
DA
LV

A 
R

O
C

H
A

via
social

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Melissa Maia, Petrov 
Baltar, Phydias 
Alencar, José Mário 
Espínola, João de 
Miranda Peregrino, 
Giovanni Lyra, 
Valquíria Lira Braga, 
Ariosto Nóbrega, 
André Frazão, 
Bernardo Smith e 
Lisiane Claudino.
—
Sabadão gostoso de se 
viver...

gerardo.com.br

Encontro 
de 
queridas  
amigas

O sempre frequentado 
almoço do Gulliver 

Mar ganhou diferenciação 
especial na última quinta-
-feira. Uma das mesas da 
casa fazia homenagem a 
uma personagem tradicio-
nal e querida da sociedade, 
hoje radicada em Miami: 
Rosângela Cabral. Sessão 
com papo inteligente e 
super antenado com as 
coisas do mundo. Divertido 
e do maior prestígio.

Teca Cariri Ribeiro, Dóris Minervino e Mayne 
Azevedo com a homenageada Zanha Cabral

Zanha Cabral, Paulo Barreto e Jussara 
Florentino - nos 28 anos do Gulliver

Karla e Bernardo Smith, 
ele festeja aniversário hoje

Danilo e Penha Maciel - 
ele completa 90 anos hoje
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Movimento
E as homenagens à 
Rosângela Cabral se 
prolongarão, nessa nova 
temporada em João Pessoa, 
até o próximo dia 10.
Numa cidade festeira como 
a nossa, quem é querida vai  
quase à exaustão quando 
decide cumprir a agenda  
montada pelos amigos.

Pesar
A sociedade pessoense foi 
golpeada, mais uma vez, 
esta semana, com a perda 
de um de seus brilhantes 
personagens.
O falecimento da sra. 
Niere Brito Pereira foi 
lamentadíssimo por todos.

Discreto
O empresário Paulo Barreto 
— profi ssional de destaque, 
mas sempre muito discreto 
— comemorou anteontem  
os 28 anos do restaurante 
Gulliver.
Apenas trabalhando e feste-
jando amigos que estavam 
no jantar da casa que — 
certamente — é uma das 
mais conceituadas de nossa 
cidade.

Conquista
O aeroporto Castro Pinto 
ganhou, ontem, mais um  
voo da Gol Linhas Aéreas, 
fazendo a ligação diária de 
Salvador e João Pessoa.
Uma conquista e tanto já 
que a capital baiana é uma 
das cidades do país que 
faz ligações com grandes 
metrópoles brasileiras. 

Presença
A Primeira Dama de João 
Pessoa, Maísa Cartaxo, 
circulou quinta-feira em 
Campina Grande.
Claro, como todos que 
passam pela Serra da 
Borborema,  fez pit stop na 
La Suíssa — dos melhores 
templos gastronômicos da 
Serra — para se deliciar 
com o famoso pastel de 
açúcar da casa.

Abuso
A Prefeitura deve fi car 
atenta aos quiosques da 
praia do Cabo Branco.
Tem deles que está subindo 
paredes e ganha formato 
completamente diferente 
ao que foi projetado.
Ninguém faz mais só 
aquela puxadinha...

Máximo
Sábado de festas para a 
família deDanilo Maciel.
É nesse 30 de junho que 
o respeitado médico 
paraibano chega aos bem 
vividos e felizes 90 anos.
Na Vila dos Ventos.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Encontro 

queridas  

Teca Cariri Ribeiro, Dóris Minervino e Mayne 
Azevedo com a homenageada Zanha Cabral
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


