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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Giulliana Camelo 
Moura, Sérgio Dávila 
Lins Bezerra Caval-
canti, Doralice Gomes, 
Gustavo Ferreira, 
Alzir Aguiar Filho, 
Anne Isabelle Souto 
Maior, Fátima Lins 
Braga, Fátima Freire, 
Océlio Cartaxo Filho  e 
Phydias Alencar.
—
Abelardo e Maria Lúcia 
Jurema passaram pela 
balada do Empório.
—
Aliás, quem reinou na 
sessão, foi Jane Porto e 
Paulo Motta, pilotando 
três mesas na noitada 
que se prolongou até às 
3h do domingo.
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Anúncio para Chico

Fátima Souza, Mayne Azevêdo, Patrícia 
Rabello, Patrícia Sales e Maria Lúcia Jurema

Felipe Gaudêncio, Alberto 
Jorge Sales e o editor

Ricardo e 
Márcia Rolim

Marcelo e Simone 
Queiroga

Mayara Gaudêncio e 
Waleska Trindade
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Prestígio
O editor foi convidado e 
aceitou fazer o papel de 
Mestre de Cerimônias da 
sessão de lançamento do 
livro José Lacerda Neto: um 
recordista de mandatos, do histo-
riador  José Marconi Vieira.
Amanhã, às 18h30, na 
Academia Paraibana de 
Letras.

Detalhe
Essa exposição de Antônio 
Cláudio Massa é fruto de 
um trabalho de resgate em 
edifícios históricos de João 
Pessoa, como a Igreja de São 
Francisco, Pavilhão do Chá 
e Casarão de Azulejos.

Máximo
O artista plástico e 
arquiteto Antonio Cláudio 
Massa, fará a abertura 
da exposição Um Olhar 
Sobre o Patrimônio 
Histórico de João 
Pessoa, na próxima 
quinta-feira, na Della’s 
Iluminação — aquela loja 
top da Epitácio Pessoa.
Vale — demais! — conferir.

Top
Excelentes instalações, 
atendimento efi ciente, 
profi ssionais médicos de 
primeira.
É assim que funciona a 
Urgência da Clínica 
do Otorrino, no Eco 
Medical.
E como a coluna costuma 
apontar o que é bom e vale 
a pena... Tá dado o recado!

Tiete
O jornalista Pedro 
Andrade é, decididamen-
te, um apaixonado pelo 
trabalho da artista plástica 
Heloísa Maia.
Domingo último, no 
programa Manhattan 
Connection, recomendou, 
mais uma vez, a mostra 
que Helô vai realizar, 
mês que vem, na Usina 
Cultural Energisa.

Ajuste
Com a fi nalização das 
obras da calçadinha do 
Cabo Branco — que fi cou 
muito boa mesmo — a 
marcação da quilome-
tragem para aqueles que 
correm ou caminham, está  
defi ciente.
Falta várias placas!

Orgasmo
Como tudo é comemorado 
nesse mundo e sempre há 
data reservada para algo ser 
comemorado, o dia 31 de 
julho foi batizado como o Dia 
do Orgasmo. 
E para marcar a data, a 
Edipro lançará a obra mais 
importante do mestre do 
sadismo: A Filosofi a na Alcova, 
do Marquês de Sade.
O livro foi traduzido por 
Laurent de Saes, doutor em 
História Social, pela USP.

Muito bom
Deu certo, a casa estava 
linda, a playlist do DJ 
Villarim agradou e o público 
foi super qualifi cado.
A balada promovida por 
Glauber Castro, sábado, 
no Mezanino do Empório 
Gourmet agradou. 

Detalhe
E pelo que a coluna viu, vai 
ter repeteco rapidamente, 
afi nal, não há quem resista 
a uma boa boate.
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


