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Sociedade

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

Sacação

Alessandra e Clodoaldo
Soares de Oliveira —
depois de muitos anos
afastados do verão de
Camboinha — resolveram
aproveitar a famosa praia,
nos finais de semana.
Apenas durante o dia, com
almoços em família.
Eles sabem curtir a vida.

Tiro no pé

A estratégia de criticar por
criticar, por parte da oposição,
não está rendendo muitos
dividendos para quem aposta
em fragilizar o Governo
Bolsonaro.
São teses tão sem elementos,
tão bobas que, de saída,
só geram desgastes para o
grupo.

Os campeões

Zé Neto & Cristiano foram
os artistas mais ouvidos no
Brasil na plataforma de
streaming Spotify, em 2018.
Já Jorge & Mateus — que
ontem estiveram no Fest
verão — e Anitta — que
sábado estará por aqui —
seguem no top dos 5 mais
tocados.
Conclusão: o Fest verão 2019
está top em atrações.
O Juiz Romero Feitosa
foi convidado e aceitou
fazer o casamento LGBT+
que a Defnsoria Pública da
Paraíba vai promover, no
próximo dia 24, no Teatro
Paulo Pontes.
Vale dizer que a promoção
recebe apoio, dos mais
representativos, do Cartório
Azevêdo Bastos.

DIVULGAÇÃO

Alto nível

Patrícia Cruz e Jackie Torres nos
encontros do verão de Camboinha

Casamento

Em cerimômnia marcada
nos jardins do Porto Pinheiro
— com aquele cenário
fantástico da praia do
Bessa — casam na tarde do
dia 18, Daniela & Alex,
filhos de Ricardo e Josilene
Moreira, João Batista da
Silva Filho (i.m.) e Kimenia
Ferreira.
Detalhe chic: a noiva vai usar
um modelo exclusivo de Estela
Noyama.

Posse

A propósito da Defensoria Pública, Madalena
Abrantes assume novo
desafio profissional
amanhã.
Às 9h, será oficializada no
cargo de Defensora Pública
Geral Adjunta da Paraíba.
Decisão acertada do DPG
Ricardo Barros.

Madalena
Abrantes

Modernidade

A Cultura Inglesa de Tambauzinho, do professor e empresário David Barlow, está
inovando no mercado.
Ao reformar a cafeteria
da escola, escolheu a chef
Déborah Guedes, para
assinar o cardápio da casa
que, agora, vai funcionar o
dia inteiro.

via
social
O editor, Diurde Arcoverde e Luzia Aprarecida
Cavalcante: vitórias na Defensoria Pública

Maq - Larem

Romero
Feitosa

Alex Ferreira Silva
& Daniela Moreira

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Rogério Rufino Simões,
Cláudia de Araújo
Navarro, José Vanildo
de Oliveira Júnior,
Flávia Maria de
Oliveira Zírpoli, Sérgio
Paiva Cunha Dália,
Carlos Alberto Pinto
Mangueira, Alda Luna
Dos Santos e André
Anderson Araújo dos
Santos.
—
Amanhã será a vez de:
Georgia Martins e
Adriana Arruda Braga.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

