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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Primeiríssima

O casamento coletivo do
Movimento LGBTQI+
que a Defensoria Pública
da Paraíba irá realizar, no
próximo dia 24, no Teatro
Paulo Pontes, vai oficializar
a união de 32 casais.
E quem conduzirá ato será
o Juiz Romero Feitosa
— famoso pelas belíssimas
celebrações (mais de 80
mil ao longo da brilhante
carreira que realiza no
Judiciário paraibano).

Posse

Falando na Defensoria
Pública da Paraíba, o novo
DPG Ricardo José
Costa Souza Barros,
assume o cargo em sessão
marcada para quarta-feira que vem, no sensacional Auditório do
Centro Cultural Ariano
Suassuna, do Tribunal de
Contas.
Às 16h.
O sonhado vôo charter
Amsterdam/João
Pessoa/Amsterdam,
trabalhdo intensamente
para acontecer, numa
época pelo Governo do
Estado, em outra pela
Prefeitura da Capital, foi
para o espaço definitivamente.
E quem ganhou a parada
foi Natal, que já vai
receber, todas as semanas,
centenas de turistas holandeses.

DIVULGAÇÃO

Inveja

Eulina — linda!
— Nóbrega

Show

O editor da coluna e
Abelardo Jurema Filho levam
ao Beach Plaza, na praia
do Holandês, um grupo de
tops da cidade, para assistir
ao show do cantor Jorge
Vercillo.
De quebra, vão conhecer o
projeto do condomínio, que
leva a assinatura da Sólida
Imoveis e que coloca
aquela área da nossa orla
em alta no mercado.

A solução

Na verdade, para não se
perder tudo, o que poderia
render para a Paraíba,
nessa ação do turismo
potiguar — claro, se
trabalhando para isso —
seria, por exemplo, conseguirmos oferecer passeios
para alguns desses turistas
— geralmente, gente com
bom poder aquisitivo.
Eles adoram praia, calor,
algo que se tem, com muita
fartura, por aqui.

Virgínia Maia e
Wilma Guedes

Top

Marcelinho Carneiro
Braga — com a desenvoltura que herdou dos pais
Marcelo e Marlanny, que são
anfitriões de primeiríssima — pilotou pool party,
sexta-feira passada, no ap
de Formosa.
O menino sabe, realmente,
as coisas.

Tércio Barros, Maria Lúcia e Jurema Filho,
comandam grupo para show...

... de Jorge Vercillo
no Beach Plaza

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam
hoje na sociedade
paraibana: Flávio
Sátiro Fernandes,
Paulo Santos, prefeito
José Aldemir Meireles,
Alair Teixeira de
Carvalho, Henry
Virgolino e Alana
Barreto.
—
Amanhã será de: Daisy
Machado, José Humberto
Paiva da Silva, Fábio
Lummertz Filho,
Ana Cláudia Diniz, Temístocles Cabral e a escritora
Marília Carneiro Arnaud.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

