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Ricardo Maia e Italo 
Kumamoto voltando à 
cidade, depois de dias 
de trabalho em São 
Paulo.
—
Também na Capital 
paulista — com toda a 
família — Rose Almeida e 
Jeff erson Viana..
—
Vamos ver se a semana 
— com feriadão — 
engrena de alguma 
forma...

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Vanderlita Souza Neves, 
reaparecendo nos salões

Nadja Mangueira, Marta 
Andrade e Suzana Amorim

Maria Emilia Freitas 
e Tereza Cittadino
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Endereço
A estilista Alessandra 
Sobreira desembarcou sá-
bado, no aeroporto Castro 
Pinto — ele estava funcio-
nando bem direitinho — 
trazendo boas novidades 
para o mundo fashion e do 
mercado de luxo pessoense.
Já está fazendo a mudança 
de endereço do seu ateliê 
para super sala no Sho-
pping Pátio, do Altiplano.
Pelo que a coluna conferiu: 
vai fi car um show.

Terror
No exílio a que todos estão 
submetidos, desde a semana 
passada, por conta da greve 
dos caminhoneiros, a consta-
tação dos tempos de horror, 
que é virar refém das redes 
sociais, num momento tão 
grave como o que vivemos.
A enxurrada de notícias — 
verdadeiras, mentirosas, 
graves ou não — deixa o 
cidadão, no mínimo, com 
medo. Que agonia!

Sintonia
O Tribunal de Justiça, 
o Ministério Público e a 
Defensoria Pública fi caram 
sintonizados, no último 
domingo, para decidir 
como seria o expediente de 
ontem nas três instituições.
Como teria — e foi — que ser.

Sem conexão
Já na esfera do Governo do 
Estado, houve o anúncio que 
as escolas estaduais iriam 
funcionar de acordo com o 
que cada diretor de unidade, 
achasse que deveria.
Depois de algum tempo, 
veio o pedido de desculpa 
— por email — para 
desconsiderar o que tinha 
sido divulgado.

Solidariedade
E nessa tsunami de incer-
tezas que estamos vivendo, 
desde a semana passada, 
o horror de assistir a 
morte do gerente Severino 
Maciel, ocorrida no 
sábado, quando, digna-
mente, trabalhava no Posto 
da Edson Ramalho.
A coluna — claro! — tinha 
que fazer esse registro de 
lamento e absoluta revolta pela 
segurança que não existe mais 
em lugar algum da Capital.

Comemoração
Glauber Castro pensou, 
articulou e já lançou entre 
muitos amigos do editor: 
segunda-feira que vem, o 
Empório Gourmet vai virar 
Empório Gerardo.
Comemorando a nova idade 
e a intensa felicidade que se 
vive nesse mundo de Deus. 
Agradecer, é o que nos resta.

Em São Paulo
Leila Azzous — e a linda 
irmã Nadja — circularam, 
no fi nal de semana, em São 
Paulo.
Foi ver de perto a Casa 
Cor — seguramente, o 
maior evento de arquitetu-
ra e decoração do país.
Leilinha é antenada e, para 
a coluna, uma das grandes 
profi ssionais paraibanas 
desses segmento.

Rose e Mariana Almeida Viana, 
sexta-feira em São Paulo
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


