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Aniversariam 
hoje na sociedade 
paraibana: a chef Yonne 
Pimenta, Antônio 
Cláudio Massa, Lícia 
Beltrão, Cassandra 
Dias,  Kiu Santiago, 
Denise Miranda, Ugo 
Guimarães, Manuel 
Figueiredo e Dvone 
Medeiros.
—
Eita!!! Hoje é sexta-feira!!!
—
Fim de tarde, em 
Campina, é no La 
Suissa.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Os jantares no super 
apartamento de 

Fernando e Lide Milanez, 
no Jardim Luna, seguem 
um roteiro que sempre 
é um sucesso. Primeiro, 
eles nunca recebem em 
casa mais que 15 pessoas.
Todas as vezes, optam pela 
gastronomia sem erros e 
sempre deliciosa da Sonho 
Doce, fi nalmente, fazem 
com que todos os convida-
dos fi quem completamente 
a vontade a noite inteira. Foi 
nesse mesmo formato que, 
anteontem, receberam ara 
jantar em torno de Maria 
João e Antônio França — 
duas fi guras fantásticas que 
sempre enrriquecem a vida 
social paraibana. Uma noite 
incrível, que só se espera 
que aconteça muito mais 
vezes.

Lide e Fernando Milanez homenagearam 
Maria João e Antonio França

Maria João e Antônio França com 
o vereador Fernando Milanez Neto

Os homenageados com Fritz Grivelink, Saulo 
Barreto e o padre português Manuel Patu

O editor e Patricia Rabello 
com os homenageados

José George e 
Fabiana Braga
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Até breve!
Encerrando a agenda 
gigante que cumpriram 
em João Pessoa, de sábado 
passado até hoje, Maria 
João e Antônio França 
participaram ontem, já 
com as malas no carro, de 
almoço oferecido por Jeon e 
Carmelita Chang.
No Hao, com todas as 
honras e cardápio especia-
líssimo.

Movimento
Há um entusiasmo 
sem limites nas ruas de 
Campina, desde a semana 
passada, com a abertura do 
Maior São João do Mundo.
Em que pese todas as 
pressões contra, o evento 
repete o sucesso de suas 
melhores versões.

Irresistível
No Maior São João 
do Mundo, o grande 
momento de amanhã está 
reservado para  acontecer 
nos salões do Clube 
Campestre.
Flavio José, Walkyria 
Santos e Os 3 do 
Nordeste farão a noite do 
verde e branco bombar.

Orientação
Super atual a palestra do 
vice-presidente do STJ, 
ministro Humberto Martins, 
no 78º Encontro do Colégio 
Permanente de Correge-
dores-Gerais dos Tribunais 
de Justiça do Brasil que 
aconteceu em João Pessoa.
 Falou sobre ‘A conduta dos 
magistrados nas redes sociais’ 
algo que precisa mesmo fi car 
claro para todos. 

Presença
Ainda no universo de 
Campina Grande, a ex-pri-
meira Dama Glória Cunha 
Lima, começa a cumprir 
a agenda de todos os 
anos com amigos de João 
Pessoa.
Vai recebê-los circulando 
nos points do Parque do 
Povo.
Glória é, realmente, 
admirável.

Gol!
Discreta, mas atuando 
como gigante, a Primeira 
Dama de João Pessoa, 
Maísa Cartaxo, mandou 
ver no Chá Solidário, que 
realizou anteontem, no 
Pavilhão do Chá.
Sucesso incrível!

Lide e Fernando Milanez homenagearam 
Maria João e Antonio França
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A noite 
chique para 
os França by 
Fernando e 
Lide Milanez
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


