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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Homero Sá Pires, 
Itapuan Botto Targino 
Filho, Olavo Cruz 
Neto, Helena Ribeiro 
Coutinho, Sandra 
Quintans e Leyla 
Pereira Lucena.
—
Vera Lucena está de volta a 
cidade depois de quase um 
mês, em Montes Claros, 
visitando a filha Mariana.
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Anúncio para Chico

Paulo Nepomuceno com 
a irmã Cecilia César

Tereza Madalena, Tereza e 
Madalena Tereza Braga

Jean Pierre Scherrer 
e Tina Gondim

Gerlane e 
Raul Batista
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Lamento
Ninguém esperar assistir 
a morte. Melhor dizendo, 
ninguém quer ver a morte 
chegar para ninguém.
Ainda que um possível 
fato para todos, a qualquer 
momento, principalmente 
para quem vive sempre na 
luta do peso, o combate aos 
excessos...
Ninguém imaginava 
que tão cedo, com 
pouco mais de 50 anos, 
Rômulo Gouveia se 
despedisse da vida. De 
uma vida tão gloriosa 
— isso mesmo! — 
cheia de conquistas e 
vitórias.
Com postura que 
agradava a todos — ele 
era uma figura vaseli-
nada, digamos assim — 
Rômulo Gouveia chegava 
em todos os ambientes e 
sempre agradava. Tinha 
um jeitinho próprio de se 
chegar, conversar normal-
mente e ainda se colocar a 
disposição para qualquer 
desafio. Uma figura que 
poucos esquecerão e que, 
certamente, vai fazer a 
diferença nesse campo tão 
cheio de decepções que é a 
política.
Ele não virou santo, 
como acontece com 
a maioria dos que 
partem, mas deixa 
uma lacuna que muito 
dificilmente será 
preenchida. Era gente 
de atitude e solidarie-
dade, atributos, conve-
nhamos, cada vez mais 
raros nesse mundo de 
Deus.
Respiremos fundo, com o 
olhar para frente e façamos 
de conta que sua presença 
ainda está entre nós.
Força dona Eva, 
meninos e toda a 
família Gouveia!!!

Sucessão
Caberá ao ex-deputado 
Marcondes Gadelha 
concluir o mandato de 
Rômulo Gouveia, na 
Câmara dos Deputados.
Um homem íntegro, 
competente, com larga 
experiência no parlamento, 
que só honrará seu 
antecessor.

Com amigos
Paulo e Lúcia Nepomuceno 
são queridos que adoram 
comemorar as grandes 
datas. No verão sempre 
abrem as portas da casa de 
Camboinha. Sexta-feira 
última, voltaram à cena 
para comemorar o aniver-
sário dele. E o fizeram no 
melhor estilo.  

É hoje!
A abertura da Semana da 
Indústria — super evento 
da Fiep, que aconteceria 
ontem, foi transferida para 
hoje, no mesmo horário de 
local.
Por conta do falecimen-
to do deputado Rômulo 
Gouveia.

Máximo
Foi um sucesso estrondoso, 
reuniu muita gente daqui e 
de outras cidades, o evento 
VI Vinhos & Sabores de 
Portugal, realizado sexta-feira 
última, no Hotel Manaíra.
Gol de placa de Afra Soares.

Com emoção
A dama Netinha Viana — 
que é uma figura incrível, 
realmente — decidiu 
fazer diferente este ano, na 
comemoração do aniversário 
que acontece mês que vem.
Vai com toda a família — as 
filhas Valdênia, Valdete e 
Valdivia — festejar a nova 
idade em Fátima, Portugal.
Na volta da viagem, reúne 
as amigas num jantar, 
como já é tradição.

Paulo Henrique, David, Paulo e Lúcia 
Nepomuceno: família unida e feliz
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


