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Sociedade

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

Quem vem

O CEO do LIDE Brasil,
Gustavo Ene, está com
agenda em João Pessoa,
no próximo dia 3 de
dezembro.
Vem prestigiar o evento
de instalação do LIDE
Paraíba que acontecerá
num dos hotéis da Capital.
Momento importante
para a formação do novo
pensamento empresarial de
nosson Estado.

Tá certo!

Muitos repercutem a
decisão do presidente Jair
Bolsonaro em regularizar
— como tem que ser mesmo!
— a permanência dos
médicos cubanos no Brasil.
A esquerda está esperneando, mas é fato que
Bolsonaro, desde a instalação do Programa, foi contra.
Cadê posicionamento do
Conselho Federal de
Medicina?!
No Camboja, há rigor
nas penas para os chefes
da nação que cometeram
crimes.
Ainda que com pouco
tempo pela frente, Nuon
Chea, aos 92 e Khieu
Shamphan de 87 anos
acabam de ser condenados
a Prisão Perpétua pelos
genocídios que cometeram.
Lá não tem boquinha não.

DIVULGAÇÃO

Exemplo

Lindolfo, André, Carmem e Homero se voltam amanhã
para festejar a vida da grande Fárima Sá Pires. Viva!

Pesar

A coluna se solidariza a
família — em especial aos
ﬁlhos Christiane Vitalino
e Bruno Cosme — pelo
falecimento do empresário
Marcos Oliveira, um dos
líderes empresariais do ramo
de móveis e material elétrico
da região.
Força e fé para a esposa Ana
Isabel.

Providências

Enquanto o Palácio do
Alvorada sofre melhorias
para acolher a família
Bolsonaro, aqui a Granja
Santana continua com o
mesmo cenário nesse ﬁm de
gestão de RC.
Será que nem uma pinturinha vão fazer para receber a
família de João Azevêdo?!

Heleninha — linda
— Ribeiro Coutinho

Melita Seixas
— niver dia 30

via
social

Em alta

Os idosos estão em alta.
43% dos brasileiros acima
de 60 anos são os principais
responsáveis pelas contas e
despesas da casa.
De modo geral, 91% dos
idosos no Brasil contribuem
com o orçamento.
É o que mostra pesquisa
realizada pela CDL e SPC.

Gislene e
Robson Dantas

Kelly e Flávio
Sátiro Filho

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje
na sociedade: Teresa
Cunha Farias Melo,
Roberto Franca,
Valberto Azevedo Filho,
Humberto Maranhão,
Fabiano Cabral,
Amanda Holanda e
Ricardo Holanda.
—
Amanhã será a vez de:
Glauco Brito, Rômulo
Rocha, Régis Cavalcanti,
Leandro Carvalho, Severina
Pacheco, Paulo Roberto
Carneiro da Cunha, Fátima
Sá Pires, Vitória Medeiros,
Gilvandro Araújo, Carlos
Trigueiro e Magnólia de
Menezes.
—
Mar quente, límpido.
Tem melhor do que ir
para Camboinha hoje?
—
Domingo é dia de se deleitar
com a família!
gerardo.com.br

