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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Gladys Quintans, 
Lúcia Bezerra, Eder 
Medeiros, Almério 
Marra e Daniely 
Cavalcanti.
—
Giane e Stênio Sarmento 
vão hoje à balada do 
Empório.
—
Hoje tem festa  para 
ex-alunos do Colégio 
Pio X.
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Valdênia Straub, Valdete Duarte, Vanessa 
Pereira Gomes e Edliane Marinho

Marlice Donato 
da Franca

Lourdinha e Luciana Freitas 
com Francis e Kubi Pinheiro

Giane e Stênio 
Sarmento...

... Patrícia Cruz e Constâncio 
Maranhão vão ao Empório hoje
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Em festa
A dama Marlice Donato 
da Franca completa neste 
sábado, 21, bem vividos e 
felizes 80 anos de vida.
Vai festejar a data,  com 
almoço, reunindo toda a 
família, nos terraços do 
Paço dos Leões.

Frisson
Deu fi la na rua, ontem 
pela manhã, a abertura do 
Mercado Classe A, na Ruy 
Carneiro.
Além da curiosidade do que 
tinha na loja, havia uma 
expectativa de se encontrar o 
jogador Huck por lá, afi nal, 
o caro é um dos donos do 
empreendimento.

BMB
Foi aberta ontem, mais uma 
edição da Brasil Mostra 
Brasil.
No Centro de Convenções 
Ronaldo Cunha Lima.

É hoje!
O editor da coluna 
comemora hoje felizes 28 
anos de casamento com 
Patrícia Moreira Rabello.
Uma história que nos exige  
fazer redobrados agrade-
cimentos a Deus — com  
inesquecíveis momentos, 
grandes conquistas e 
3 fi lhos — que só nos 
enchem de  orgulho. Sucesso

Auxiliar da coluna até 
meados de setembro do 
ano passado, o jornalista 
Rodolfo Pedro Oliveira, que 
também atuou na RCTV, 
está atuando — com brilho 
— em Florianópolis.
É o mais novo contratado 
do Grupo RIC, afi liado 
da Record, em Santa 
Catarina.
É competente. Vai longe!

Curtição
E vai ser na balada do 
Empório Gourmet,  
organizada por Glauber 
Castro, com participação 
do DJ Villarim, que muitos 
vips da cidade curtirão a 
noite de hoje.
Depois das 22h. 

Categoria
Suzaninha Amorim — 
uma fi gura chique e muito 
querida no universo social 
pessoense — festejou 
a nova idade ontem, 
reunindo amigas, no 
almoço do Gulliver Mar.
Tudo como gosta e sempre 
foi marca nos aconte-
cimentos da fi lha dos 
inesquecíveis anfi triões de 
João Pessoa nos 60 e 70 —   
Edísio e Bernadeth Souto.

Homenagem
As damas Stella 
Wanderley, Dóris 
Minervino, Maria Emília 
Freitas, Têca Ribeiro 
e Lúcia Helena Sá se 
uniram para homenage-
ar uma grande fi gura da 
Medicina paraibana: Italo 
Kumamoto.
Ele merece!

No frio
João Leuson Palmeira e 
Anna Karina Heim estão 
em temporada — no ap 
que possuem por lá — em 
Campos do Jordão.
Só voltam na primeira 
semana de agosto.

Presença
Ainda no universo médico, 
quem está em João Pessoa 
e atuando muito é o 
cirurgião plástico Ivanildo 
Arruda.
Como se sabe, Ivanildo 
vive há muitos anos, na 
Itália.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


