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Aniversaria  hoje na 
sociedade paraibana 
Salete Lacerda Alves.
—
O empresário José 
Carneiro embarcou ontem 
para São Paulo.
—
Rosa Rabello foi visitar 
a filha Paula — quase 
na hora de ganhar bebê 
— em Corumbá.
—
Davi Lira assisitiu a 
vitória do México sobre a  
Alemanha, em Munique.
Viu os galegos chorando...

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Maísa Cartaxo em momento de 
ternura, no Chá Solidário

Vanda Furtado e Glória Cunha 
Lima com Maísa Cartaxo

Mônica Figueiredo e Lúcia 
Nóbrega com Maísa Cartaxo

Diana 
Miranda
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Quem chega
Pietra Ferreira Costa 
vai fazer palestra hoje, 
a convite do Forum das 
Mulheres de Negócios da 
Paraíba, às 19h, no Sebrae.
Vai falar sobre “Desafios e 
conquistas de uma mulher 
a frente de uma grande 
empresa”.

Agenda
Chique e cheia de atitude, 
Dóris Minervino desembar-
cou no final de semana em 
João Pessoa, depois de 10 
dias em Miami, agendando 
uma recepção privê para as 
amigas.
Vai comemorar a nova idade 
amanhã, com almoço no 
Empório Gourmet.

É pique!
Terça-feira, 19 de junho, 
é dia de festejar uma 
das profissionais mais 
brilhantes da arquitetura 
paraibana: Sandra Moura.
Bonita, conceituada e 
sempre antenada com as 
transformações que realiza 
em nosso Estado.

De fora
A saída do páreo do senador 
Raimundo Lira — da 
disputa de outubro próximo 
— é um ingrediente a mais 
na conturbada formação 
das chapas marjoritárias na 
Paraíba.
Lira tem feito um mandato 
representativo, limpo e 
destacado para nosso Estado.

Em festa
Assis Camelo vai receber 
alguns amigos, na próxima 
sexta-feira, para assistir ao 
jogo do Brasil.
E como sexta é dia do 
aniversário da filha Georgia 
— querida da coluna — 
aproveitam o acontecimento 
para festejar a vida e a felici-
dade da família.

Conclusão
Primeiro, Ricardo 
Coutinho, agora 
Raimundo Lira.
E assim temos a segunda 
importante desistência 
de disputar na eleição de 
outubro próximo.

Cenário
Aliás, a decisão do Senador 
Raimundo Lira, reforça, 
ainda mais, ao que se 
assiste no cenário eleitoral.
O desinteresse e o desprezo  
do eleitor quando trata 
desse assunto não tem 
estimulado ninguém.  

A Copa
Não há muito o que se 
dizer sobre o jogo do Brasil 
contra a Suíça. Só que 
Neymar poderia diminuir 
o tamanho daquela juba e 
jogar um pouquinho mais.
Festejar, apenas, a 
vitória do México 
sobre a Alemanha. Foi 
bom demais!
E Messi, hein! Vai lutar 
muito pela Argentina...
Craque mesmo é 
Cristiano Ronaldo!!!

Final
Mais um grande point da 
gastronomia paraibana — 
que fez uma linda história 
até bem pouco tempo — 
fecha as portas.
O encerramento de ativi-
dades da Churrascaria 
Tererê é lamentável sob 
todos os aspectos.

Espetáculo
Um momento lindo 
no Maior São João do 
Mundo, sábado passado: 
a cavalgada do forró, 
liderada pelo Conselheiro 
Fábio Nogueira.
Realmente, algo diferen-
ciado e forte. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


