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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
o grande Mário Di 
Lascio, Henrique Brito, 
Lígia Cunha, Fernanda 
Svendsen e Alaurinda 
Padilha Romero.
—
Bola Targino recebe 
amigos escolhidos e a 
família, hoje, na casa 
de Camboinha. Vai 
comemorar a vida da filha 
Ana Karla. 
—
A dupla Anavitória 
apresenta hoje o show 
da turnê O Tempo é Agora, 
no Teatro Pedra do 
Reino, às 21h. 
—
E porque hoje é sábado, 
que tal celebrar a vida?!
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Com arte
Os juízes federais Bruno 
Teixeira de Paiva e Bianor 
Bezerra Neto, fazem o lança-
mento  do 11° Volume da 
Revista Parahyba Judicária – 
dessa vez com o tema Organi-
zações Criminosas e lavagem de 
dinheiro, próxima terça.
Como se sabe, a publicação 
aborda temas seríssimos, mas 
tem a leveza de homenagear, 
em sua capa, célebres artistas 
paraibanos. Dessa vez, o 
talento de Raul Córdula será 
colocado em vitrine.

A primeira dama 
Maísa Cartaxo

Celene e Lu Sitônio estarão 
no Extremo Fashion

George Dallameida com Liliane Nunes e Romero Sousa no coqutel de encontro da imprensa para 
divulgar o Exteemo Oriental oferecido por Luiz Cláudio Teixeira de Carvalho, no Pimenta Nativa

Alessandra 
Sobreira
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Back to show
O empresário Filipe 
Gaudêncio consegue sempre 
causar. 
Animado com os ventos do 
verão, decidiu comandar, 
mais uma vez, a banda 
Espelho de Motel. 
Filipe é o vocalista e já tem 
data definida para retorno 
aos palcos: dia 15, no 
Lovina Tropical. Top!

Top
O evento  Extremo 
Fashion — explosão 
de cores — está sendo 
produzido por George 
Dellameida com todo 
esmero, buscando a melhor 
vitrine da moda autoral 
paraibana. 
Anteontem, no Pimenta 
Nativa, a imprensa 
pessoense ficou conhecen-
do tudo que acontecerá 
nos desfiles, exposições, 
palestras e workshops, 
no dia 26 deste mês, na 
Estação das Artes.
***A Primeira Dama, 
Maísa Cartaxo — uma 
mulher inteligente e 
de estilo, foi escolhida 
madrinha do evento.
Nada mais merecido!!!

Com tudo
Dani Gadelha — uma 
batalhadora que faz a 
diferença no circuito gastrô-
nomico pessoense — está 
com tudo nesses dias.
Primeiro, firmou parceria 
com o Chopp Time e está 
assinando a cozinha da casa 
em eventos sociais e corpora-
tivos. Não satisfeita, também 
fechou com o Classe A, 
no Bairro dos Estados.
Pra completar, a esposa de 
Marco Aurélio Gouveia, 
também criou uma linha 
de almoços diários.
Máximo!

Caetanear
Um dos shows musicais 
mais elogiados do ano está 
confirmado para ser exibido 
na cidade. 
Caetano Veloso e os filhos 
Tom, Zeca e Moreno, 
apresentam a turnê do 
projeto Ofertório, no Teatro 
Pedra do Reino, dia 25 de 
outubro.  
No repertório, os maiores 
sucessos do cantor, clássicos 
reformulados e, também, 
canções inéditas. Tem que ir!

As cartas...
Segundo o ex-deputado 
federal Evaldo Gonçalves, 
em artigo publicado na 
imprensa, sobre o centenário 
do ex-prefeito da capital, 
Damásio Franca, alguns 
articulistas deram ênfase “às 
cartas de uma cigana que 
previu a eleição de Damásio, 
por anos sucessivos, para a 
Prefeitura de João Pessoa. 
Longe de mim não acreditar no 
poder das cartas, disse 
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


