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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Percival Brito, Mozart 
Santos, Irimar Carneiro 
Bastos, Maria Helena 
Costa Cavalcanti, Lana 
Débora Diniz Cruz e 
Marcus Antônio Aguiar.
—
A Mostra Sonora Brasil — 
iniciativa do Sesc — porta 
mais uma vez na Paraíba. 
Dessa vez, com grupos de 
Goiás, Amazonas, Santa 
Catarina e Bahia.
—
Hoje tem jantar de 
apresentação do 
Extremo Fashion, 
para a imprensa local, 
na Pimenta Nativa 
Forneria...
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Amanda, Bruna Gaudêncio, Dani Fialho,Andressa 
Jurema, Patricia Carmo e Laryssa Queiroz

 ...muitos amigos 
e toda a família

Itapuan Bôtto Targino lançou livro com prestígio 
de Rogério Fialho e Damião Ramos Cavalcanti...

O editor com 
Toinho Matos
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De volta
Toinho Matos — Top 
Make da cidade — está de 
volta ao Cabelo Cortado, 
depois de 40 dias nos EUA.
Claro, está cheio de 
novidades para lançar no 
circuito vip pessoense.
Ele é competente!

Contradição
Doze anos atras, o acervo 
do Museu Assis Chate-
aubriand, em Campina 
Grande, ganhou um 
moderno e adequado 
prédio, construído especi-
fi camente para atender as 
exigências dos requisitos 
de segurança de uma 
casa cultura, tudo certo e 
maravilhoso!!!
O detalhe é que, hoje, está 
fechado e há tanto tempo 
mesmo, que o mato já está 
invadindo o equipamento.
Existe dinheiro para tudo 
— pouco, dizem — mas 
para cultura sempre está 
faltando...

Por aí
O problema do Museu Assis 
Chateaubriand, certamen-
te, passa pela razão de ser 
administrado pela UEPB. 
Todos sabem, a institui-
ção vive numa penúria 
sem tamanho por não ter 
um orçamento que cubra 
despesas básicas como essa.

Inauguração
O empresário José 
Marcolino faz a entrega de 
mais um mpreendimento 
da Marcolino Construções.
Agora, é a vez do Quality 
João Pessoa — um bem 
montado hotel, na Nossa 
Senhora dos Navegantes.
Hoje, às 19h.

Desabafo
Já o artista Sérgio Lucena, 
radicado em São Paulo, 
publicou longo texto, 
em suas redes sociais, 
mostrando sua indigna-
ção sobre o incêndio que 
destruiu 90 por cento do 
Museu Nacional
“A imagem das cinzas e 
a destruição do Museu 
Nacional calou fundo 
em minha consciência”, 
registrou Lucena.

Máximo
O jornalista Wills Leal foi 
um destaque na abertura 
das comemorações pelos 100 
anos do prefeito Damásio 
Franca, anteontem, na 
Câmara Municipal.
Wills é um dos gênios da 
cultura paraibana que 
sempre faz bonito nos 
grandes eventos.

Entre nós
Quem está em João Pessoa, 
esta semana, é o pintor 
Raul Córdula com sua 
mulher, Amelinha. Córdula 
se reúne com Maria dos 
Mares no Centro de Criati-
vidade, no Altiplano, de 
quem fará a curadoria de 
sua exposição. 
Na agenda, encontros nesta 
quarta-feira com Flávio 
Tavares, Chico Pereira e 
Dyogenes Chaves.

É pique
A agenda da coluna registra 
comemoração especial, nesta 
quarta-feira: o aniversário de 
Marconi Medeiros de Souza, 
presidente da Fecomercio.
Um homem do bem e 
profi ssional consagrado, que 
realiza trabalho valoroso no 
comércio paraibano.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


