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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Betânia Bandeira, José 
Francisco Nóbrega, 
Maria de Lourdes 
Souza Costa, Antônio 
José de Carvalho, 
Carlos Romero Paulo 
Neto, Jussara Chianca, 
Elyda Florentino e 
Melissa Leão.
—
A bela Dani Fialho está em 
Copacabana com Waldez e 
Jussara Florentino...
—
George Dellameida 
embarca, hoje, para a 
Terra da Garoa...

gerardo.com.br

Baile
O Paço dos Leões, das casas 
de festas mais refi nadas do 
Nordeste, será sede hoje, a 
partir das 22hs, do Baile de 
Formatura dos concluintes 
de Odontologia do Unipê.
Uma festa bonita, com 
dezenas de toques de refi na-
mento.
***
O editor da coluna e 
Patrícia Rabello partici-
pam do acontecimento 
como pais de uma das 
formandas — Luíza.

Luíza Rabello festeja hoje - em grande baile - a 
conclusão no curso de Odontologia

Glaucia Silveira 
e Diana Gusmão

Dalva Gonçalves 
e Elza Farias

Fátima 
Souza
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MODA AUTORAL
O Extremo Fashion, este 
ano, contará com duas 
estrelas do circuito fashion 
paraibano. Trata-se das 
estilistas Alessandra 
Sobreira e Celene Sitônio, 
que irão expor suas obras 
de artes. Sem dúvidas, 
veremos looks e fi gurinos 
incríveis!

Arte
A arte está saindo de casa 
num dos trechos da aveni-
da Beira Rio. 
Explica-se: num determi-
nado trecho, onde há o 
canteiro e passa a ciclo-
via construída pela atual 
gestão municipal, muitas 
das árvores estão sendo 
envolvidas por verdadeiras 
colchas, umas de croché, 
outras com colchas de pat-
chwork. É a arte saindo de 
dentro de casa para o meio 
da rua, literalmente. Isso é, 
realmente, o máximo!

Trilha
Ainda sobre o Extremo 
Fashion 2018, mais uma 
vez, o DeeJay Bruno Mar-
tins comandará as Pick 
Ups, assinando as trilhas 
dos desfi les... Top!

Sucesso
A Rota Caminhos do 
Frio — que tradicional-
mente acontece entre julho 
e agosto — é um sucesso.
O Brejo paraibano está 
agitadérrimo em todos 
os fi nais de semana da 
temporada.
Pense em uma ação cultural 
que deu certo por aqui.

Detalhe
A propósito, antes de 
embarcar para mais uma 
temporada nos Estados 
Unidos, Carmelita Chang 
deixou organizada a 
decoração da área em que 
Luíza Rabello receberá a 
família e os amigos hoje.
Um show!

Compromisso
O presidente do TJPB, 
desembargador Joás Filho, 
e o diretor da Esma, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti, participaram, 
ontem, do VIII Congresso 
Jurídico de Saúde Suple-
mentar. O encontro foi 
promovido pelo Colégio 
Permanente de Diretores 
de Escolas Estaduais da 
Magistratura com apoio 
do Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), 
e foi realizado no Centro 
de Convenções em Brasília.

Empenho
A empresária da área de 
saúde, Rose Almeida, 
retornou ao Curso Arte, 
da professora Zarinha, 
e recebeu o aconchego 
da mestra e dos colegas 
que já sentiam sua falta. 
Realmente, Zarinha é 
um destaque no que diz 
respeito à cultura.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


