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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Chapéu de Ouro

Dezembro é, sempre, tempo
de festas para quem faz o
CORREIO.
Na próxima terça-feira,
dia 04, será realizada a
edição 2018 do Chapéu de
Ouro — a única premiação
do mercado publicitário
paraibano.
O evento está marcado para
às 20h, na Pink Elephant.

Dia D

Os advogados da Paraíba
se movimentam, hoje, para
participar do processo de
escolha da nova diretoria e
Conselheiros da OAB.
Três chapas concorrem no
pleito que, em João Pessoa,
será realizado no Clube
Cabo Branco.
Briga bonita e de gente
grande.

Sintonia

O governador Ricardo
Coutinho e o governador
eleito, João Azevêdo, estão
na Espanha.
Voltam hoje — depois de
terem bons dias isolados do
assédio e com tempo para
traçar o futuro.
E quando é que se conhecerá
o primeiro escalão de JA?
Houve um tempo que ele
era a referência da ordem
por aqui.
O Coronel Panta faleceu
domingo à noite.
Um homem que soube
usar a autoridade e que fez
história.
Paz e bem para os filhos
e netos nesse momento de
dor.

Alba Tavares, Isolda Caetano, Nereida Barreto, Patrícia e
Leila Rabello no almoço oferecido por Rosa Guedes Rabello...

Inauguração

Baruc e Márcia Pessoa
inauguram, amanhã, o
prédio Erlie Amorim, na
praia do Cabo Branco.
O editor da coluna visitou a
obra e pode assegurar que
é um empreendimento a
altura da grande figura que
foi Erlie e que, ainda hoje,
provoca saudades por seu
entusiasmo e empreendedorismo.

Em alta

Até ser reconhecido como
estilista da moda criativa
nacional, Issac Silva,
ouviu mais nãos do que
sins, desde quando saiu
dos confins do interior da
Bahia.
Em São Paulo, para onde
migrou em 2010, conquistou o gosto de Elza Soares,
Camila Pitanga e Thais
Araújo.

Articulação

... que reuniu
a família ....

Carla Bensoussan — a
agitada RP dos eventos
bombados de Pernambuco — convidando o editor
da coluna, para conhecer a
agenda das festas do verão.
Carlinha é uma figura.

Recondução

A diretora de Comunicação do Tribunal de Justiça
da Paraíba,a jornalista
Cristiane Rodrigues, já
está com garantia de que
continuará no cargo, a
partir de fevereiro de 2019.
O próximo presidente do
TJPB, desembargador
Márcio Murilo da Cunha
Ramos, convidou-a para
que continue à frente do
setor.

DIVULGAÇÃO

Pesar

via
social
... Celida
Calzavara...

... e Josafá
Soares

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Soraia Freire,
Oneyde Ribeiro de
Moraes, Paulo Soares
Loureiro, Thereza
Madalena Braga,
Maíra Carvalho,
Jackson Carvalho,
Melita Seixas, Diego
Teixeira Gonçalves,
Helanne Varela e José
Paulino Costa Neto.
—
Cinco paraibanos integram
a equipe de transição do
Gorveno Bolsonaro,
em Brasília. Pense num
prestígio de nosso Estado.
—
Vai ter samba e
dos bons, domingo
que vem, no Espaço
Cultural, às 19h. Mirandinha está no pedaço!
gerardo.com.br

