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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Junior Evangelista, Gisa 
Nascimento, Fernando 
Oliveira Lima, Genival 
Veloso França Filho, 
Suzete Forte, Cassandro 
Costa e Danielle Moraes.
—
A casa de Adolpho e 
Virginia Maia, na praia 
do Cabo Branco, ganha 
agitação dobrada nesses 
próximos 40 dias: a fi lhona 
Heloisa está na cidade...
—
A política tá pegando 
fogo...

gerardo.com.br

Amauri Sales e Luciana Cruz: 
casamento em setembro

Heloisa Maia amanhece 
hoje em João Pessoa

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Passarela
Bananeiras fi cou lotada 
— mais uma vez — nessa 
temporada do Caminhos 
do Frio.
Nas ruas da cidade, 
em horários distintos, 
passaram por lá quase 
todos os pré-candidatos ao 
Governo.
Já deu para avaliar...

Duelo
No Instagram, está 
travado, um dos bons 
duelos do mundo fi tness: 
Nara Marques X Bruno 
Cosme.
Ela com 405 mil seguido-
res, ele com 107 mil.
Um como outro exibindo 
os melhores caminhos para 
cuidar do corpo.

Realização
A Alliance faz  entrega, 
hoje, de mais um empre-
endimento na área onde 
reina com obras incríveis: o 
Altiplano.
Às 19h, o Altiplex José 
Olímpio, será entregue 
a proprietários com a 
presença de convidados e 
gente da mídia. 

Topérrima!
Na festa que comemorou 
a nova idade — teve 
12 horas — ao fi nal de 
semana, a atriz Bruna 
Markezine abalou.
Primeiro, usou um look todo 
branco como pedia o dress 
code praia — um conjunto 
rendado — blusa e short 
by Queen & Pawn — com 
biquíni branco Rosa Chá 
por baixo, rasteira Valentino 
e joias Beatriz W. 
Na segunda parte da 
festa, com clima de boate, 
Bruninha usou uma regata 
Balmain de brilho como 
vestido e sandália Saint 
Laurent. Horas depois, trocou 
os saltos por slide Balenciaga 
para poder dançar.
Chique, nossa Bruninha!!!

Preparativos
O Ministério Público 
Estadual está se organizan-
do para festejar 60 anos, 
agora em agosto.
Vai ter festão!

Máximo
Plínio e Socorro Fontes 
— com fi lhos e netos — 
passaram o fi nal de semana, 
no Atlante Plaza, em Recife.
E como estavam lá, foram 
ao Mirage — o restaurante 
da casa que agora está com 
proposta inovadora e tem 
a participação de um chef 
convidado, que assina o 
menu da temporada.

O adeus a Biu
Martinho Moreira Franco 
— um dos mais incríveis 
jornalistas e pensadores 
da comunicação de nossa 
terra — estava abaladís-
simo, na noite do último 
sábado, quando teve a 
notícia da morte de outro 
gênio, como ele, de nossa 
imprensa: Biu Ramos.
“Meus amigos estão todos 
partindo...”, disse com 
muita tristeza, elencando 
uma geração de ouro de 
comunicadores que, em 
tempo recente, deu adeus à 
vida terrena...
Biu Ramos foi um 
iluminado, tinha a força 
do texto, a eloquência do 
discurso, o humor dos 
inteligentes. Profi ssional 
respeitado, conseguiu se 
impor exatamente com a 
credencial do talento, já 
que, a época da vitalidade 
maior, digamos assim, os 
preconceitos reinavam por 
aqui. Foi um vencedor com 
quem tive o privilégio de 
conviver, em várias oportu-
nidades.
Fez história e hoje está nela 
como um exemplo.
Grande Biu!!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


