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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Everaldo Vieira Santos 
Filho, Adjalmir Rocha, 
Roberto Dourado, Wedna 
Nóbrega e Manoel Farias 
Segundo.
—
Glória Cunha Lima recebe, 
hoje, para almoço no ap de 
Tambaú.
—
Moacyr Arcoverde 
foi anfi trião de jantar 
ontem, no Rio de Janeiro.
—
E porque hoje é sábado, claro 
que passar pelo Empório 
Gourmet é uma excelente 
opção.

Cultura
As memórias do folclorista 
Orlando Tejo, de Beliza 
Arruda Mello e, do cineasta 
Nelson Pereira dos Santos, 
estarão em evidência dia 10 de 
agosto na Academia de Letras.
Num evento em formato de 
painel, que terá análise feita 
por especialistas na obra dos 
três tops homenageados.

Surpresa
A cantora e atriz paraibana 
Lucy Alves será a speaker 
surpresa da 4ª edição do 
TEDx João Pessoa. 
Com o tema O Extraordi-
nário em Comum, o evento 
acontece no dia 18 de 
agosto, às 13h, no Centro 
Cultural Ariano Suassuna. 

A presença bonita de 
Geisa Galvão Ribeiro

Muita gente foi à festa de 
Madalena Abrantes...

... que recebeu o carinho de Catarina 
Guimarães e Socorro Roque

Madelana e Rodrigo 
comemorando a vida dela
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Top
Foi um sucesso — daqueles 
que faz a gente acelerar 
a vida em projetos — 
o segundo Mindset 
Experience promovido 
por Thiago Lucena, 
anteontem, na Pink.
Casa lotada, palestrantes — 
permitam o excesso — FO. 
A contando histórias que 
estimulam a empreender.
Vai render muito!

Cenário
E o bom foi se constatar, 
no Mindset promovido 
por Thiago Lucena, que 
o interesse pelo futuro, 
tecnologias e caminhos 
— para fazer a diferença 
no mercado — não está 
restrito apenas aos jovens.
Muitos consagrados — 
digamos assim! — da 
cidade estavam lá conhe-
cendo como poderão fazer a 
diferença a partir de agora.

Um jantar dançante, 
em ritmo de adesão, 

num dos salões da Sal e 
Brasa, última quinta-feira, 
marcou a comemoração do 
aniversário da defensora-
-geral Madalena Abrantes, 
uma fi gura, realmente, 
determinada em transfor-
mar a Defensoria Pública 
da Paraíba, numa institui-
ção forte e voltada para os 
hipossufi cientes.

Noite de harmonia 
e muita alegria que 
se prolongou até a 
madrugada.

Impressionante
A população de Cabedelo só 
pode andar estranhando...
O volume de obras, na 
recuperação e pavimentação 
de ruas na cidade, está acima 
do normal.

Alegria, alegria
Ainda no universo dos 
defensores, Ricardo 
Barros e Chico Freire 
— destaques da insti-
tuição — tem agenda de 

festa hoje.
Participam do aniversário 
de formatura da turma de 
Direito do Unipê do IV 
Centenário (1985) que se 

reúne, hoje, no Sal e Brasa.

Agende-se
Renatinha Arruda — top 
vocal que a coluna adora 
— lança novo CD dia 3 de 
agosto, na Usina Cultural. 
Intitulado Outra Pegada,  
o trabalho conta com a 
participação de grandes 
guitarristas  como Walter 
Villaça e Zé Filho.

Conclusão
Fica provado, portanto, o que 
todos estão cansados de saber: 
há dinheiro para tudo por lá.
Se fi zerem direitinho, 
em mais alguns anos, 
Cabedelo pode virar 
cidade modelo.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


