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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Geraldo Guedes 
Pereira Filho, Evandro 
Mayer , Suzana Lucena.
—
Amanhã será de: Márcio 
Catão, Mirabeau 
Maranhão Leite, Giuseppe 
Costa, Carlos Alberto 
Madruga, Thiago 
Pimenta, Ricardo Ibraildo 
Araújo, Alex  Xavier, 
Gilvandro Furtado, José 
Nilson Crispim Júnior e 
Glauce Santiago.
—
Chega o Natal e 28 de 
outubro não...
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.
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Encontro
A senadora eleita, Daniella 
Ribeiro, tem agenda com 
o editor e Jurema Filho, 
amanhã à tarde.
Vai bater um papo e contar 
da experiência eleitoral 
que viveu e a consagrou  
como a primeira mulher 
paraibana a ter cadeira no 
Senado Federal.

Detalhe
As aulas de receitas e 
técnicas do Degustando 
o Brasil acontecerão, 
das 13h às 21h, na Praça 
de Eventos do shopping, 
onde está sendo montada 
uma arena com cozinha 
de alto padrão, auditório 
para cem pessoas e um 
telão para exibir os 
detalhes do passo a passo.
Sen-sa-cio-nal!

Alta cozinha
O Shopping Partage, em 
Campina Grande, será 
palco do Degustando 
o Brasil,  um super 
evento de gastronomia que 
acontecerá de 17 a 20 de 
outubro, reunindo  mais de 
20 profi ssionais de várias 
partes do país.
Muito top!

É verão!
Com o Sol fi rme, águas 
já ganhando o tom verde 
esmeralda, os olhares dos 
vips começam agora a 
se voltar para o Litoral 
Norte...
Todo mundo só fala 
e se prepara  para a 
temporada de veraneio 
em Camboinha — que  
continua linda, mas está — 
felizmente — melhorada 
com muitas obras nas ruas.

Preparativos
A primeiras reservas de 
hotel para o carnaval do 
Rio de Janeiro — frequen-
tadíssimo por pessoenses 
— já começaram a ser 
feitas.
Fernando e Maria Marta 
Marques defi niram e 
estarão hóspedes do 
Pestana.

Emoção
A paraibana Geralda 
Sarraf — uma fi gura linda 
— saiu de João Pessoa 
ontem para, depois de 20 
anos, pisar novamente na 
cidade natal Rio Tinto.
Emoção pura!

Decisão
De outra parte, Moacyr 
Arcoverde — que hoje 
reside entre João Pessoa e 
Rio, e adora receber — já 
defi niu: na sexta-feira de 
carnaval, abre os salões do 
ap de Copa e faz a festa 
para amigos em ritmo de 
samba.
Bom demais! 

Detalhe
Mesmo longe há tanto 
tempo, Geralda Sarraf 
desenvolveu uma incrível 
ação através da ONG 
Love Together, para a 
cidade onde nasceu.
Com a ajuda e o envolvi-
mento de artistas e grandes 
empresários, construiu 
equipamentos — colégios, 
caixas-d’água — levou 
tecnologias e educação 
para os carentes do 
município.
Figuraça!

Agonia
Um dos redutos tradicionais 
do outrora fortíssimo MDB, 
Itabaiana vive momentos de 
agonia desde 7 de outubro...
Os girassóis estão botando 
para correr tudo que 
é maranhista dos cargos 
municipais. Uma coisa!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


