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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Argemiro Franca, 
Eridan Gurgel, 
Adelma Freire, 
Rosângela Pontes, 
Raquel Paulo Neto, 
Lauremília Lucena, 
Harrison Holanda, 
Osmar Santos, Ítalo 
Kumamoto e João 
Bosco Moraes Filho.
—
Ainda na agenda das 
comemorações especiais 
de hoje, registra-
se o aniversário do 
ex-governador Roberto 
Paulino — gente da melhor 
estirpe.
—
Nem precisa dizer 
muito, apenas: hoje é 
sexta-feira!!!

gerardo.com.br

José Mário e Ana Paula Porto, ele 
aniversariando hoje

José Waldomiro e
Heleninha Ribeiro Coutinho

Tereza e 
Otílio Neiva

Glauber Castro e o Dj Villarim farão 
a balada do Empório, amanhã
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A Vivo saiu na frente e  
vai fazer as Redes Sociais 
bombarem pelo pessoal da 
faixa 60+.
Seguinte: deu start para 
o Projeto Acontece na Vivo 
ser ampliado e, agora, vai 
colocar Gurus — especialis-
tas em tecnologia — levando 
conceitos básicos  e orienta-
ção sobre o melhor uso de 
redes sociais, aplicativos, foto 
e vídeo.
Taí uma boa para quem tem 
— digamos assim — difi cul-
dades com os celulares.

Caos
Quando se pensa que 
não há mais o que possa 
acontecer em relação à 
insegurança por aqui, surge 
algo novo: assalto em sala de 
aula.
Agora desbandeirou mesmo!

Apresentação
Soni e Adeilton Pereira 
recebem convidados — um 
grupo totalmente top de 
arquitetos — no próximo 
dia 25, para apresentar 
as novas instalações da 
fábrica da Offi  cina.
A coluna vai acompanhar 
todo o acontecimento, que 
está marcado para às 8h30.

Casamento 
A sociedade se voltando 
para participar, no próximo 
dia 1° de setembro, às 
19h30, na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, do 
casamento de Elizabeth 
Helena e Rafael Henrique, 
fi lhos de Helman e Ana 
Cláudia Martins, Eduardo 
e Maria do Socorro 
Monteiro.
Os noivos recepcionarão os 
convidados na Casa Roccia.

Inauguração
Será aberto, hoje, ao 
púbico, na avenida Ruy 
Carneiro, o Mercado 
Classe A — casa especiali-
zada no segmento gourmet.
O empreendimento é 
mais um investimento do 
jogador Hulk em sociedade 
com um grupo de amigos.

Marco
O historiador José Marconi 
Vieira lança, no próximo 
dia 25, na Academia 
Paraibana de Letras, 
o livro José Lacerda 
Neto: um recordista de 
mandatos.
Taí a história de um 
vencedor  na vida que 
todos devem ler.

Balada
Glauber Castro teve a 
ideia, o DJ Vilarim aderiu 
e o editor da coluna já está 
nessa, para comemorar os 
28 anos de casamento.
Sábado, depois das 22h, 
vai ter balada no Mezanino 
do Empório Gourmet.
Tudo absolutamente top.

Reconhecimento
Ainda no universos das 
merecidas homenagens, 
na última quarta-feira, 
durante a abertura do  
XXVIII Congresso Brasileiro 
de Anatomia, momento de 
emoção: a homenagem 
póstuma ao médico 
Samuel Norat — membro 
da equipe pioneira de 
Anatomia da UFPB e do 
Estado da Paraíba.
Aplausos!!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.




