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Sociedade

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

Waleska
& Odésio
dizem sim
ao amor

C

erimônia bonita, concorrida com a alegria que
todos sonham em viver nas
festas da família. Foi assim
grande noite de casamento
de Waleska & Odésio, ﬁlhos
de Francisco e Vilma
Cartaxo Duarte, Odésio e
Miriam Medeiros, ocorrida
no último dia 17, entre a
Basílica de Nossa Senhora
das Neves e o Paço dos
Leões. Um acontecimento
e tanto que teve o prestígio
maciço da trasdicional
sociedade paraibana e que
a coluna coloca em vitrine
neste domingo.
JOSÉ SAMPAIO, SALIERI LIMA

Brilho

A senadora eleita Daniela
Ribeiro está brilhando
antes mesmo de assumir
mandato no Senado Federal.
Foi escolhida Líder do PP
no SF, a partir de fevereiro
de 2019.
Nessa velocidade celulárica vai
longe.

Entusiasmo

Elas por elas

O Grupo Mulheres do
Brasil/Núcleo JP realiza
concentração hoje na
Lagoa, a partir das 8h30.
A ideia é fazer uma
caminhada — proposta da
ONU — para marcar o
Dia Mundial de Luta pelo
Fim da Violência contra as
Mulheres.
Aplausos!

Mineiro, o novo diretor
presidente da Energisa,
Ricardo Charbel, está
entusiasmado com João
Pessoa.
“A cidade é bonita, tem
praias incríveis e equipamentos incríveis e — já deu para
perceber — qualidade de
vida” disse.

Top

Bombou geral a sessão em
homenagem ao colunista
PG, realizada pelo dirigentes da Dhom, na última
quinta-feira.
O homenageado é um
ﬁguraça, tem humor e
prestígio. Precisava mais?!

Só para saber

Os mega ricos do planeta
— cerca de 2.158 pessoas —
aumentaram suas fortunas
em quase 20%, em 2017.
Segundo dados oﬁciais da
UBS BilionairesReprt, esse
grupo acumulou algo em
torno de U$ 4,1 bilhões.
Quem é rico por aqui?!

Os noivos com os pais, Odésio e Miriam
Medeiros, Francisco e Vilma Cartaxo

Orgulho

A escritora e acadêmica
Maria das Graças Santiago
está numa alegria imensa.
O motivo? A defesa de
doutorado da ﬁlha dela,
Maria Cristina Paiva
Santiago, em Direito.
A tese defendida tem título
quilométrico, mas vale
ser registrado: O Direito de
arrependimento e a proteção da
hipervulnerabilidade: a aplicação
de um novo modelo de extinção
contratual à luz da humanização
do direito civil-constitucional.
Na UFPB, com louvor.

via
social

Hervásio Bezerra
e Shirlene

Maq. Larem

Geraldez e
Nitinha Thomas

Marlene Bezerra
e Maurício Medeiros

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Clóvis Beltrão de
Albuquerque, Ricardo
Rolim, Carmem Lêda
Nobrega, Ângela Goretti
de Souza Dias, Lola
Cruz, Suzana Gonçalves,
Gabriel Ferreira e
Rachel Pinheiro.
—
Amanhã será vez de: Márcia
Galisa, Adamar Oliveira e
Rachele Cabral.
—
Como faz todos os
anos — ela adora a
data — Rosa Guedes
Rabello festeja a nova
idade reunindo a
familia.
—
Domingo é dia de se deleitar
com a família!
gerardo.com.br

