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Sociedade

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

Expectativa

A artista plástica Heloísa
Maia já está com o bilhete
nas mãos, para chegar em
João Pessoa, no ﬁnal de
julho.
Vem dez dias antes
de iniciar uma super
exposição na Usina
Cultural Energisa.
O editor já viu várias obras
da mostra e pode garantir:
será a mais fantástica com
o traço de HM.

É hoje!

Falando nas promoções
da Usina Cultural, entra
em cartaz hoje, a mostra
Instante 70 do fotógrafo
Guy Joseph.
Na Galeria Alexandre Filho.

Luto

CAIO DE LIMA | ISMAEL PESSOA

A sociedade paraibana
perdeu nessas últimas 24
horas três personagens de
destaque e conceito social.
A dama Nora Novais,
o artista plastico José
Palhano e o professor
Tênio Melo.
As famílias enlutadas as
condolências da coluna.

Máximo

O busto de bronze do
ex-governador Ivan Bichara
Sobreira, que será ﬁxado, em
agosto, na Academia Cajazeirense de Letras, está pronto.
Ficou mais uma obra
perfeita do artista plástico
pernambucano Jurandir
Maciel, que hoje reside
aqui e tem atelier no
Centro Histórico.

Dani Fialho - linda e chique - lidera o
reinado blonde da coluna de hoje, com....

Lançamento

Helena Ribeiro Coutinho e
a ﬁlha Candinha Dália estão
vivendo a temporada mais
bonita do verão europeu.
Estão fazendo um cruzeiro
no Mediterrâneo.
Tem melhor?!

O Fórum de Turismo do
Brejo Paraibano divulga
hoje a programação da
Rota Cultural Caminhos
do Frio, que será aberta dia
terça-feira que vem e que
envolve promoções em 9
municipios daquela região.
No Auditório da Pb-Tur,
às 14h.

É campeão!

Estímulo

Deleite

O Parque do Povo em
Campina deve ter amanhã
— talvez — o maior
público dos 30 dias do
Maior São João do Mundo.
Claro, tudo por conta do
show de Wesley Safadão,
que entra ano, vira ano e
continua com tudo.

Duas vezes por ano, o Iesp
Faculdades realiza vestibular.
E o próximo, será em 21 de
julho.
O detalhe: dessa vez, vai
oferecer 20 bolsas — uma
para cada curso — com as
quais serão contemplados
aqueles que obtiverem os
melhores desempenhos no
exame.
Bem entendido, bolsa com
50% de descontos,em
comemoração aos vinte
anos da instituição em solo
paraibano.

...Fátima
Souza...

Força

E essa força de Safadão
pode ser medida, de saída,
no seguinte: o Camarote
Arretado, que reúne muitos
tops e já estava bem cheio,
ganhou 200 novos convidados vindos de lote extra de
convites, lançado no ﬁnal
de semana.
Loucura, loucura, loucura...

...Cely
Furtado...

... e Pollyana
Fontes do Ó

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Reinaldo Andrade,
Danilo Maciel, Daisy
Beltrão, Carlos Alberto
Pinto Júnior, Luiz
Antônio Nóbrega,
Ana Maria Loureiro,
Rafaelli Pires e
Marluce Dias.
—
A desembargadora Maria das
Graças Morais foi condecorada pelo TRE da Paraíba.
—
Zanha Cabral recebe
homenagem, hoje, no
almoço do Gulliver Mar.
gerardo.com.br

