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Aniversariam hoje 
na sociedade: Zelma 
Corrêa, Nélson 
Negreiros, Laurinho 
Wanderley, José Carlos 
Cunha Lima, Girlene  
Cartaxo e Fernando 
Aquino.
—
A noite de hoje no Empório 
Gourmet será de agito. 
Tem Empório Disco, a 
partir das 22h30.
—
A sexta-feira é sempre 
irresistível...
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Anúncio para Chico

Ciane Ribeiro Coutinho, George e 
Carmen Raquel Guedes Pereira

Antônio e Rossana 
Dias Neto

Ladjane Barbosa e 
Samara Soares

Eunapio e Natália 
Torres Neto
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Dinner
A artista plástica Heloísa 
Maia abre os salões do ap 
de Miami, no próximo 
domingo, para jantar only 
com amigos paraibanos.
Dessa vez, a sessão será 
em tornop de George e 
Fabiana Braga.

Por aqui
O senador paranaense 
Álvaro Dias estará em João 
Pessoa hoje. 
Vem falar, em sessão na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, sobre ‘O Momento 
Político, Gestão Pública e as 
perspectivas para o Brasil’.
Às 10h.

Bodas
Alberto Jorge e Patrícia 
Sales decidiram festejar o 
amor.
Dia 14, às 17h, ao lado 
dos filhos e de escolhidos 
amigos, participam da 
cerimônia que marcará as 
Bodas de Pérola (30 anos 
de casamento).
Em seguida, haverá 
recepção na cobertura do 
casal, em Manaíra.

Noite de luz
A programação da festa 
do Trofeu Gonzagão será 
aberta, hoje, às 19h.
Primeiro, haverá um 
coquetel, depois é que 
a sessão será aberta no 
auditório do Hotel Garden.
Este ano, será a hora e a vez 
da cantora Elba Ramalho, 
em sua terra, receber 
o reconhecimento pela 
magnífica  carreira profis-
sional.

Mudanças
A Defensoria Pública 
da Paraíba ganha novo 
Defensor Geral Adjunto.
Funcionário de carreira 
na DP, Ricardo Barros foi 
convidado e deve assumir o 
cargo na próxima segunda-
-feira.

É hoje!
Campina Grande ganha 
hoje filial de uma dos 
melhores restaurantes de 
João Pessoa — o The W.
A casa vai ser dirigida por 
Mário Sérgio Madruga.

Agenda
Será lançada hoje a Feira 
de Imóveis de João 
Pessoa 2018. 
O evento será realizado na 
sede do Sinduscom e vai 
ter a presença de diversas 
autoridades que trabalham 
com o setor.
Essa feira é um sucesso de 
vendas e, a cada ano, fica 
maior.

Tristeza
Uma tragédia sem tamanho 
o incêndio, seguido de 
desmoronamento, do prédio 
da Paissandu, em São Paulo.
Imóveis públicos invadidos 
e sem a menor condição 
de uso, existem em todo 
o país, mas poucos optam 
por recuperá-los — mesmo 
que fosse com  finalidade 
diferente daquela para o 
qual foi erguido.
Lamentável.

Acervo
Aliás, são muitos os prédios 
que estão sob o domínio do 
Patrimônio da União aqui 
na Paraíba.
Imóveis de todos os portes,  
e muitos até de rara beleza.
***
É de se registrar que, 
dificilmente, acontecem 
casos como as casas que o 
Prefeito Luciano Cartaxo 
está recuperando na 
Cardoso Vieira para se 
transformar em albergues.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


