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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Conquistas

Com todos os desencontros
que aconteceram — na
opinião da coluna, dentro de
uma certa normalidade para
quem não estava ambientado
com o Poder — ainda assim,
o Governo Bolsonaro
começa a mostrar a que veio.
O pente fino do Capitão, em
vários setores da República,
começa a surtir efeito.

Ação

Nem bem começou o ano, o
presidente da APLP, Bartolomeu Pontes, solicitou
audiência ao governador
João Azevedo.
Na pauta, reivindicações
dos mais de 10 mil associados da entidade, tais como o
novo piso salarial, Plano de
Cargos e Carreira, aposentadoria com remuneração
integral e condições de
trabalho.
Pelo que JA tem dito,
nada será atendido, por
enquanto...
No circuito empresarial há,
como que, uma forte expectativa de bons negócios para
esse começo de ano.
“Dezembro foi bom, e essa onda
parece que continua com bom
impulso”, diz um conhecido
empresário do ramo imobiliário pessoense.

Recuperação

E nessa onda, a coluna atesta
que, mesmo com muitas
casas ainda disponíveis
para aluguel e, pelo simples
fato de muitos proprietários
tradicionais terem voltado a
cena no famoso balneário,
Camboinha está em alta
nesses dias de janeiro.
Um deleite.

DIVULGAÇÃO

Onda

Mel — linda — Barros, mudou de
idade, e festejou com os amigos

Prevenido

Antes mesmo de assumir
o comando do Estado,
o Governador João
Azevêdo, vinha reiterando
que espera que a relação do
Governo Federal com a Paraíba
possa ser republicana.
João, como se vê, não
descarta receber sanções
pelo vermelho eleitoral da
Paraíba.
Será que existe essa possibilidade mesmo?!

Detalhe

Bem entendido: movimento
e animação maior, mas
com todo mundo contribuindo.
Ou seja, festões de um só
anfitrião, não. Festas, com a
participação de todos, sim.
São os sinais dos tempos da
magreza festiva.

Iran Souza — causando
nos eventos

Boa vida

A bonita mansão do
ex-governador Ricardo
Coutinho, no Condomínio
dos Bosques das Orquídeas, no
Altiplano, está funcionando normalmente, com seu
proprietário.
Tranquilíssima.

Carestia

Do Conselheiro
Fernando Catão, sempre
atento aos preços praticados
pelos supermercados, ontem
pela manhã, ao ir comprar
uma bandeja de ovos num
dos supermercados da
Epitácio.
“Paguei R$ 32,49. Certo de que
tinha sido explorado, fui a uma
feira livre e encontrei a bandeja por
R$ 10,00”, desabafou.
Impressionante!

Dois detalhes

Fátima Catão e
Verônica Ataíde

Dinho Guedes
e Tati Motta

Depois que deixou o
Gorverno e na nova
moradia, Ricardo
Coutinho tem pedalado
muito com o filho Henri.
Aliás, RC, tem como vizinho
um ex-auxiliar e fraterno
amigo: Gilberto Carneiro.

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Fátima Souza, Jesus
Zapata, Reró Ventura,
Sérgio Lacerda e o
Juiz Hermance Gomes
Pereira.
—
André Braga está na cidade.
—
Acabou Video Show,
o Bom dia Brasil foi
encurtado... é a crise!!!
gerardo.com.br

