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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Inauguração

Vai ser com palestra do
Reitor Benedito Aguiar
Neto, sobre Os Rumos
da Educação Brasileira e
as Possibilidades do Ensino
à Distância, promovida
pelo Instituto Kuyper,
que será inaugurado
hoje o Polo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em João
Pessoa.
A sessão acontecerá às 19h30, no
Pátio Shopping, no
Altiplano.

Brilho

O gênio Sivuca —
orgulho nacional, ídolo de
todos os paraibanos — vai
ter espaço de destaque
no projeto Brasil Toca
Choro, desenvolvido pela
TV Cultura, em São Paulo.
O talento de Sivuca
sempre estará em vitrine.

Decisão

Serviços

Dentre as capitais brasileiras, João Pessoa ocupa o
oitavo lugar no ranking
das prefeituras que tem o
menor gasto per capita em
ações e serviços púbicos
de saúde, com recursos
próprios dos municípios.
Os números são relativamente baixos mesmo e ,
segundo informações da
Defensoria Pública, de
onde surgem a maior parte
das ações, em 2018, foram
cerca de 700 judicializações.
Detalhe: números que
envolvem ações contra a
Prefeitura Municipal e a
Secretária de Saúde do
Estado.

FELIPE TRINDADE

A senadora eleita,
Daniella Ribeiro, já
anunciou em quem vai
votar, dia 1º de fevereiro,
para presidência do
Senado: Esperidião
Amin.
Por essa, o senador Renan
não esperava.
Kennya Araújo — Miss João
Pessoa 2019

Deleite

Dani Fialho e Waldez
Soares encontraram
uma solução para curtir,
cada vez mais, o sensacional verão que se vive
no Litoral Norte de João
Pessoa.
Trabalham de segunda a
quinta em JP e, na sexta
pela manhã, se instalam no
ap de Areia Dourada.
Em fevereiro, o casal
cumprirá roteiro de férias
— 40 dias — entre o
Japão, China e
Vietnan.

Vanessa Pereira Gomes
e Vanina Feitosa

Quem chega

A gigante do comércio
eletrônico, Amazon,
entrou com tudo, ontem,
no Brasil: a empresa
anunciou o início das
operaçõesde um novo
centro, agora, em São
Paulo.
Detalhe: 120 mil novos
itens passam a fazer parte
do estoque da empresa.
Isso é muito bom para
quem vive buscando
melhores preços.
Show!

Cinema

Glória Guimarães
e Márcia Queiroga

Davi Pereira Gomes
e Bábara Brito

Dois filmes paraibanos
estão em destaque no
Festival de Cinema de
Rotterdam, na Holanda.
A saber: o curta-metragem “Crua” de Diego
Lima e o longa “A noite
amarela”, de Ramon Porto
Moto.
O evento movimenta o
mundo europeu, desta
quarta-feira até o dia 3 de
fevereiro.
Vamos torcer.

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
A produtora de moda
Doriane Azevedo,
Valéria Aires,
Penha Nascimento
e o médico Ricardo
Rosado Maia.
—
Lindas as fotos que
Pâmela Bório tem
postado no Instagram.
Continua linda e com o
corpo escultural.
gerardo.com.br

