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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Rafael Maia, José 
Amazan Silva, Wander-
lino Vieira Filho, Vanja 
Mesquita, Sebastião 
Melo Neto, Elizabeth 
Travassos, Ricardo 
Pinheiro e  Lúcia 
Hollanda.
—
Soni e Adeilton Pereira 
receberam convidados, 
anteontem, nos ambientes 
— que são  quatro e 
digamos, sensacionais — 
da Offi  cina, na CasaCor.
—
No W — também da 
CasaCor — mesa 
liderada por Jeon e 
Carmelita Chang.
—
Aliás, o W da CasaCor, 
estará aberto hoje, amanhã 
e domingo, no almoço.
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Anúncio para Chico

Ana Karenina e Walber Rabello da Costa festejaram  
a vida de Fátima Bronzeado, na Tasquinha do Tio

Roziane Coelho, Fátima 
e Roberta Aquino

Ana Rita
Henriques

Fátimas e o parabéns rodeada 
dos amores da vida

Momento selfi e na
festa para Fátima

Norma Pedrosa foi 
abraçar a amiga Fátima
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Vai dar certo!
A blogueira Larissa Zaguel 
— que amanhã vai dizer 
sim ao amor para Marcelo 
Martins — está vivendo dias 
de muita tensão.
A mãe Margareth — gente 
muito querida e presente 
em tudo na vida de Larissa 
— teve um sério problema 
de saúde que a prendeu, até 
ontem, no hospital.
Amanhã, felizmente, com o 
marido Ovídio Mendonça, 
Margareth estará no altar 
presenciando esse grande 
momento da família.

Máximo
Caio Palhano e Bárbara 
Porto voltam hoje de 
Fernando de Noronha.
Foram se permitir na 
captação das imagens que 
irão compor o álbum de 
casamento — que será em 
novembro — assinado por 
Fernando Bronzeado.
Sen-sa-cio-nal.

Inova
A terceira edição do Inova 
Iesp — maior evento 
acadêmico da instituição —  
com atividades nas áreas de 
Ciência, Tecnologia, Cultura 
e Esporte, será aberta dia 16 
de outubro, na entrega do 
Prêmio Inova 2018.
Tudo sob a batuta de Erika 
Marques .

RSVP
O colunista Carlos 
Estevam — persona-
gem icônico da agitada 
vida social do Sertão —
convidado para o Baile 
das Celebridades.
Em novembro com apote-
ótica participação da 
Orquestra Super O’hara.

Entre nós
Quem está na cidade é o 
economista paraibano José 
Leão Neto, há anos radicado 
em Brasília.
Veio  festejar o aniversá-
rio da irmã, a escritora e 
acadêmica Angela Bezerra 
de Castro — num  jantar no 
Guliver Mar.
Tem melhor do que festejar 
a vida?!   

Entusiasmo
Os lojistas de shoppings 
populares, que comer-
cializam camisetas com 
propaganda de candidatos a 
presidente,estão em festa.
Quem investiu em peças 
com a marca Bolsonaro, até 
agora, está se dando muito 
bem.
E olha que é proibido usar 
essas camisas com propagan-
da leitoral domingo que vem.

É pique!
O médico Thiago Formiga 
— nome que eleva a psiquia-
tria paraibana — chega hoje 
a bem vividos 87 anos.
Claro, vai ganhar comemo-
rações especiais com a 
presença, inclusive, do fi lho 
Armando — que há muitos 
anos reside em Tocantins.
Grande Thiago!

Novos tempos
O ministro Gilmar Mendes 
continua se constragendo 
em vôos comerciais pelo 
país.
Ontem, circulou nas redes, 
mais um momento difícil do 
ministro, sendo hostilizado 
por passageiros — muitos, 
diga-se de passagem.
No Brasil de hoje, não há 
quem escape da ira popular.  

Wedding
Já tem data e local  
marcados para o casamento 
de Bruna Almeida  e 
Alessandro Valadares.
Será no dia 13 de abril de 
2019, na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo.
Top!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


