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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Vandique Coutinho, 
Márcia Bandeira, Jean 
Rodrigues, Gerusa 
Vieira, Madeleine 
Braga, Valéria 
Virgolino, Caroline 
Galvão, Dinaldo 
Wanderley, Ary Vilhena 
e Maria Oneide de 
Paula.
—
Eronaldo Maia liderou 
mesa no almoço de ontem 
do Guida.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Stella Wanderley vai abraçar hoje a amiga 
Dóris Minervino, no Empório Gourmet

Gislene e 
Robson Dantas

Gustavo Paulo Neto 
e Seldinha Ribeiro

Viviane 
Sanguinetti
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Alegria!!!
O almoço do Empório 
Gourmet vai ficar envolvi-
do pelo glamour e elegân-
cia nesta quarta-feira.
Explica-se: é lá que a 
socialite Dóris Minervino, 
reunirá as amigas, para 
festejar a nova idade que 
completa hoje.

Em Sampa
Fernando e Maria Martha 
Andrade estão em São 
Paulo durante toda esta 
semana.
Liderando grupo de 
amigos, num roteiro de 
muitas curtições gastronô-
micas e, claro, de compri-
nhas básicas.

Isso é Brasil!
Depois do jogo contra 
a Costa Rica — com 
o resultado que der — 
alguém imagina que a 
sexta-feira, dia 22, possa 
render alguma coisa?!
Eita Brasil folgado!..

Impasse
A situação financeira 
da UEPB chegou a um 
nível dramático, depois 
da publicação de portaria 
da Reitoria, adotando 
uma série de medidas 
administrativas para conter 
as despesas, inclusive o 
adiamento para 2019 do 
início das aulas para os 
novos alunos.
Onde vamos chegar com 
essa implicância política do 
governador?!

Máximo
O paraibano Aaron Nycollas 
— com apenas seis anos 
— está entre os sorteados 
da Promoção Prepara a 
Emoção, do McDonald’s, 
que embarcou esta 
madrugada para a Rússia 
e vai  entrar de mãos dadas 
com os jogadores da seleção 
brasileira na partida contra a 
Costa Rica.
Aaron é a única criança do 
Nordeste — entre 100 mil 
— sorteada na promoção.

Tal e qual
Nesse mesmo cenário 
de dificuldades, com o 
orçamento delapidado 
pelo governo há anos, está 
a Defensoria Pública da 
Paraíba.
A instituição, que faz 
atendimento jurídico aos 
cidadãos mais pobres, só 
não parou ainda por conta 
do rigor administrativo 
que vive nesses últimos dois 
anos.

Eu vou!
O editor foi convidado e 
vai fazer pit stop na festa da 
da véspera de São João, 
do Clube Campestre de 
Campina Grande.
Na noitada shows com 
Eliane,José Orlando e o 
genial Capilé.

Retribuição
A engenheira, Carmem 
Eleonora Amorim, convi-
dando para um almoço russo 
socialite inpirado na Copa, 
próximo dia 5 de julho.
Chique, quer agradecer o 
prestígio e atenção que a 
mídia social tem com ela.
Uma figura, realmente!

Elogios
Traz à assinatura socialite e 
o talento, claro socialite da 
Antares, a marca do 50 anos 
de reinstalação da Justiça 
Federal na Paraíba, lança-
do na semana passada, em 
meio a grande evento.
A Antares é dos esteios da 
publicidade paraibana que 
sempre faz bonito.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


