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Aniversariam hoje: 
Garibaldi Albuquerque, 
Elaine Queiroga,Jaque-
line Rabello,Luciana 
Lucena, Adriana Melo, 
Humberto Bezerra e 
Margareth Damascena.
—
Catharina Ribeiro aporta 
em João Pessoa nos 
próximos dias. Fica por 
aqui quase um mês.
—
Brasil!!!
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Trip
Carol Targino embarca 
amanhã para temporada 
de 20 dias na Europa.
Vai circular — que é 
muito bom e ninguém 
esquece — pela Itália e 
Grécia.
Tem melhor não! 

Nem pensar!
Aliás, essa loucura 
de gente no Manaíra 
Shopping, tem provocado 
um público recorde nos 
caixas eletrônicos do 
Banco do Brasil.
Quem precisar sacar 
dinheiro no BB, nessas 
ocasiões, deve perder 
as esperanças, já que 
a agência não tem 
estrutura para atendi-
mento com um público 
desses. 

Imperdível
Entrou em cartaz, na  
Galeria de Arte Archidy 
Picado, do Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, na última terça-fei-
ra, a exposição Limbo, 
do artista José Rufino.
Na prática, repre-
senta dizer que um 
dos mais importantes 
artistas plásticos da 
Paraíba, inaugurou 
nova exposição em João 
Pessoa.
Quem pode perder essa?!

Exemplo
Todo mundo só pensando 
na vitória do Brasil sobre 
o México, depois lamen-
tando a derrota do Japão 
sobre a Bélgica...
Fato importante: o 
Japão perdeu, depois da 
partida agradeceu e pediu 
desculpas a torcida e, 
por fi m, saiu do estádio 
deixando o vestiário 
totalmente limpo. Mais! 
Deixaram um bilhete, em 
russo, dizendo: obrigado!

Agenda
Será sábado, às 18h, o 
concerto da Orquestra 
Sinfnica de João Pessoa, com 
a participação do violinista 
Daniel Espinoza.
No Centro Cultural Ariano 
Suassuna.

Pesar
A cultura paraibana está 
mais pobre com a morte 
do escritor, ensaísta, poeta 
e jornalista paraibano 
Orlando Tejo, último  
domingo, em Recife.
Tristeza.

Máximo
Nas festas para se assistir 
aos jogos da Copa e — 
claro! — os do Brasil, 
show de organização 
e alegria mesmo se 
assiste no Mangabeira e 
Manaíra Shopping.
Uma multidão se reúne 
— algo em torno de 
10 mil pessoas — para 
torcer pela seleção verde e 
amarelo.

Em Sampa
O editor da coluna faz pit 
stop de dois dias — hoje 
e amanhã — em São 
Paulo.
Temporada de trabalho 
que, em alguns dias,  
poderá ser conferido na 
internet e redes sociais.
É aguardar e conferir!

Top
Aliás, vários points da 
cidade abriram espaços 
com telões e estrutura para 
esses jogos do Brasil.
Para a coluna, o
destaque é o Empório 
Gourmet.
Sensacional

A boa torcida de Fabíola 
Bandeira pela nossa seleção

Ganha prêmio quem descobrir quem são - 
não vale para Marcos Pires nem Leka
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


