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Sociedade

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

Lançamento

O delegado da Polícia
Federal da Paraíba, Fabiano
Emídio, vai lançar, no
próximo dia 27, o livro
Lavagem de Dinheiro e Paraísos
Fiscais – A captura da economia
pelo crime organizado, na hall
do Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraiba.
Às 17h.

Detalhes

O livro de Paulo Emídio
será apresentado por
Octávio Paulo Neto, coordenador do GAECO na
Paraíba.
Caberá ao presidente do
TJPB, desembargador
Joás de Brito Pereira
Filho conduzir a solenidade.
O prefácio da obra leva
a assinatura do professor
Rômulo Palitot.
O deputado eleito Julian
Lemos está repetindo o
prestígio que um célebre
parlamentar paraibano teve
— nos Anos 60 — com um
presidente brasileiro.
Hoje, Lemos tem força
similar ao ministro Abelardo
Jurema.
Vale lembrar,entre outras
conquistas, Jurema federalizou nosssa Universidade.
#ﬁcaadica.

Por aqui

Quem aporta na cidade,
este ﬁnal de semana, é
Rodrigo Suassuna.
Vem com a esposa Renata
— que é linda e chique —
prestigiar festa da família
e, claro, matar as saudades
dos amigos paraibanos.

RÔMULO ALVES

Tal e qual

Maria Clara Farias
e Bianca Pimentel

Tradição

Fred Ribeiro — que hoje
está ﬁ xado proﬁssionalmente em São Paulo e
é uma grande ﬁgura —
reuniu amigos na última
quarta-feira, no Roccia
Bar.
Para comemorar — como
ele adora e faz todos os
anos — a nova idade, ao
lado dos amigos.

Top

Coqueirinho está para
ganhar super restaurante
nesse verão.
Com a marca de
Alexandre Cunha, o que
já é garantia de qualidade.

Bons horizontes

O Procurador Marcílio
Franca, corregedor do
Ministério Público de Contas
da Paraíba, foi recebido, esta
semana, por Giancarlo
Astegiano — procurador
Regional do Ministério
Público de Contas da
Itália, em Turim, na região
do Piemonte.
Os dois trocaram experiências para o aperfeiçoamento
do combate à corrupção no
Brasil e na Itália e trataram
também de um possível
estabelecimento de mecanismos de cooperação.
O Brasil vai mudar mesmo.

Agenda

Marcela e Marina
com Lisete Nunes

A cara de Goretti Zenaide
— e bateu uma saudade
danada!
Dia 2 de dezembro, no Hotel
de Trânsito do Primeiro
Grupamento de Engenharia, será realizado o almoço
beneﬁcente de ﬁnal de ano
da AMEM.
A partir das 12h.

Imperdível

Giancarlo Astegiano e
Marcílio Franca

Luciana
Carvalho

Anúncio para Chico

Vai ser com palestra de José
Salibi Neto o lançamento da
Embaixada de Nogócios da
Paraíba.
Dia 26, no Centro de
Convenções Cidade Viva.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Gleriston Guedes Cavalcanti, Gerlane Maria
Soares Farias, Penha
Filgueiras Abrantes,
Sérgio Gonçalves C. de
Albuquerque e Roângela
Maria Cavalcante S.
Fernandes.
Tulio Parente veio curtir o
feriadão em João Pessoa. Os
pais Sávio e Germana estão
eufóricos.
gerardo.com.br

