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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Diogo Menezes, Ana 
Francisca Figueiredo, 
Maurício Cunha, Ana 
Paula Dias, Romero 
Cruz, Leo Teixeira e  
José Ribeiro  Júnior.
—
Separações & namoros não é 
título de livro — mas podia 
ser — é o que anda aconte-
cendo por aí...
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Anúncio para Chico

Tainá Andrade 
abalando em Pipa

Roberta e
Nildo Nunes

Seldinha Ribeiro e
Gustavo Paulo Neto

Dorgival e
Melissa Terceiro Neto
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Prestígio
O advogado Nildo Nunes 
é mais um paraibano 
anunciado na equipe de 
transição do Governo Jair 
Bolsonaro.
A Paraíba nunca esteve tão 
perto de um futuro Chefe da 
Nação.
***
A coluna vem registrando 
e os membros da transição 
daqui devem fi car atentos, 
com tantos possíveis aliados 
no staff  do futuro presidente.

Open
Está aberta —  24h —  a 
academia Korpus, do Pátio 
Altiplano Shopping.
Simplesmente top.

Causando
O colunista PG faz a cena de 
hoje à noite na Dhom. 
A badalada loja vai homena-
gear um dos soberanos da 
midia digital da cidade. 
Às 19h.

Sem moedas
De acordo com levan-
tamento realizado pela 
Associação Brasileira 
das Empresas de Cartão 
de Crédito, os cartões 
movimentaram R$ 1,36 
trilhões, contra RS 1,31 
trilhões de saques.
Esse dado só mostra o 
quanto a economia brasi-
leira tem se tornado, cada 
vez menos, dependente do 
papel-moeda, uma vez que a 
população tem mais acesso 
aos serviços fi nanceiros.
Falta fi car sabendo no que 
isso vai representar em 
termos de ganho para todos.

Experiência
De 3 a 7 de dezembro, o 
Iesp vai abrir o processo 
de seleção para o “Projeto 
Jovem Aprendiz”, no 
quadro funcional da 
empresa.
Uma ótima oportunidade 
para começar a conhecer a 
vida profi ssional.

Velhos fatos
O escritor Luis Fernando 
Veríssimo, está lançado 
“Ironias do Tempo” com 
crônicas e selo da Objetiva.
Ele agora aposta em textos 
curtos e até se espanta com 
os longos que escreveu.
“Já fui muito elogiado pelo que 
não escrevi”, diz se referindo a 
comentários atribuídos a ele 
nas redes.

Registro
A coluna deixou de registrar   
ontem, na cobertura da 
abertura da Feira Inter-
nacional de Economia 
Criativa — mas é impor-
tante falar —  sobre o bom 
trabalho que Marianne 
Goes continua realizando 
na Estação Cabo Branco.
É bem cuidada, tudo 
funciona e — melhor! — os 
funcionários são sempre 
muito cordiais com os 
visitantes.

Presença
Quem chegou a João Pessoa 
ontem, foi o secretário 
especial da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento 
Agrário, Jeff erson Coriteac. 
Veio participar do I Simpósio 
Internacional de Agricultura 
Familiar, que será ofi cialmen-
te aberto hoje, e se estende 
até o sábado, com progra-
mação intensa de rodas 
de conversas e ofi cinas na 
Estação Cabo Branco. 

Bazar
Damas da sociedade —
lideradas por Lizeth Nunes 
— realizam nos dias 8 e 9 de 
dezembro, o Bazar de Natal da 
Casa da Criança com Câncer.
No térreo do Manaíra 
Shopping, em frente a loja 
Tellpasso.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


