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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Prestígio

Prestigiadíssima,
realmente, a posse do presidente do Tribunal de Contas,
Arnóbio Viana, última
sexta-feira.
Com a presença de Cotral,
Banda de Solânea — terra
natal de Arnóbio — e todo
mundo que tinha que ir.
Governador, presidente
do TJ, Ministério Público,
Prefeito da Capital,
estiveram na mesa de
honra. Inúmeras outras
autoridades na platéia
No universo dos discursos
— poucos — mas, em sua
maioria, recheados de
poesia.

Promessa

Em seu discurso, Arnóbio
Viana fez uma promessa:
se depender desse presidente,
na Paraíba, a partir de agora,
pobre só terá casa projetada por
arquiteto.
Grande Arnóbio!
Nos bastidores, antes do
início da solenidade, o editor
da coluna conversou com
o desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos,
presidente eleito do TJPB.
E sobre o enxugamento
de cargos naquela Corte,
Márcio foi claríssimo: não
vou contratar ninguém de fora do
quadro. Não temos dinheiro, sem
falar que tem grandes valores entre
nós.
Racionalidade e responsabilidade a toda prova.

ROBERTO MARCELO

Entre poderes

Roberto Cavalcanti, Edinho Magalhães e Beatriz Ribeiro,
anfritiões de ontem, no Empório Gourmet

Primeiríssima

Movimento

A Anoreg da Paraíba —
que tem a frente a figura
competente de Germano
Toscano de Brito — vai
promover na próxima
quarta-feira, em João Pessoa,
o seminário Escrituração
Contábil e Tributária do Imposto
de Renda dos Serviços Notariais e
de Registro.
Pela manhã e à tarde sede
da instituição, no Centro da
Capital.
Dois detalhes: o Seminário
será ministrado pelo
professor Antonio Herance Filho
e também terá debate sobre
o E-Social nas atividades
notariais e de registro.

Deputado Efraim Morais com
Adriana Rodrigues e Edinho
O deputado Ruy Carneiro com Edinho
Magalhães e Roberto Cavalcanti

Pesar

Um homem discreto —
mesmo frequentando a vida
social com bastante assiduidade — um bom papo, pai
atento e presente, marido companheiro, amigo solidário.
Hildon Soares de
Oliveira, partiu ontem.
Deixa exemplo e honradez
para seus familiares e
amigos.

Nos ares

Carros voadores estão deixando de ser peça de ficção.
A Boeing, gigante da
aviação, concluiu o primeiro
teste — de alguns segundos,
é verdade.
O veículo que foi ao ar,
representa um super avanço,
se considerarmos que há um
ano tudo não passava de um
conceito na prancheta.

Todos os anos — e já tem
quatro — o jornalista
Edinho Magalhães realiza
almoço para festejar a
Bancada Federal da Paraíba.
Ele diz que é uma confraternização, mas na verdade,
esse evento sempre coincide
com o aniversário do próprio
Edinho.
O encontro de 2019
promovido por Edinho
Magalhães, aconteceu
ontem, no Empório Gourmet,
com a participação de vários
parlamentares e os principais jornalistas da cobertura
política do Sistema
Correio.

Deputados Edna e João
Henrique com Edinho

Os campeões de aundiência
Hermes de Luna e Linda Carvalho

O editor e
Alexandre Jubert

Wilson Santiago — pai e filho — com o Senador
José Maranhão, Roberto Cavalcanti e Beatriz Ribeiro

Deputado Pedro
Cunha Lima

via
social
Aniversariam hoje
na sociedade: Lúcia
Ramos, acadêmico
Sales Gaudêncio, Rilva
Cardoso Lucas, Paula
Franssinete Almeida,
Tanguineth Sampaio,
Sônia Maria Rocha da
Silva, Itamara Farias
e Francisco Régio
Gomes.
—
Lavanério e Valdete
Duarte se preparam
para, na semana que vem,
iniciarem temporada, de
um mês, em Miami.
gerardo.com.br

