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Aniversariam hoje na 
sociedade: Jorge Reis 
Vianna, José Loureiro 
Lopes, Ana Elizabeth 
Marques, Lavanério 
Duarte Júnior, Gilvania 
Maroja, Sarah Caval-
canti, Paulo do Amaral 
e Sarah Travassos.
—
No jantar de ontem, do 
Gulliver tradicional, mesa 
liderada por Felipe Serppa 
e Jussara Florentino.
—
E hoje tem mais 
Copa, agora sem a 
Alemanha!..
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Luciano e Maísa Cartaxo 
inauguraram a Villa Sanhauá

Leila Azzous e 
Marianne Goes

Luciano e Maísa Cartaxo 
conferindo a arte da Villa

Isabela Queiroga e 
Michelle Belmont
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Presença
A propósito, a 2º edição 
da CasaCor Paraíba 
terá ambiente especial 
do Celeiro Criativo, da 
Prefeitura de João Pessoa. 
O espaço será assinado por 
Leila Azzouz e Marianne 
Góes. 
Vale lembrar que o evento, 
este ano, acontecerá no 
Hotel Tambaú.

Villa Sanhauá
Apaixonado pelo Centro 
Histórico pessoense — com 
trabalho realizado nessa 
área — o editor da coluna 
foi conferir a inaugura-
ção da Villa Sanhauá — 
naqueles casarões da descida 
para a Estação de Trem, 
no Varadouro — feita pela 
Prefeitura de João Pessoa.
Nada pode traduzir melhor 
do que a palavra show!!!

Máximo
A ideia de transformar 
o piso térreo em espaços 
culturais e os superiores em 
moradias foi, simplesmente, 
sensacional.
A infraestrutura do bairro, 
agora com instalações 
incríveis, pode transfor-
mar aquela área — quase 
abandonada — em um 
recanto com vigor.

Top
A propósito, o aparta-
mento decorado, num 
dos casarões — trabalho 
lindo e competente de 
Michelle Belmont e Isabela 
Queiroga — mereceu 
elogios gerais.
Morar ali, com a estrutura 
que foi montada, será um 
privilégio.

Pesar
Lutando pela vida há 
muitos anos, a professo-
ra e dama de sociedade, 
Carmem Isabel Carlos 
Silva, faleceu ontem.
Uma mulher ilustrada, 
reta que sempre brilhou 
no universo da cultura e 
educação paraibana.
A coluna se solidariza com 
a família, em especial à 
fi lha Hannah e ao marido 
Evaldo.

Meta
E na inauguração 
dos Casarões da Villa 
Sanhauá, papo super 
animado com o presiden-
te da Funjope, Maurício 
Burity — que sempre está 
agitado e cheio de projetos 
culturais para a cidade.
Maurício quer aproveitar 
o fi nal de semana para ir 
conhecer o Sítio São João 
de Campina Grande.

Conforto
João Pessoa continua se 
modernizando na oferta de 
serviços médicos especiali-
zados.
A Capital acaba de ganhar 
a  MultiCare — empresa 
multidisciplinar que aplica 
os princípios hospitalares, 
ou seja, oferece atendimen-
to de uma clínica dentro da 
casa do paciente.
O máximo! 

Procissão
Uma das mais tradicionais 
celebrações religiosas do 
mundo católico é realizada 
hoje: a Procissão marítima 
de São Pedro.
O ato católico — que ganha 
contemplação de todas as 
religiões — acontece pela 
manhã na Praia de Tambaú 
e vai até a Penha. À tarde o 
percursso se inverte e volta  
para Tambaú.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


