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Sociedade

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

Novo tempo

Com o entusiasmo
renovado e muita
esperança num futuro
próximo, a coluna se une
aos que festejam a vitória
da democracia brasileira,
no último domingo.
O importante agora é
olhar para frente e lutar
por dias melhores para
todos.

Mistério

DIVULGAÇÃO

O governador Ricardo
Coutinho não seguiu a
tradição dos governantes, quando se dirigem
as sessões eleitorais para
votar.
Como não houve informações do horário que iria
acontecer, nenhum veículo
de comunicação conseguiu
acompanhar RC nessa
hora, no último domingo.

Discreto

Talvez RC já estivesse
sabendo que as chances
de vitória de Haddad, em
João Pessoa e Campina,
eram remotas.
Na verdade, o governador investiu bastante para
que o canditato petista
ganhasse nas duas cidades.
Não conseguiu.

Junior Bandeira, Paulo Marinho, Odinaldo Queiroga e Raul Batista
com Alexandre Cunha, na última sessão do Saladellas

Despedidas

A casa estava cheia, a
mesa principal — com os
frequentadores de todos os
dias — também.
Hoje, o Saladellas, fecha
as portas depois de 27 anos
de funcionamento.

Prestígio

A vitória do deputado
Jair Bolsonaro, no último
domingo, eleva a representação de nosso Estado, no
Congresso Nacional, de
forma muito forte.
Comprovadamente, o novo
Chefe da Nação tem um
parceiro paraibano em seu
ciruito íntimo: o deputado
eleito Julian Lemos.
O campinese pode fazer
muito pela Paraíba.

Láurea
O editor e a primeira-dama de
Cabedelo, Daniella Ronnconi
Marcílo Nascimento —
pai e ﬁlho, no Saladellas

#ﬁcaadica

Olha aí um bom canal
para o governador eleito,
João Azevêdo, começar a
criar.

Inauguração

O Eco Medical vai
ganhar mais um centro
médico.
Trata-se do No.Calv,
liderado pela médica,
Suzete Patrício de
Andrade.
Dia 9 de novembro, às 20h.

Máximo

Muito normal, simpática e
absolutamente bonita. Foi
assim que se apresentou a
futura Primeira Dama do
país, Michelle Bolsonaro.
Em entrevista exclusiva a
Rede Record/CORREIO,
disse que se dedicará
ﬁrmemente aos surdos e
deﬁcientes do país.

Porﬁrio Loureiro e
Alexandre Cunha

Fidalguia

Festa linda

Um acontecimento bonito,
histórico.
A festa da vitória de
Bolsonaro, no Busto de
Tamandaré, foi ordeira,
feliz e sem excessos.

O advogado Geílson
Salomão vai receber a
Medalha do Mérito Advogado
Paulo Américo Maia de
Vasconcelos, concedida pelo
Conselho Superior da
Procuradoria Geral do
Município.
Dia 8 de novembro, na
sede da Prefeitura, em
Água Fria.

Charles e João Silveira
com Olavo Cruz

Flagrante de ontem, da mesa de
formadores de opnião no Saladellas

Anúncio para Chico

Janete Ismael e Francisco
Sagres Macedo, foram
anﬁtriões no domingo
eleitoral.
Receberam para almoço, na
casa do Altiplano, amigos de
Minas Gerais e escolhidos de
João Pessoa. Top!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Graça Lima, Joaquim
Faria, Marta Galdino,
Anna Catharina
Florêncio, Sérgio
Targino e Doralice
Lucena.
—
Betina e Abilio Sá Neto
embarcaram, agora pela
manhã, para semana de
muitos vinhos e passeios na
Argentina.
—
Vida nova!
gerardo.com.br

