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Aniversariam hoje na 
sociedade: Lindolfo 
Pires Neto, Rejane 
Tinoco, Nancy Brilhante, 
João Furtado, José Inácio 
Pereira Jr, Leopoldo 
Viana Jr, Ricardo 
Donato e Veronildo 
Souza. Amanhã será a 
vez de: Déa Campelo, 
Victor Almeida, Guy 
Joseph Cavalcan-
ti, Bebeta Miranda 
Trocolli, Murilo Paraíso, 
Bruno Quintans, Luis 
Carlos Vasconcelos 
e Ana Lúcia Ribeiro 
Coutinho.
—
Depois desse final de semana 
em Campina, a cantora 
Fernanda Salgado chega 
hoje em João Pessoa...
—
Domingo é dia de se 
deileitar com a família.
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Beatriz 
Rabello

Rosana Dias e 
Vanina Feitosa

Lizeth Nunes e 
Roberta Aquino

Mariane 
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Providências
Sabendo que a amiga está 
agendada para vir aqui, o 
médico Valdevino Ribeiro 
já avisou: vou promover 
um jantar chiquérrimo 
para ela.
O bom é que a coluna já foi 
escalada para participar.

Investimento
Os principais roteiros da 
Paraíba e a infraestrutura 
da rede hoteleira estadual 
serão divulgados em todos 
os canais da CVC — uma 
das principais operadoras de 
turismo da América do Sul.
Agora, nos meses de julho, 
agosto e setembro.
Vamos ver no que isso vai 
dar.

Cultura
A confraria Sol das Letras, 
recheada de escritores 
paraibanos,realizou sessão 
do Pôr do Sol literário, em 
edição especial, última 
quarta-feira,em Campina 
Grande.
O jornalista e escritor 
Hélder Moura foi  homena-
geado com medalha de 
honra pela presidente 
da Câmara Municipal 
daquela cidade, Ivonete 
Ludgerio. 
Merecidíssimo!

Expectativa
A edição 47 da revista 
PREMIUM está em fase 
final de elaboração  — e 
como sempre — com a 
maior cautela. 
É claro que esse cuidado 
todo é necessário para que 
seja garantido, aos leitores, 
o melhor conteúdo possível. 
O editor garante: vem coisa 
boa por aí! Aguardem.

Em clima
Na ocasião houve, ainda, 
lançamento de livros dos 
autores da confraria: Chico 
Pereira, Hélder Moura, 
José  Neumâne Pinto, Juca 
Pontes - todos,campinenses 
da gema. 
O vereador João Dantas — 
que é super atuante mesmo 
— foi quem fez a apresen-
tação do evento. 

Turismo
Vai ter paraibana na 
platéia da festa de 
premiação promovida pela 
revista Pequenas Empresas, 
Grandes Negócios.
A saber: a empresária Ana  
Virgínia Falcão.

Cultura
A confraria Sol das Letras, 
recheada de escritores 
paraibanos, realizou sessão 
do Pôr do Sol literário, em 
edição especial , última 
quarta-feira,em Campina 
Grande.
O jornalista e escritor 
Hélder Moura foi homena-
geado com medalha de 
honra pela presidente 
da Câmara Municipal 
daquela cidade, Ivonete 
Ludgerio. Merecidíssimo!

Quem vem
Radicada em Lisboa há 
um ano, Catharina Ribeiro 
decidiu mas ianda faz 
segredo.
Está para fazer visitinha a 
João Pessoa para beijar os 
pais Giacomina e Marzureik 
Morais.
Vem logo Catha!!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


