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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Manoel Batista de 
Medeiros, Felipe 
Onofre, Sônia Lago, 
Alda Gouvêa de 
Moraes, Rita Rolim, 
Morena Gallina, 
Leo Ruff o e Eleonora 
Oliveira.
—
O empresáro Ítalo Rucco 
Filho está no comando 
de mais uma “Excursão 
Grupo Teen no Mês das 
Férias”, pela World Tour, 
para a Disney...
—
O almoço de aniver-
sário do ex-deputa-
do Flaviano Quinto, 
anteontem, foi 
bombado mesmo. Até 
Mofi  passou por lá!
—
Hoje é sexta-feira!!!
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José Lacerda Neto: o campeão 
de mandatos discursou

José Lacerda Neto 
e Roberto Paulino

Plínio e Socorro 
Leite Fontes

Roberto e Raíssa Lacerda 
Rodrigues de Aquino
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Liderança
Impressionante também o 
prestígio de José Lacerda 
Neto em sua cidade natal.
As mais representativas 
autoridades políticas de São 
José de Piranhas — atuais 
prefeito, vice e presidente de 
Câmara, mais vereadores e 
cinco ex-prefeitos estiveram, 
anteontem, na Academia 
Paraibana de Letras.
Um líder, realmente.

Assédio
Ainda na sessão de 
anteontem, na Academia 
Paraibana de Letras, 
naquela postura discreta 
e sempre correta, muito 
bom assistir o respeito e 
o entusiasmo de todos em
cumprimentar o ex-gover-
nador Roberto Paulino.
Um grande político.

Gigante
A agenda do presidente 
da APL, Damião Ramos 
Cavalcanti — que, hoje, 
também comanda, e dá 
show na Fundação Casa de 
José Américo — está cada 
dia mais atribulada.
Além de cumprir, rigorosa-
mente, os compromissos das 
duas instituições, tem encon-
trado tempo, nos fi nais de 
semana, para fazer palestras 
no interior do Estado.
Um craque!

É pique!
O jogador Hulk 
comemorou o aniversá-
rio, anteontem, ao lado 
do sobrinho e dos amigos 
Jocélio Costa e Ronny 
Carvalho. 
A festa foi em Xangai, na 
China, onde o jogador 
reside atualmente. Top! 

Chique
Em nossas mãos, convite 
do casamento de Luciana e 
Amauri, fi lhos de Luciano 
Piquet, Vânia Teixeira, 
Alberto Jorge e Patrícia 
Sales.
Dia 7 de setembro, às 
19h30, na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo.

Agenda
Hoje, o Iesp vai sediar o 
1º Encontro da Podosfera 
Paraibana, que reunirá 
criadores de conteúdo 
regionais e alunos da 
faculdade. Das 19 às 21h. 
Imperdível!

José 
Lacerda e 
a apoteose 
na APL

Quatro ex-governadores 
da Paraíba prestigia-

ram o lançamento do livro 
que conta a vida de José 
Lacerda Neto, na última 
quarta-feira, na Academia 
Paraibana de Letras.
Representando o gover-
nador Ricardo Coutinho, o 
presidente da APL, Damião 
Ramos Cavalcanti, naquela 
categoria de sempre — 
presidiu a sessão, que teve 
auditório super lotado.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

e Roberto Paulino
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