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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

No capricho

Marcada para 6 de setembro
as Comemorações pelos 35
anos da Escola Superior da
Magistratura.
Hoje, a escola é pilotada
pelo desembargador Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, que deﬁniu agenda
movimentada com palestras
sobre os 30 anos da Constituição Cidadã, exposição de
fotograﬁas, vídeos, entrega
de comendas e medalhas,
além de lançamentos de
livros e revista.

Noivos

Foi na brilhante noite do
Empório Gourmet que a
top estudante de medicina,
Raphaela Brilhante,
recebeu do namorado, o
médico Hellosman Dias, o
pedido de noivado.
Nas redes sociais, o casal
estampou a felicidade
no sorriso de quem ama.
Belíssimos!
O médico André Braga —
paraibano que atua, há anos
e com destaque em Brasília
— incorporou nesses últimos
dias, a função de anﬁtrião na
Capital Federal.
Levou para os ambientes
mais tops da cidade o amigo
Valdevino Ribeiro.
O cara é vip.

Que coisa!

A cantora Anitta — um
sucesso estrondoso por onde
passa — anda dizendo que
já realizou todos os sonhos
como super star. Em entrevistas, diz que, agora, quer
viver o lado normal. Ser
mãe... Será mesmo?!

DIVULGAÇÃO

Categoria

Niris
Montenegro

Máximo

O 14º Tributo a Otacílio Batista,
organizado pelo ﬁlho, o
jornalista Fernando Patriota, com as participações de
Oliveira de Panelas, Daudeth Bandeira, Antonio Costa
e Jorge Nascimento está com
data marcada.
Dia 29 de setembro, às 19h,
no Bar do Baiano, nos
Bancários.

Máximo

Há mais de quarenta
anos, todos os meses, elas
se reúnem para almoçar e
trocar ideias. Quarta-feira,
no Gulliver Tradicional,
sob a batuta de Bernadeth
Barreto, elas voltaram a se
reunir e dessa vez a coluna
estava lá!

Eu vou!

Bianca Almeida
— linda

O empresário Sebastião
Fereira — o homem que
deu start na informatização
das empresas paraibanas e
é uma grande ﬁgura — vai
lançar seu primeiro livro:
Simples assim! Um pioneiro da
informática no extremo oriental
das Américas.
Dia 21, às 19h, na Fundação
Casa de José Américo.

via
social
Amigas para
sempre

Karina e Adolfo Maia, Ana Maria
Farias, na galeria da Usina Cultural

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Joaquim Galvão Neto,
Maria das Graças
Crispim da Silva, Márcia
Rolim, José Artur
Almeida, Jerônimo Melo,
Evaldo Nóbrega, Fátima
Casado, Flávio Eduardo
Maroja, Fred Ferreira,
Vera Lucena, Aparecida
Candeia, Max Agra, Ana
Cláudia Vital do Rego e
Walter Brito Neto.
—
José Ruﬁno faz a cena hoje
em São Paulo, iniciando a
mostra Limbo, na Biblioteca
Mário de Andrade
—
E porque hoje é
sábado...
gerardo.com.br

