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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Alba Medeiros, Maria 
Amélia Chaves, 
Francisco Moura Júnior 
e Larissa Nascimento.
—
Lúcia Padilha foi passar 
o final de semana em 
Campina.
—
Suzaninha Amorim 
e Francisco Sales 
passaram ontem na 
sessão com Jussara 
Florentino, no LeFood 
Market.
—
Olha pro céu meu amor!!!

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Germana e 
Gilvandro Guedes

Messina Palmeira, Saulo 
Barreto e Geisa Galvão

Salete Sá e Marta 
Coutinho

Marta e Fernando 
Andrade

Máximo
Um relógio de parede e um 
oratório são as mais novas 
peças do Museu José Lins do 
Rêgo. 
Segundo Maria do Carmo 
Diniz, diretora do museu, 
os objetos foram doados por 
Joaquim Lins, primo do 
grande escritor paraibano.
As peças pertençeram ao avô 
do escritor e são do século 
XIX. 

Sintonia
A arquiteta Viviane 
Sanguinetti — dos bons 
talentos de nossa terra — 
está em São Paulo desde a 
última quinta-feira.
Foi, como profissional 
antenada, conferir as 
novidades da Casa Cor.
Volta amanhã.

De volta
Patrícia Rabello  desem-
barca hoje em João Pessoa, 
depois de cumprir agenda 
profissional em Porto Alegre.
Da última quarta-feira até 
ontem à noite, ministrou  
novo curso na área de 
Odontologia Legal — 
especialidade que é um dos 
ícones no país.

Em festa
O empresário Leo 
Coutinho passa o final de 
semana — desde ontem — 
em ritmo de festas.
Escolheu um grupo de 
amigos e promove festas  
na casa de praia — no 
Litoral Sul de Pernambu-
co — para comemorar a 
nova idade completada no 
último final de semana.
Uma figura, nosso Léo.

Brechó
Alice Fernandes — que 
está com idade nova 
desde a última terça-feira 
— convidando para o II 
Brechó do Rotary.
Hoje e amanhã, na 
Associação dos Auditores 
Fiscais, na Torre.
Sensacional a iniciativa.

Agenda
Tranquilo, mas lamen-
tando bastante não poder 
prestigiar a abertura do 
Maior São João do Mundo, 
ontem, em Campina, o 
senador Cássio Cunha 
Lima, aproveita os dias de 
licença médica para ajustar 
a agenda que vai enfrentar 
a partir do próximo final 
de semana.
Pense num vai e vem!

Justíssimo
Ainda sobre Campina, 
o Centro Comercial e 
Cultural Cine Capitólio, vai 
homenagear como nome, 
uma grande figura das artes 
brasileiras: Shaolin. 
Taí uma ideia incrível, que  
foi proposta pelo vereador 
Márcio Melo Rodrigues.

Exemplo
Todos os anos é a mesma 
coisa: o cidadão campinen-
se abraça e divulga, como 
pode, o Maior São João do 
Mundo.
Há uma semana que, nas 
redes sociais, são espalha-
dos vídeos que promovem 
o evento.

Orgulho
É grandiosa a missão do 
prefeito Luciano Cartaxo, a 
partir de hoje, na Polônia.
O título de Cidade 
Criativa do Artesanato, 
conquistado ano passado, 
começa a render, efetiva-
mente, agora.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


