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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Eduardo Ruff o,
Marcos Aurélio Aires,
Roberto Miguel da Silva, 
Maria Bernadete Alves, 
Fátima Paulino, Douglas 
Ribeiro Monteiro 
Jr, Laércio Cirne, 
Harrison Targino, Pedro 
Medeiros, Ana Berenice 
Maia, Maria Helena 
Almeida, Rafaela Di 
Lascio Avelar.
—
Termina hoje, em Campina 
Grande, o Festival Degus-
tando o Brasil — 4ª edição. 
A promoção foi do Partage 
Shopping
—
Aliás, todos os chefs 
do evento do Partage 
passaram pela La 
Suíssa. Ficaram 
impressionados com as 
delícias da casa.
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Memórias
O educador e imortal 
paraibano Itapuan Botto 
Targino vai lançar, na 
próxima quinta-feira, às 14h, 
na Academia Pernambuca-
na de Letras o livro Nelson 
Speers — Memórias Relações 
Públicas, Cerimonial e Protocolo”, 
como parte da programação 
da Jornada Pernambucana 
de Cerimonial e Protocolo.
“É um livro de memórias, do 
pioneiro nesse trabalho no 
Brasil”, registra o competen-
te Itapuan.

Cultura
Os herdeiros de Ivan Lessa, 
que também era escritor, 
morto em 2012, decidiram 
doar o acervo do saudoso 
jornalista.
Benefi ciário: o Instituto 
Moreira Sales, no Rio. 
Detalhe: além da biblioteca 
cheia de primeiras edições, 
nessa doação há coleção de 
Lp’s , datados a partir de 
1950.
Um tesouro!

Vitória
Do presidente da Associação 
Brasileira de Odontologia 
Legal, Mário Fernandes, 
sobre o congresso da insti-
tuição que acontece, em 
João Pessoa, desde a última 
quinta-feira.
“Este evento é um divisor de 
águas. Conseguimos mais do 
que duplicar a participação de 
professores, técnicos, estudantes 
e pesquisadores, em relação ao 
que tivemos  dois anos atrás”, 
registrou comemorando. 

Errata
A coluna errou ontem ao 
informar o horário de lança-
mento do livro O Palhaço, 
de Irene Dias Cavalcanti.
Vai ser às 20h.
Onde? Nos salões da Usina 
Cultural Energisa.

Decisão
Patrícia e Alberto Jorge 
Sales decidiram prestigiar o 
casamento de Cláudia Dias, 
ano que vem, na França.
“ Imperdível!”, justifi cam.

Anúncio para Chico

Tânia e Fábio Rocha
em noite de elegância

Itapuan Botto Targino 
vai lançar livro 

Karina 
e Fillip Miranda

Geralda Sarraf e o 
editor: parceria fi rmada
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Top
Quem está na cidade é a 
diretora da WTM Latin 
America, Luciane Leite.
Veio prestigiar a 8ª edição 
do Festival do Turismo 
de João Pessoa, que se 
encerra hoje, no Centro de 
Convenções. 
Para quem não sabe, 
Luciane comanda equipe 
na organização e gestão de 
eventos mundiais para o 
setor de turismo e viagens 
da América Latina.

Oba!!!
A primeira grande atração 
do Réveillon dos Ruff os já 
foi defi nida: o Electro Sax.
Informação quente de Leo 
Ruff o que, há alguns anos, 
realiza essa festa sempre 
super bombada.

Noite de glórias
Messina Palmeira pilota, 
na próxima quinta-feira, a 
festa maior da Abrajet — 
agremiação que dirige com 
pulso de ferro.
No Hotel Tambaú, vai 
fazer a entrega do Troféu 
Waldemar Duarte e da 
Comenda Wills Leal.
Às 18h30.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


