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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Elizeu Medeiros, 
Ilclêia Neves Mouzalas, 
ClóvisAlbuquerque 
Filho, Fábio Araújo, 
Abílio  Negreiros 
Neto, Martinho 
Menezes Júnior, 
Mércia Fernandes, 
Eulina Barros, Luciano 
Bernardo , Lúcio Dias, 
Lucimar Padilha Eloy  
e Aníbal Nóbrega Filho.
—
Geraldo Rosa se torna 
Cidadão Pessoense hoje, 
em sessão marcada 
para às 16h, na Câmara 
Municipal.

gerardo.com.br

Os quinze  
anos de 
sucesso 
da Usina 
Cultural

Foi simples e muito signi-
fi cativa a comemoração, 

pelos 15 anos de fundação, 
da Usina Cultural Energisa, 
ocorrida anteontem à noite, 
na sede da Cruz do Peixe.
Com auditório quase lotado, 
o evento trouxe, a João 
Pessoa, a fi gura respeita-
da de Marcelo Rocha — 
ex-presidente da Energisa 
e, hoje, dos membros do 
Conselho Administrativo do 
grupo.
Personalidades, funcioná-
rios e parceiros, passaram 
pelo acontecimento que 
teve a distribuição de 
placas — apenas duas — 
perfomances musicais e 
apresentação de peças da 
griffe Energisa. Houve ainda 
coquetel e uma mostra, em 
painéis, ano a ano, da vida 
daquele equipamento que 
passou a ser um dos mais 
importantes palcos culturais 
de nossa terra.
Tudo como tinha que ser.

Marcelo Rocha e André Theobald com Damião 
Ramos Cavalcanti, na festa dos 15 anos da Usina

Wills Leal prestigiou 
a festa da Usina

Dani Fialho e Aninha Bichara 
na plateia da Usina 15

O editor foi destaque 
na Usina em 2017

O comando da Energisa lançou selo 
comemorativo aos 15 anos da Usina

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Atenção!
Famosa pelas boas condições 
estruturais, a estrada, que 
liga João Pessoa a Campina 
Grande, está com pequenís-
simo trecho em condições 
precárias (um pouco depois 
do Posto Rodoviário do 
acesso à cidade de Sapé). 
Não é nada, dá para 
contornar com custos irrisó-
rios, mas, se demorar, os 
estragos erão enormes.

Homenagem
O mais novo desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Ricardo Vital 
de Almeida, foi homenage-
ado pela Câmara Criminal 
do TJPB, da qual passou a 
ser membro titular desde a 
semana passada. 
As homenagens acontece-
ram na sessão de terça-fei-
ra e foram iniciadas pelo 
desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.

Seca
Falando na estrada para 
Campina, já está clara a seca 
que tomou conta de nosso 
Estado. 
Os cenários nessa área 
perderam o verde.

Invejinha
O escritor Palmari Lucena, 
nosso colunista da Página de 
Opinião e a esposa Maricélia 
Rodrigues, vão transitar 
entre Salamanca, na 
Espanha, Porto, Coimbra, 
Fatima e Lisboa, em 
Portugal, nesses próximos 
dias. Só retornam dia 2 de 
outubro. 

Café Jurídico 
O ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, do 
STJ, vem a João Pessoa, no 
próximo dia 27.
Está pautado para partici-
par - fazendo palestra - de 
especial do Projeto Café 
Jurídico. No auditório da 
Escola Superior da Magis-
tratura, às 19h. Máximo!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


