um grande colégio
paraibano não resiste aos
novos tempos.
A Escola Redentorista
de Campina Grande, depois
de 43 anos de atividades, vai
fechar as portas nesse ﬁnal
de ano.
Uma tristeza assistir a
tradição de nossa educação
virar apenas uma lembrança
do passado.

Perigo

Muitos consumidores brasileiros ainda não conseguem
lidar com as dívidas do
cartão de crédito, é o que
mostra uma recente pesquisa
divulgada pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL).
Segundo o levantamento,
33% dos consumidores
não sabem nem o valor da
fatura do mês anterior.
Que coisa!

DIVULGAÇÃO

O ﬁm

Marlete Assis e
Ruth Moura

Convite

O editor da coluna foi
convidado para ser uma
das estrelas da nova
campanha da Love
Together.
Depois eu conto...

Em Gramado

Netinha Viana, Violeta Sá Barreto,
Suzana Amorim e Mayne Azevedo

Lúcia
Padilha

Anúncio para Chico

Dani Fialho — agora uma
das assessoras da Secretaria
de Turismo de João Pessoa —
está em Gramado.
Foi a trabalho acompanhar
as ações do nosso turismo
municipal, numa das feiras
mais importantes do país.

via
social
Aniversariam hoje
na sociedade: Tereza
Neyva Coelho, Edileny
Medeiros, Arnaldo
Maia, Moema Soares,
José Nunes Filho, Emílio
Diniz, Jorge Alex Santos
e Nelci Agra.
—
Ruth Avelino realiza o
Assustado de novembro
acontece hoje no Cabo
Branco.
—
E tem melhor que uma
sexta?!
gerardo.com.br

