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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Paulo Ricardo Nunes, 
Denise Wolff , Augusto 
Aragão, Sandro Dutra, 
Fábio Queiroz  e 
Onildo Domiciano 
Cabral.
—
Muita gente da high 
society tem cadeira 
hoje na sessão do jogo 
do Brasil na Copa da 
Rússia. A casa tem 
sido um point nessas 
ocasiões.
—
 Hoje é sexta-feira!!!
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Baixa
O prefeito Victor Hugo, 
da Cabedelo, tem 
acertado em muitas 
decisões, desde que 
assumiu o comando da 
cidade.
Perder a colaboração de 
Saulo Barreto — na pasta 
do turismo se transforma, 
decididamente, um 
momento difícil da gestão.

Camila Hardman - para inspirar 
essa sexta-feira da Copa

Geraldo e Eremita Silvestre, 
ele comemorando 80 anos

Dulcyana e Sérgio Duarte 
com o fi lho Henrique
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Tributo
Cezinha e o DJ Brasinha 
são os convidados 
especiais da sessão que 
marcará, dia 14, na 
Associação daCaixa, no 
Altiplano, acomemoração 
dos 55 anos de carreira do 
forrozeiro Assisão.
Noite imperdível, 
realmente.

Lançamento
O Sebrae e a Luz 
Criações convidan-
do para o lançamento 
da Feira Brasileira da 
Construção Civil e 
Arquitetura — Constru-
con 2018, um dos 
maiores eventos no 
Nordeste da área e que 
acontece em João Pessoa, 
em novembro, no Centro 
de Convenções.
Na sessão, exclusiva para 
convidados, além da 
Construcon 2018,  será 
apresentado o Conaced 
— Congresso Nacional 
de Construção de 
Edifícios.  
Dia 12, no Hotel 
Manaíra, às 8h30.

É hoje!
A partir das 15h, o Brasil 
enfrentará a Bélgica nas 
quartas de fi nais da Copa 
do Mundo. O time brasi-
leiro está bem preparado 
e, sem dúvidas, seguirá à 
próxima fase do mundial. 
Será? Por incrível que 
possa parecer, o povo tá 
otimista nesse enfrenta-
mento.
Vai dar Brasil!!!!

Campanha
A Associação Paraibana de 
Imprensa está às vésperas 
de uma nova eleição. 
Disputam o comando da 
API, o atual presidente 
Chico Pinto — que é 
uma fi gura querida — e 
a jornalista e professora 
da UFPB, Sandra Moura 
— fazendo  o lado da 
oposição.
Detalhe: segunda-feira, 
Sandra fará o lançamento, 
la mesmo na instituição — 
de sua carta programa.

Pé quente
Falando nisso, o jogador 
Neymar tem se destacado 
bastante em relação aos 
primeiros jogos. 
As redes sociais estavam 
bombando com a perfor-
mance dele em campo. 
É claro que a união faz a 
força, mas se tratando do 
craque, ele já alcancou o 
pódio dos cinco maiores 
goleadores do Brasil em 
Copas do Mundo. 
Avante!

15 anos
Amanhã é dia de celebrar 
os 15 anos de Maria 
Eduarda, fi lha de Ricardo 
e Juliana Alves. Será às 
22h, nos jardins da casa 
de Ivan e Gilda Amorim, 
em Campina Grande. A 
família — tradicional e 
muito querida — se uniu 
para tornar a festa ainda 
mais chique! 
Do jeito que Eduarda 
merece.  A coluna vai!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


