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Aniversariam hoje 
na sociedade: Fátima 
Modesto,  Júlio Paulo 
Neto, Selma Correia, 
Ibraildinho Araújo, 
Melissa Terceiro Neto, 
Geísa Brito, Valeska 
Ribeiro, Vicente 
Lemos, Mozart Bezerra 
Cavalcanti, Delmiro 
Maia, Walter Porpino.
—
A jornalista Mônica 
Barbosa faz palestra, hoje, 
na CasaCor. Às 16h.
—
AFiep inaugura a 
Unidade do Senai em 
Caaporã, dia 16.
—
O senador Raimundo Lira 
recebeu a Comenda Dona 
Natlhalia do Espírito Santo, 
concedida pela Câmara de 
Princesa Isabel.
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Apoteose  
literária 
no 
Atlântico

Chiquinho Evangelista de 
Freitas — com muita 

cetegoria e serenidade 
— decidiu lançar o quarto 
livro de sua autoria, em 
sessão — super concorri-
da — nos salões do Hotel 
Cabo Branco Atlantico (um 
dos empreendimentos 
de sucesso da família). 
Chiquinho é uma fi gura 
querida, testemunha de 
muitos momentos históricos 
e de inúmeras contribuições 
ao nosso desenvolvimento. 
Recebeu, como era de se 
imaginar, o que merecia 
das dezenas de amigos que 
passaram pelo evento. 

Francisco Evangelista de 
Freitas — Pai e fi lho felizes

Julio Paulo Neto e Ridalvo Costa 
prestigiaram Chiquinho Evangeslista

O editor, Fernando Catão
e Fernando Andrade

Lúcia Helena Sá, Maria Luiza Routa, Nadja 
Mangueira, Rejane Mathias e Stella Wanderley

Teca e Marinezio
Ribeiro

Helena Almeida e Helene 
Mouzalas Souza e Silva

Kubitschek 
Pinheiro

Luciana, Lourdinha e 
Maria Emilia Freitas
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Detalhes
Tranquilo e, visivelmen-
te feliz, o ex-deputado 
começou a autografar cedo, 
antes mesmo dos discursos 
— que foram poucos: dele 
mesmo e de Kubitschek 
Pinheiro.
Maria Emília Freitas — 
também numa felicida-
de imensa — usando 
produção super chique 
— convocou Glauber 
Castro para transformar o 
restaurante do hotel, num 
espaço para coquetel. 
Top!!!
Entre as presenças da 
noite, pode se dizer que só 
cabeças coroadas do high 
passaram pela sessão.
Geísa Galvão — aniversa-
riando — foi comemorar 
a data com o amigo 
Chiquinho e Maria Emília.
Nancy e Pedro Trombetta, 
Suely e Pericles Serafi m 
reapareceram.
Ridalvo e Lúcia Costa, 
Plinio e Socorro Leite 
Fontes, Julinho e Berenice 
Paulo Neto, passaram pelo 
lançamento na sexta-feira 
passada.
Stella Wanderley e a fi lha 
Lúcia Helena também.

Showzaço
O cantor Kevin Ndjana 
reapareceu, sábado, no 
palco do Paço dos Leões.
Foi a primeira vez, depois 
da consagradora participa-
ção no The Voice.

Perfi l
A coluna foi às ruas, no 
último fi m de semana, para 
assistir algumas manifesta-
ções políticas desse fi nal de 
campanha eleitoral.
Impressionante como há 
alterações gritantes, no 
comportamento de um 
bloco para outro.
Mudou muito...

Quinze anos
Em nossas mãos, convite 
para a festa dos quinze 
anos de Bruna, fi lha de 
Bruno e Marina Sá.
Dia 19, às 21h, no Acqua 
Restolounge.
Bruninha é das lindinhas 
da nova geração que a 
coluna aposta. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


