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Sociedade

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

Os 50Z de
Zenildo
Domiciano
no Chopp
Time
festa foi pensada nos
mínimos detalhes. O
capricho na escolha da
música, na seleção dos
convidados — amigos de
todos os tempos da vida do
aniversariante — na ambientação — um botequim
chique... A comemoração
dos 50 anos do empresário
Zenildo Dominciano, sábado
passado, no Chopp Time
foi animadíssima . Tudo
flagrado pelas lentes da
coluna que hoje coloca em
vitrine o acontecimento.

Quem nasce

DIVULGAÇÃO

A

Carol e Zenildo Dominciano com os filhos Antônio e Zenildo,
na animada festa 50Z, sábado passado, no Chopp Time

Nasceu ontem de
madrugada, a lindinha
Clarisse, primeira herdeira
de Bernisse e Edmilson
Nascimento.
Claro que chegou ao
mundo recebendo muitos
mimos da vovó Suzaninha
Amorim.

Torcida

A atriz Marina Ruy Barbosa
— aquele metro e sessenta
de beleza ruiva, que todo
mundo se derrete — está
com possibilidade de fazer
um pit stop no Maior São
João do Mundo.
Se vier, é para fazer ação de
marketing da Colcci.
É cruzar os dedos e esperar
que venha com vontade de
se derreter no forró...

Leka Bezerra
e Marcos Pires

Efraim Moraes liderou grupo de amigos
nos 50 anos de Zenildo Dominciado

Inédito

Antenada com os movimentos sociais, a Defensoria
Pública da Paraíba realiza,
hoje, um evento inédito
em praça pública: a Posse
Popular dos mais novos
Defensores de nosso Estado.
Depois do ato solene, os
novos profissionais da
instituição, entram imediatamente em cena para fazer o
que sabem: atendimento ao
público.

Com gás

O Prefeito Luciano Cartaxo
continua trabalhando como
se estivesse nos últimos
momentos da administração — ou seja, inaugurando
obras e serviços diariamente.
Ontem, foi o setor de nefrologia do Santa Isabel. Já já
conclui as obras da Beira
Rio.

Francisco Sales e
Fernando Andrade

É alegria!

Pilotada por Joana Gusmão
— que tem o refinamento
na genética familiar — a
comemoração do aniversário de Jussara Florentino,
promete, nesta quinta-feira.
E tudo acontecerá no
Videira, a partir do meio dia.
Detalhe: a cantora Marcela
Maul fará participação na
celebração.

Em festa

Uma das executivas mais
graduadas do Sistema
CORREIO de Comunicação, Paula Gentil, recebe
muitos cumprimentos
nesta quinta-feira.
A competente profissonal
— uma bonita loira que
todos elogiam e a coluna
tem na maior cotação —
está mudando de idade.

Onildo e
Belinha Cabral

Vereador Bosquinho
e Zenildo

Jussara Florentino aniversariante de hoje

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Aracilba Rocha — que
anda sumidérrima —
Eduardo Araújo Cavalcanti e Romeika Cartaxo.
—
Adjalmir e Lívia Rocha é
quem assinam a sensacional
vitrine da loja da Sierra, em
Campina Grande.
—
O Craus Café
apresenta hoje o Caldo
Poético com a poesia de
Juca Pontes. Às 19h.
gerardo.com.br

