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Aniversariam 
hoje na sociedade 
paraibana: Lúcio 
Flávio Félix, Âlvaro-
Barros, Ângela Diniz, 
Péricles  Serafi m, 
Mário Toscano de 
Brito,Tereza  Caval-
canti, Caluca Teixeira, 
Andressa Vilhena, 
Germano Toscano de 
Brito, Gilvando Farias, 
Maurício Burity e 
Flaviany Lins.
—
O empresário Filipe 
Gaudêncio está em clima 
de romance com a linda 
Waleska Trindade...
—
Carmen Raquel e 
George Guedes Pereira 
— ela aniversariando 
hoje — seguem para o 
Rio onde passarão o 
fi nal de semana.
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Soni e Adeilton Pereira com Bruna Sá, Georgia Suassuna, 
Carmen Raquel Guedes Pereira e Larissa Vinagre
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Andreína Fernandes 
e Giovani Andrade
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Andreína Fernandes 
e Giovani Andrade

Homenagem
Como acontece há anos, 
uma série de solenidades 
marcarão os 88 anos da 
morte do presidente João 
Pessoa, nesse 26 de julho. 
A programação terá início 
às 9h com celebração 
eucarística, na Catedral 
Basílica Nossa Senhora das 
Neves. Haverá também um  
ato cívico e ainda visita ao 
mausoléu do importante 
político, nos Jardins do 
Palácio da Redenção. 

Orgulho
O mínimo que se pode 
dizer da Offi  cina é que 
temos uma fábrica de 
móveis planejados de 
primeiro mundo — em 
tecnologia, materiais e mão 
de obra.
Algo, realmente, digno de 
ser publicizado e que só nos 
enche de orgulho ao ver 
um grupo familiar tratar os 
negócios com tanto esmero, 
determinação e comprome-
timento com o desenvolvi-
mento de nosso Estado.
Aplausos! 

Máximo
O Juiz federal Bruno Teixeira 
de Paiva — Diretor do Foro 
da Paraíba — defendeu, 
esta semana, a Tese de 
Doutorado A Aproximação 
entre o Civil Law e o Common 
Law para a Cooperação Jurídica 
Internacional no Combate ao 
Terrorismo, na Universida 
de Coimbra. Foi aprova-
do com Louvor.

Sucesso
O cineasta brasileiro 
Daniel Bydlowski ga-
nhou a premiação de 
melhor fi lme de fanta-
sia e melhor fi lme de 
todos na Comic-Com
San Diego. 
O prêmio, que foi anunciado 
no último domingo e deixou 
o paulistano — como o Brasil
inteiro — muito orgulhoso.

É pique!
Esta quinta-feira será de 
comemorações para a 
Defensora Pública Geral 
da Paraíba, Madalena 
Abrantes Silva.
Ao lado da família e amigos 
da Defensoria, festejará na 
Sal e Brasa, bem vividos e 
vitoriosos 60 anos de vida.

Paz em casa
A vice-presidência do TJ, 
o desembargador João
Benedito da Silva, decidiu
a organização e o plano de
trabalho da 11ª Etapa da
Semana ‘Justiça pela Paz em
Casa’, que acontecerá entre
20 e 24 de agosto.
A previsão é realizar mais
de 400 audiências, o que é
uma super produção para
nosso judiciário.

Detalhe
O encontro pilotado pelo 
desembargador João Alves 
envolveu representantes de 
vários setores: Coordenaria 
da Mulher em Situação de 
Violência do TJPB, Minis-
tério Público da Paraíba e, 
claro, a Defensoria Pública 
do Estado, que desenvolve 
um trabalho valoroso nessa 
área.

Visita
O editor passou a manhã de 
ontem, conhecendo — numa 
visita de chão — as instala-
ções da fábrica da Offi  cina, 
em Santa Rita.
Anfi trionado por Soni e 
Adeilton Pereira, ao lado de 
alguns dos mais tops arquite-
tos de João Pessoa.

Adeilton Pereira com o pai
Silvino Pereira

Soni Pereira com os pais Solange 
Cassiano e Elenilson Agripino
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Como acontece há anos, 
uma série de solenidades 
marcarão os 88 anos da 
morte do presidente João 
Pessoa, nesse 26 de julho. 
A programação terá início 

eucarística, na Catedral 
Basílica Nossa Senhora das 
Neves. Haverá também um  
ato cívico e ainda visita ao 
mausoléu do importante 

do Estado, que desenvolve 
um trabalho valoroso nessa 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


