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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Agenda

Nesta quinta-feira, feriadão
da Proclamação da
República, o novo restaurante do Hardman Praia Hotel
Salsa It, promete!
É lá que acontecerá o
evento “Vai dar Maré”, que
acontece das 12 às 16h e tem
agendada música ao vivo
com Hugo Brizeno e com
conceito de open food.

Plantão

Por conta desse feriadão, que
acontece hoje, o presidente
do Tribunal de Justiça Joás de
Brito Pereira Filho, decretou
ponto facultativo amanhã
em todo juduciário.
É claro que esse feriadão terá
compensações de produtividade no TJ, nesses próximos
dias.

Eleição

Expectativa

Atuante, Márcio Murilo
tem tudo para realizar uma
grande gestão.
É inteligente e conhece,como
poucos, a estrutura do TJ.

RÔMULO ALVES

Ainda no universo do TJ,
ontem, o desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos — com
todo o merecimento! — foi
eleito para conduzir o Judiciário paraibano, a partir de
fevereiro do próximo ano.
Márcio repete a trajetória
de brilhantismo do pai
Miguel Levino e do irmão
Abraão Lincoln chegando
ao comando do Tribunal de
Justiça da Paraíba.
Giane Sarmento
e Juliana Medeiros

Por aqui

Lu e Bricinha Teixeira
de Carvalho são
presenças certas no ﬁnal de
ano de Camboinha.
Ontem, em papo rápido
com o editor, no almoço
do Guida, o grande
empresário avisou que, a
partir de dezembro, inicia
temporada no balenário
mais top do Estado.

Emoção

O jornalista Kubitschek
Pinheiro foi convidado pelo
colégio Evolução para
proferir discurso, em nome
dos pais dos alunos, na
Colação de Grau de 2018.
Kubi falou durante o culto
ecumênico, que o colégio
promoveu segunda-feira
à noite, na Comunidade
Maná.
Ao ﬁnal, o ﬁlho Vitor —todo
emocionado — subiu ao
palco e abraçou o pai.
Uma alegria sem tamanho.

Entusiasmo

O prefeito Luciano
Cartaxo passou esse começo
de semana em Brasília.
Terça-feira, estava eufórico
com as conquistas de verbas
para gestão pessoense.
Falando claramente, vem
coisa boa por aí!

Bricinha e Lu
Texeira de Carvalho

Máximo

Vai ser com ato solene,
coquetel e convidados
especiais a abertura da
Feira Internacional de
Economia Criativa,
marcado para segunda-feira
que vem, no Auditório da
Estação Cabo Branco.
O acontecimento —
simplesmente genial — se
prolongará por 8 dias e é
uma inciativa da Prefeitura
Municipal de João Pessoa.

Vitória

Mônica
Figueredo

Isabela e Márcio
Murilo da Cunha

Anúncio para Chico

O prazer de conversar,
ontem, no ﬁnal da manhã,
com o empresário Leonel
Freire.
Firme, forte e complemtamente restabelecido.
Muito bom!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Joaquim Martins,
Ridalvo Costa, Cláudio
Bezerra, Herbert
Henriques Filho,
Marcelo Figueiredo
Filho, Dalva Gonçalves
e Leonardo Lisboa.
—
Tem quem tente diminuir,
mas o prestígio do
deputado eleito Julian
Lemos é muito forte no
universo do presidente Jair
Bolsonaro...
gerardo.com.br

