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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Equipe

O presidente eleito do
Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos, revelou
mais dois nomes que irão
compor a sua equipe de
trabalho, a partir de 1º de
fevereiro.
Poliana Leite da Silva
Brilhante responderá pela
diretora judiciária e Robson de
Lima Cananéa, permanecerá à frente da Gerência
de Processamento da Diretoria
Judiciária da Casa.

Pesar

A tradicional sociedade
paraibana perdeu, anteontem, um de seus grandes
personagens: dona Violeta
Aranha.
Uma dama que sempre se
manteve na discreção e que,
mesmo assim, virou exemplo
de honradez e distinção.
À família enlutada, as condolências da coluna.
O município de Lucena,
sempre muito agitado
no verão, está com a paz
garantida.
Explica-se: a juíza Graziela
Queiroga de Souza reuniu
a Prefeitura, Polícias Militar,
Civil e Policiamento Ambiental,
para garantir as ações
naquela área.
De agora até o carnaval.

Eu vou!

DIVULGAÇÃO

Na paz

Ricardo Barros tomou posse como
Defensor Público Geral da Paraíba

O cantor Tan — que faz
e acontece nos palcos de
Campina Grande — está com
show marcado em João
Pessoa.
Dia 28 de fevereiro, no
Tramonto.

Com categoria

Foi prestigiada, teve
formato igual aos grandes
eventos do universo do
judiciário, poucos discursos
e o entusiasmo tradicional
de todo início de gestão.
A posse do Defensor
Público Geral, Ricardo
Barros, anteontem, no
Auditório Celso Furtado, do
Centro Cultural Ariano
Suassuna, traduziu o
novo tempo que a instituição vive em nosso Estado.

Quem nasce

Fernando e Maria Marta
Andrade estão em estado
de graça, desde ontem.
Nasceu na Clim, a neta
Maria Amélia — filha de
Fernandinho e Carmem Andrade
Filho.
O bebê recebeu o nome
da bisavó, dama da maior
categoria que o editor teve
o prestígio de conviver nos
veraneios da praia do Poço.

O editor fez saudação
ao novo DPG

Ricardo Barros
com os amigos...

Ricardo Barros com
Joás de Brito Pereira...

Madalena Abrantes passou o
comando da DP a Ricardo...

... com Flávio
Sátiro...

... com o Líder da Oposição
Raniery Paulino...

... o Líder do Governo Hervásio
Bezerra e José Fabrício de Lima

... com Glória Oliveira e o
desembargador João Benedito

...com Dada Novais, Carmecy
Abrantes e Diurde Arcoverde...

... e com
a família

Fábio Liberalino
falou pela ADP

Prestígio

A posse do Defensor Público
Geral, Ricardo Barros,
reuniu um grupo forte de
personalidades de nosso
Estado.
Do presidente e vice do
Tribunal de Justiça, passando
por autoridades do Governo do
Estado, quase uma dezena de
deputados estaduais e representantes de classe, além de
significativa representação
dos Defensores Públicos ativos e
aposentados.
Prestígio total.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Manuel Tarcisio de
Araújo, José Otto
Falcão, Adriana
Lacerda, Sóther Reis,
Diana Coutinho, Fábio
Cardoso, Jô Cortez,
Adelino Silveira Filho,
Maria das Graças
Montenegro Leal e
André Cananéa .
—
Carmelita e Jeon Chang
estão na cidade.
gerardo.com.br

