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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Em foco

A OAB saiu na frente e
começou ontem, com a
presença do governista João
Azevêdo, a Semana de
Debates com pré-candidatos ao Governo do Estado.
Hoje será a vez do senador
José Maranhão, amanhã
Ligia Feliciano, quinta-feira
Tárcio Teixeira e, na sexta-feira, Lucélio Cartaxo.
Detalhe: na sessão de
ontem, a plateia ﬁcou
quase lotada.

Pesar

Aos 57 anos, o vice-prefeito de Cabedelo Flávio de
Oliveira, faleceu subitamente no último sábado.
É sempre muito triste
assistir a partida de jovens.

Top

Elogios

Aliás, essa mostra de Heloísa
Maia, a partir do dia 8 de
agosto, na Usina Energisa, já
está dando o que falar.
Não por outra razão,
apenas pela incrível expressividade das obras que já
selecionou para exposição.
Sen-sa-cio-nais!

DIVULGAÇÃO/GIORDANO GERMOGLIO

O jornalista e apresentador Pedro Andrade — um
dos tops do programa
Manhattan Connection —
abriu espaço nas postagens
do Instagram — no stories
do último domingo — para
recomendar a exposição
de Heloísa Maia, na Usina
Cultural Energisa, no
próximo mês.
“Seu trabalho está um show
Hellô”, disse na postagem
que também aparece a
artista plástica paraibana.
Beatriz e Soﬁa Cartaxo dividiram mesa no almoço
do The W com Camilinha Pitanga - lindas

É pique!

Na discrição de sempre,
Robinho Cavalcanti
Ribeiro comemora, hoje,
mais um aniversário.
Atuante, gente do bem, vai ser
intensamente cumprimentado.

Agende-se

Com o tema O Extraordinário em Comu, a quarta
edição do TEDx João
Pessoa será realizado no
próximo dia 18 de agosto,
no Centro Cultural Ariano
Suassuna.
O evento, como se sabe, é
uma conferência sem ﬁns
lucrativos que reúne ideias
que merecem ser compartilhadas, e aborda temas
relacionados à Tecnologia,
Entretenimento e Design.
Quem não se reciclar, está
fora do páreo.

Ataque

Do ator José de Abreu,
sobre a jornalista paraibana
Rachel Sheherazade,
âncora do telejornal da
noite do SBT, que não tirou
o chapéu” pra ele em um
programa de TV: Mas é um
prazer não ter o chapéu tirado
por uma mulher daquela. O
passado dela…
Que passado desabonador é
esse?! Aqui, a bonita proﬁssional sempre foi brilhante
e uma cidadã acima de
qualquer suspeita.

Cristina Evelise e
Braulio Tavares

Vip

O chef francês David
Gargam será apresentado
hoje a um grupo de formadores de opinião da cidade. É
ele quem vai assinar o novo
cardápio do Helena Restô.
A coluna vai prestigiar a
sessão!

via
social
Sávio e Germana
Parente

Juliana Carvalho muda de idade
hoje, e comemora em São Paulo

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
José Camelo, Severino
Beju, Veneziano Vital
do Rêgo, Sérgio Dantas,
Jacob Medeiros, Artur
Tinoco, Maria José
Xavier, Danieli Carvalho
Rocha, Magda Mello
e Silva, Carlos Straub,
Patrícia Moreira, Stella
Paula Teixeira de
Carvalho Brindeiro e
Álvaro Gaudêncio.
—
A escritora Marília Arnaud
passou pelo almoço — da
ﬁnal da Copa — do The W.
—
Suzaninha Amorim
reúne amigas, sexta-feira, no almoço do
Gulliver Mar.
gerardo.com.br

