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Aniversariam hoje 
Onacir Gomes Filho, 
Adriano Bezerra 
Cavalcanti, Dirce 
Nascimento e Osvaldo 
Travassos.
—
O desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho está 
entre as personalidades que 
receberão, dia 14 de junho, 
a Medalha Juiz Federal Agnelo 
Amorim Filho, comemorati-
va ao Jubileu de Ouro da 
Justiça Federal na Paraíba.
—
O jogador Hulk vai 
terminar a semana 
com o novo sorriso, 
by Rodrigo Ferreira. 
Depois a coluna conta...
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Anúncio para Chico

Edward e Rafaella Abrantes em noite 
de muita elegância

Allisson Nunes apresentando 
os novos projetos da Massai

Allisson Nunes e o editor, ontem, 
no Palazzo di Toscana

Ximenes 
Dantas
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Quentura
O advogado Eitel Santiago 
de Brito Pereira botou 
quente, na página que tem 
no Facebook, exigindo 
que o governador Ricardo 
Coutinho pague correta-
mente os duodécimos dos 
Poderes constituídos da 
Paraíba.
Eitel — atualmente — 
defende os interesses do 
Tribunal de Justiça, nas 
altas Cortes do país.

Centenário
Na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, 
haverá hoje — às 9h 
— sessão solene em 
homenagem ao centenário 
de nascimento do ex-Go-
vernador Ivan Bichara 
Sobreira.
Nada mais justo e merecido.

Com estilo
Vitorinha Lombardi — 
uma figura querida que a 
coluna tem no mais alto 
conceito — vai fesejar a 
nova idade, reunindo toda 
a família.
Onde? Nesse final de 
semana, em Bananeiras —  
que hoje está entre os locais 
mais badalados da região 
serrana paraibana.

Homenagem
Será aberto, em Itabaiana, no 
final de semana, o I Festival de 
Jazz e Blues Sivuca.
E Glorinha Gadelha, toda 
emocionada, vai prestigiar.

Top
Ficou muito boa a nova 
loja da Dhom — na 
avenida Edson Ramalho.
O empreendimento 
agregou novos serviços e 
ampliou as marcas que tem 
nas vitrines.
Virou point concorrido, 
realmente, dos vips.

Primeiríssima
Guy Porto, José Herbet 
e Allison Nunes — esse 
último foi o anfitrião 
da sessão — receberam 
pequeno grupo de forma-
dores de opinião da cidade, 
ontem de manhã, para 
apresentar o espetacular 
Palazzo di Toscana, no 
Altiplano.
Show típico de uma 
empresa que está entre 
as 100 mais importantes 
construtoras do país.

Máximo
Faz o maior sucesso a carta 
de drinks do Empório 
Gourmet.
Para quem não sabe, as 
delícias foram por Marcelo 
Serrano — um dos barmans 
mais premiados do país.
***
Falando no Empório, na 
última sexta-feira, Rebecca 
Ferreira comemorou a nova 
idade na badalada casa.

Estreia
Ximenes Dantas faz a 
entrega hoje, às 19h30, 
do primeiro apartamento 
decorado por ele.
No Residencial Edward Hopper, 
erguido pela Construtora 
Fixa, em Manaíra.

Quem chega
Nasceu Bruna, primeira 
filha de Alan e Alessandra 
Negreiros.
Mãe e filha estão ótimas e a 
euforia maior, pela chegada 
do bebê, se concentra na bisa 
Sônia Gurgel.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


