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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Bruno Galdino Mesquita, 
Efraim de Araújo Morais, 
Lúcio Vilhena, Marcos 
de Miranda Tavares, 
Madalena Gomes Barros, 
Ilzenir Moreira Franca, 
Norma Rocha Pedrosa, 
Ana Maria Tourinho, 
Getúlio Xavier César, 
Breno Galdino Mesquita e 
Roberto Magliano.
—
A Paraíba fi cou de fora das 
indicações culturais do site 
da Folha de S. Paulo. Bahia, 
Pernambuco, Sergipe e 
Maranhão são os premiados...
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Vanessa e Victor Lucena foram 
abraçar Suênia Cabral... 

... no almoço do Gulliver Mar que teve, 
também, Vitória Sordi e Manu Vilhena...

... muitas outras 
amigas...

... e ainda a presença 
da linda Valentina
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Um homem feliz
O momento era de dor, 
saudades e lamentos, mas 
a partida do empresário 
Romualdo Rolim Braga, 
no último sábado, aos 101 
anos de vida, teve um lado 
de serena alegria.
Romualdo teve vida longa, 
foi um homem feliz com 
a querida Nerita, teve 
fi lhos, netos e bisnetos. Fez 
sucesso no mundo empre-
sarial e, nesse tempo tão 
generoso dado por Deus, 
não sofreu de nenhum mal. 
Foi, como dizem por aí, 
um privilegiado.
A familia enlutada, a 
solidariedade e admiração 
da coluna pelo grande 
homem que perdemos.

Vitória
No peito e na raça, 
esticando a corda como 
se diz por aí, a Defensora 
Geral Madalena Abrantes, 
realiza mais um feito, hoje, 
para o cidadão carente 
paraibano.
Ao meio dia, inaugura a 
sede de atendimento da 
Defensoria em Aroeiras.

Prestígio
O educador e escritor 
Itapuan Bôtto Targino 
levou muita gente — ele tem 
prestígio para isso mesmo — 
para o lançamento, semana 
pasasada, do livro Desembar-
gador Gonçalo de Aguiar Bôtto de 
Menezes – Memórias, com selo 
da Editora Ideia.
A solenidade na “Casa 
Coriolano de Medeiros”, 
foi liderada pelo presidente 
Damião Ramos Cavalcanti.

Tristeza
Ainda que o mundo esteja 
bradando, desde domingo à 
noite, o triste fi m do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, 
a coluna faz questão de se 
somar aos que lamentam 
essa tragédia — para nós —
anunciada.
Um acontecimento de 
chorar mesmo!

Lançamento
O advogado Francisco 
Evangelista de Freitas — dos 
brilhantes articulistas do 
CORREIO — vai lançar 
no dia 28, seu novo livro: 
Uma viagem ao tempo – refl exões, 
discursos e opiniões, no auditório 
do Hotel Atlântico Cabo 
Branco. A editoração gráfi ca  
é do craque Martinho 
Sampaio.

Quem parte
Morreu no Rio, o chef  José 
Hugo Celidônio.
Badaladíssimo nos anos 70 
e 80, respeitadíssimo pelo 
exigente  jet set carioca.
José Hugo era tio da publici-
tária Mariana Craveiro, da 
Tag Zag e uma das sócias do 
restaurante Divina Itália.

Entusiasmo
O advogado Wilson Aquino 
— gente que orgulha o 
Direito paraibano — se 
preparando para festejar, este 
mês, bem vividos 85 anos de 
vida. Uma fi gura!

Quem vem
A Cônsul Janice Mills, do 
Canadá, está com agenda em 
João Pessoa, próximo dia 18. 
Vem para fazer visita técnica  
de praxe em nosso Estado 
e já agendou almoço com a 
dentista Luíza Rabello.

Máximo
Sue Cabral causou ontem, no 
almoço do Gulliver Mar.
Reuniu queridas para festejar 
a nova idade, em sessão, onde 
só tinham tops.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


