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Sociedade

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

Casamento

Uma cerimônia bonita —
que será celebrada pelo
tio da noiva, Pastor José
Moreira Neto — no
bonito e estiloso Porto
Pinheiro, marcará o
casamento de Daniela &
Alex, filhos de Ricardo e
Josilene Moreira, João Batista
da Silva Filho (i.m.) e Kimenia
Ferreira.
A noiva vai usar, hoje,
um modelo exclusivo de
Lourdinha Noyama
— uma profissinal, que
dispensa maiores comentários, que é referência
de bom gosto e categoria,
há anos, nos salões da
Paraíba.

Posse

A Sociedade de Anestesiologia do Estado da
Paraíba está com novo
comando.
Em solenidade concorrida no auditório do CRM,
Vinícius Formiga
assumiu presidência da
instituição, prometendo
trazer para João Pessoa,
em 2021, o Congresso Brasileiro de Anestesiologia.
Isso é bom!
Muitas pessoas deixaram
de comprar novos
celulares, para arrumar os
que já têm em 2018.
É o que mostra um levantamento realizado pelo
GetNinjas, maior plataforma de contratação de
serviços da América Latina.

DIVULGAÇÃO

É a crise...

Alex Ferreira & Daniela Moreira
casam hoje

De fora

A eleição do município de
Cabedelo — marcada
para março próximo
— não terá um de seus
mais fortes postulantes:
Bergson Marques.
Candidato natural do PSL,
Bergson — que é um dos
brilhantes Defensores
Públicos do Estado
— decidiu sair da cena
política, por questões
pessoais.

Por aqui

Quem curte temporada na
Paraíba, nesses primeiros
dias de 2019, é o jornalista Sebastião Barbosa
— o Barbosinha — hoje
radicado no Chile.
Nesses dias, Barbosa
reencontrou — e a coluna
flagrou — o neto Bruno
que acaba de concluir
o curso de Direito, pelo
Unipê.

Delano e Dani
Tavares...

Sebastião Barbosa
e o neto Bruno

Na espera

O governador João
Azevêdo ainda não
está ocupando a Granja
Santana — como é uma
praxe de todos os Chefes
do Executivo paraibano.
A residência oficial do
governador está recebendo
nova pintura e revisão
geral os pontos elétricos e
de água.

... Waldez Soares e Dani Fialho
em ritmo de FestVerão

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Erico Satíro Fernandes,
Márcia Amorim Pessoa
e Ana Michele Freire de
Araújo.
—
Começaram a ser
expedidos os convites para
a posse do presidente do
TJ, Márcio Murilo da
Cunha Ramos. Dia 1° de
fevereiro.
—
Este é o último final de
semana do verão, com
Camboinha repleta...
—
As aulas serão retomadas
segunda-feira...
gerardo.com.br

