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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Glória Guimarães, 
Francinaldo Tavares, 
Maria Lúcia Costa, 
Rosalvo Bispo Júnior, 
Rozania Pereira, 
Aramis Ayres e 
Antônio Alfredo 
Cordeiro.
—
Com teste online, a 
Cultura Young de 
Tambauzinho está 
fazendo seleção de alunos 
para frequentar as aulas 
da escola que serão 
retomadas sexta feira.
—
Hoje tem Itabaiana!!!
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Helena e Rogério Fialho, ele 
comemora nova idade hoje

Gislene Dantas 
e Robson Nery

Ruth 
Avelino

Catarina Guimarães e a neta Camila, que 
comemorou 15 anos semana passada
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Já era
Mesmo com alterações e 
sutis modernidades, menor 
tempo de realização, ainda 
assim, é difícil ir ao Centro 
pessoense nesses tempos e 
se deparar com  a estrutura 
que se coloca nas ruas — e 
pertuba muito — para 
festejar a padroeira da 
Capital, Nossa Senhora  das 
Neves.
Será que esse evento não 
poderia ganhar outra 
roupagem?!

Máximo
Robson Nery e Gislene 
Dantas, vão fazer a viagem 
dos sonhos nesse mês de 
agosto.
Com a fi lha Mariana e a 
neta Maria Olívia, o fi lho 
Emanuel, a nora Lorena 
e os fi lhos Davi, Mateus e 
Artur, cutrtirão passeio na 
Disney.
Tem melhor não! 

Limpeza
Depois de muitas ações 
que alteraram os horizon-
tes políticos, Cabedelo 
acordou, ontem, com a 
PF desbaratando uma 
quadrilha que agia no 
mercado das drogas.
Desse jeito — felizmen-
te — a cidade vai ganhar 
outro gás.

Luto
A intelectualidade 
paraibana, a tradicional 
política paraibana, perdeu, 
anteontem, um de seus 
simbólicos personagens: 
Lourdinha Luma.
Uma brava mulher que 
emprestou talento — 
como secretária particu-
lar e amiga — a um dos 
paraibanos mais ilustres 
de nossa história — José 
Américo de Almeida.

Maioridade
O Assustado promovido pela 
jornalista Ruth Avelino — 
um dos sorrisos bonitos da 
cidade, completa 18 anos  
esta semana.
A festa comemorativa será 
sexta-feira, nos salões do 
restaurante do Clube Cabo 
Branco, a partir das 21h.

Pesar
Também na noite da 
última segunda-feira, a 
confi rmação do faleci-
mento de João Bosco dos 
Santos.
À toda família e, em 
especial, ao fi lho e 
vereador Bosquinho, a 
solidariedade da coluna.

Brilho
O Projeto Castelo de Bonecas, 
desenvolvido no Presídio 
Julia Maranhão, será levado 
ao Supremo Tribunal 
Federal no dia 10 de agosto, 
durante a programação da 
XII Jornada da Lei Maria da 
Penha. 
A novidade é que as 
bonecas conterão a 
logomarca do Programa 
de Combate à Violência 
Contra a Mulher idealiza-
do pelo Conselho Nacional 
de Justiça — Justiça pela 
Paz em Casa.
O máximo, realmente.

Missa
Será hoje, às 17h, na Igreja 
de Santa Júlia, a Missa 
pelo primeiro ano de faleci-
mento da colunista Goretti 
Zenaide.
O tempo está voando 
mesmo!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


