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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Vicente de Paulo 
Cavalcanti dos Santos, 
Clarissa Araújo 
Teixeira Valadares, 
Virgília Henriques 
de Oliveira Carlos da 
Silva e Simone Aranha 
Tavares Feitosa.
—
Sávio e Germana Parente 
pilotam sessão para amigos 
íntimos, hoje, no chalé de 
Camboinha.

gerardo.com.br

Detalhe
Não tem nada a ver, 
mas vale registrar que 
Vânia Coutinho é mãe 
da blogueira Camila 
Coutinho — hoje uma das 
mais importantes digital 
infl uencers do país.

Quem vem
A artista plástica paraibana, 
Vânia Coutinho — radicada 
em Recife há muitos anos 
— vai prestigiar a abertura 
da exposição de Heloísa 
Maia, a convite do editor da 
coluna...
Dia 9, quinta-feira, na 
Usina Cultural Energisa. 
Imperdível!

Heloísa 
Maia

Adriana Bernardo e 
Germana Parente

A dama Selda Falcone Ribeiro Coutinho com a neta Celeste 
Maia, as fi lhas Seldinha e Ana Dalva e a nora Alecsandra
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Agenda
O início da noite da 
próxima quarta-feira, em 
Campina Grande, será 
agitadíssimo nos salões 
do La Cucina 150 — um 
dos restaurantes mais 
badalados da Serra.
É lá que a edição 47 da 
PREMIUM será apresen-
tada ao high e parceiros 
comerciais campinense.
Às 18h.

Brilho
O paraibano Dimitri Buriti 
— que faz arquitetura na 
Puc — Rio, está causando 
pelo talento.
Um dos trabalhos de 
Dimitri  —  um armário 

batizado por Pau de 
Arara —  foi seleciona-
do para a exposição 
Novos Talentos 
Brasileiros.
Não é o máximo?!

É isso!
A Petrobras lucrou R$ 10 bi, 
no 2º trimestre de 2018.
Signifi ca dizer que foi 
estancar a roubalheira desen-
freada da instituição para 
obtermos o melhor resultado 
desses últimos 7 anos.

Vitória
Na penúria que vive — 
por conta da delapidação 
mensal do orçamento — a 
Defensoria Pública recebeu, 
ontem, 100 computado-
res de primeira geração 
do TST. Conquista da 
Defensora Geral Madalena 
Abrantes, nas peregrina-
ções por Brasília.

Detalhe
A propósito, esse 
armário criado por 
Dimitri Buriti é peça 
encomendada para o 
Hotel Xiló, aqui da 
Paraíba.

Dimitri está com 
tudo, realmente.

Feedback
A coluna recebendo 
mensagens e 
cumprimentos, pela 
homenagem de ontem 
ao gênio Antônio Dias.
Claro que ele merecia 
muito mais!

Filminho
E tudo está se desenhando 
— até ontem — como já se 
falava na política paraibana.
Agora, é aguardar outubro 
para essa agitação passar.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


