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Sociedade

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

Novo tempo

Como a maioria dos
brasileiros, a coluna torceu
e apostou por um Brasil
diferente a partir de 2019.
Hoje, no último domingo
do ano, estamos unidos na
fé, de que melhores dias
estão por vir e que, nessa
grande oportunidade de
conquistas, resgatemos
valores que desapareceram
do cotidiano do cidadão.
Que o Brasil se una, que as
diferenças desapareçam e
que Deus abençoe os novos
tempos!

Despedidas

Ainda que atolado em
denúncias de corrupção, o
presidente Michel Temer
deixa o comando do país,
esta semana, com alguns
importantes feitos.
Encerra um dos capítulos
mais dificeis de nossa
história .
Aqui na Paraíba, hora
e vez do governador
Ricardo Coutinho entregar
o comando do Estado ao
sucessor que escolheu e
elegeu — o engenheiro
João Azevêdo.
Deixa o cargo com grandes
e importantes avanços.
Parte mantendo uma
forte rede de influência na
gestão pública paraibana.
Está na história.

DIVULGAÇÃO

Despedidas I

Alberto Jorge e Patricia Sales festejando o sucesso
do filho Amaury Neto, no Mitt Sushi Bar

Perigo

Bodas de Prata

Não foram poucos os
telefonemas, os pedidos de
reforço na informação, sobre
o perigo que está transitar
na Estrada de Cabedelo —
hoje um canteiro de obras.
Não há sinalização de
espécie alguma e o pior, os
motoristas estão fazendo
absurdos para evitar longos
trechos quando o destino é
retornar.

Eficiência

De outra parte, louve-se
a eficiência da Policia
Rodoviária Federal na
fiscalização dos motoristas.
Os infratores alcoolizados
estão vivendo o terror.

Marcos e Magna
Gerbasi vivem, esse último
domingo do ano, festejando
o amor.
Participando de missa, na
Matriz de Santa Rita de Cássia,
em Rio Tinto, comemoram
25 anos de casamento.

Realização

O prefeito Luciano
Cartaxo termina 2018
dando um show de
conclusão e início de obras
em João Pessoa.
Depois de transformar a
Beira Rio, e outros tantos
recantos, refaz uma das
praças mais lindas do
Centro: a Pedro Gondim.

Paulo Maia — Pai e filho
festejando a vida

Os chiques

Terça-feira, a coluna
se voltará — fazendo a
melhor vitrine — para as
mulheres e homens chiques
do ano.
Uma cuidadosa pesquisa
feita por um cast poderoso
da sociedade selecionou
nomes que fizeram a
diferença em 2018.
Estilo e elegância em todos
os momentos.

Réveillon

Patrícia Rabello, Linda Carvalho e Rosângela
Sátiro — porque as loiras causam

Todo a beleza da Miss João
Pessoa Kennya Araújo

Anúncio para Chico

Falando em Luciano
Cartaxo — como sempre
acontece — o prefeito
passará pelo Busto de
Tamandaré na grande festa
a virada.
“Gosto muito de Margareth
Menezes” disse.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Elvira Gadelha,
Giovanna Ribeiro
Coutinho Teixeira,
Márcia Barreiros e Nina
Rosa Melo.
—
Amanhã será de: Luiz
Carrilho Neto, Victor Hugo
Rocha, Marcos Aurélio
Santana, Maria das Graças
Santiago e Amável Mello.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

