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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Agonia

Mais uma impossibilidade
de ir e vir com tranquilidade por aqui.
O assalto ao carro forte,
ontem pela manhã, na
estrada para Campina,
põe em risco milhares de
pessoas que fazem esse
caminho todos os dias.

Compromissos

A preço de ontem, quase
todos os candidatos ao
Governo do Estado tinham
conﬁrmado participação na
semana de Mesas Redondas
da Defensoria Pública da
Paraíba, que será aberta
amanhã.
O único que faltava — João
Azevêdo — já conﬁrmou que
vai, mas a assessoria ainda
não tinha deﬁnido data.

Movimento

Lamento

A gastronomia mundial
recebeu, ontem, mais um
duro golpe: morreu Jöel
Robuchon, o chef com mais
estrelas Michelin da história
— 32 no total. Aos 73 anos,
em Genebra, na Suíça.

CAIO LIMA

Bosco e Nely Braga estão
em Goiânia — ele participando do XXXIX
Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia,
que acontece no Centro de
Convenções goianense.
Na agenda que cumpriram
ao ﬁnal de semana, além
da vasta agenda cientíﬁca
reservada para ele, o casal
festejou a vida no Restaurante Cabana — um dos
points daquela cidade.
Stephany
Lima

Máximo

Heloísa Maia começou a
montar a mostra On The
Road, na Usina Cultural
Energisa, sábado passado.
“Eu estou impressionada como
ﬁcou bonita — muito mais do
que imaginei”, disse ao editor.

Imperdível

Ainda no universo das
delícias, a chef Luciana
Sultanum é quem vai
comandar a cozinha do
restaurante Mirage, no Hotel
Atlante Plaza, nos próximos
dias 17 e 18.
Essas sessões do Mirage são
maravilhosas mesmo!

Top

Saúde

Em comemoração ao
Dia do Jurista — que
acontece no próximo dia
25 — sábado que vem,
será realizada a 3ª Corrida
Noturna da Advocacia
— com apoio de algumas
instituições do Poder
Judiciário Estadual.
Atleta de carteirinha, o
presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador
Joás Pereira Filho, está
incentivando magistrados
e servidores a participar do
evento, que vai arrecadar
alimentos não perecíveis,
para a Vila Vicentina.

Jöel
Robuchon

A agência do paraibano
Lucas Sales é quem está
assinando a campanha
publicitária do candidato
Jair Bolsonaro.
Lucas é competente.

Negócios

A R1 — das maiores e mais
frequentadas academias de
João Pessoa — está com
novo comando.
É isso mesmo! O campeão
Ricardo Santos — que já
reside em Miami há muito
— repassou o negócio para
outro grupo empresarial.

Lucas
Sales

Haroldo Wanderley
e Rosana Nóbrega

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Andrés Miguel Von
Dessauer, Arthur Meira
Lins de Mesquita, Ivan
de Assunção Santiago,
Georgiana Maria Cruz
Viana e Nadja Lacerda
Cunha Lima.
—
Micheline e Rodrigo
Toscano de Brito passaram
no concorrido almoço de
domingo do The W.
—
Começou ontem a
semana de cultura do
Caminhos do Frio, em
Bananeiras.
gerardo.com.br

