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Sociedade

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

Mostra

A Mostra Limbo, do artista
José Ruﬁno, que passou
temporada na Galeria
Archidy Picado, já está
empacotada.
Próximo destino: a Biblioteca Mário de Andrade,
em São Paulo, que é
dirigida por Charles
Cosac — uma das cabeças
pensantes do mundo
cultural do Brasil.
A mostra será aberta no
dia 1º de setembro.

Cantiga da perua

DIVULGAÇÃO

Ainda sem recuperar as
perdas ocasionadas pela
crise, a maioria dos consumidores brasileiros avaliam
que a economia não vai
bem.
Pelo menos, é o que mostra
o Indicador de Conﬁança
do Consumidor da Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas e do
Serviço de Proteção ao
Crédito.

Continua...

Ainda sobre a economia,
na sondagem de julho,
84% dos consumidores
disseram que o cenário
atual se mantém difícil.
A crise se arrasta e nessa
conjuntura, é preciso
atentar aos políticos
porque, mesmo desacreditando, há quem se destaque
e faça um bom trabalho
pelo Brasil!

Dani Fialho - linda e chique - curtiu o Copacabana Palace, no
ﬁnal de semana e se deparou com a estrela Sabrina Sato...

Ferramenta

Top

O juiz Adhailton Lacet —
titular da Vara Infância e
Juventude, está em Brasília
e só retorna na próxima
quinta-feira.
Foi participar de lançamento — no STJ — de
ferramenta do Cadastro
Nacional de Adoção
— CNA e o Cadastro
Nacional de Crianças
Acolhidas.

Máximo

A artista plástica Gina
Dantas fez um pit stop,
semana passada, na
exposição On the Road,
de Heloísa Maia, na Usina
Cultural Energisa.
Estava com a irmã Isabela —
como as Dantas continuam
lindas!!! — e saiu de lá
rasgando elogios a tudo.

Dani Fialho, que a coluna
adora, estava entre os
paraibanos que ﬁzeram a
Meia Maratona do Rio —
ao ﬁnal de semana.
E como o marido Waldez
comemora nova idade no
próximo sábado, resolveu
antecipar as comemorações, como de costume, no
Copacabana Palace.
Dani é o Poder!!!
... Leka Bezerra
Cavalcanti...

Curtição

... Felipe
Serppa...

A propósito, só deu paraibanos e celebridades no
Copacabana Palace, nesse
ﬁnal de semana.
Além de Sabrina Sato
— que ﬁcou na suíte ao
lado da de Jussara Florentino — estavam Felipe
Serppa, Alexandre e Thaís
Rodrigues, Sandra e Marcos
Cajú, Leka Bezerra Cavalcante e Marcos Pires.

É pra ir!!!

Inaugurado há pouco,
o restaurante Pier, no
Seixas, já é um destaque, na
incrível estrutura de gastronomia que foi instalada
naquela praia. O editor
ﬁcou impressionado.

... Waldez Soares, Alexandre Rodrigues
e Jussara Florentino, também

Humberto Arcoverde,
curtindo o verão da Grécia

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Maria Clênia Andrade,
Isadora Coutinho, João
Evangelista Freitas,
Nancy Trombetta,
Lalena Leal, Renan
Neves, Anaídia Lacerda,
Thainá Milanez e
Leandro Ramalho.
—
Thayná Toledo está curtindo
Zurich, na Suíça.
—
O médico Humberto
Arcoverde — atualmente
residindo em São Paulo
— curte férias na Europa
e — claro! — fez pit stop
ns praias da Grécia.
gerardo.com.br

