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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Milton Soares, Zélia 
Teotônio, Mida Barreto 
e Alexandre Vieira.
—
A administradora Raissa 
Costa está representando 
a Paraíba no 1º Encontro 
Nacional da Comissão de 
Formação e Pesquisa, no Rio 
de Janeiro.
—
Hoje é Sexta-feira!!!!
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Luciana, Maria Emilia e Lurdinha Freitas 
vão receber amigos na semana que vem

Helena Ribeiro Coutinho 
e Maria Lúcia Costa

Irene Ribeiro e 
Solange Ribeiro Coutinho

Ana Karenina e
Fátima Bronzeado
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Lançamento
Em sessão marcada para às 
10h30, na sede do Foro da 
Justiça Federal da Paraíba, 
os Juízes Bruno Teixeira 
de Paiva e Bianor Bezerra 
Neto fazem o lançamento da 
Revista Parahyba Judiciária.
O interessante é que, 
quebrando a sisudez natural 
do Judiciário, a revista 
sempre traz a leveza das 
artes plásticas em sua capa 
— dessa vez o trabalho 
incrível de Raul Córdula.

Vitória
Já na esfera empresarial, 
Eric Gassmann pilota a 
entrega do Complexo Tour 
Geneve, no Altiplano.
Com coquetel, a partir das 
19h.

Autógrafos
O empresário Sebastião 
Ferreira faz a cena cultural, 
de hoje, em João Pessoa.
Às 19h, na Fundação Casa 
de José Américo, lança o 
livro Simples assim! Um pioneiro 
da informática no extremo oriental 
das Américas.
A apresentação da obra será 
feita pelo desembargador 
federal Rogério Fialho.

Alegria
Socorro Fontes — gente 
que a coluna admira muito 
— terá uma sexta-feira de 
orgulho.
O Centro Profi ssionalizante, 
que ergueu como presidente 
da Aemp e que sobrevive 
com muitas difi culdades, 
será reinaugurado hoje, às 
10h, pela Primeira Dama do 
TJ, Ana Lúcia Brito Pereira.

É amanhã!
O advogado Wilson Aquino 
— das valorosas referências 
do Direito em nossa Capital 
— vai festejar amanhã, com 
um jantar em família, bem 
vividos 85 anos.
O detalhe: trabalhando 
normalmente, fazendo 
academia e curtindo o bom 
da vida .
Um privilegiado!

Surpresa
Com a proximidade 
da nova temporada de 
verão, os veranistas de 
Camboinha estão sendo 
surpreendidos.
Tem obra — calçamento 
de ruas — por todas as 
partes daquela área.
Impressionante!

Refl exão
Na verdade, o prefeito Victor 
Hugo tem mudado — para 
melhor — o cenário urbano, 
do metro quadrado mais 
valorizado de Cabedelo.
Isso é bom!

Conhecimentos
No objetivo de promover a 
leitura e incentivar a troca 
de livros, a Biblioteca Padre 
Dourado do Iesp está disponi-
bilizando uma estante para 
que todos possam participar 
dessa ação sociocultural.
Na troca ou doação, serão 
aceitos, apenas, livros de 
literatura — tipo romances, 
drama e clássicos.

Final
Comandado por Bruna 
Borges e Gerardo Rabello 
Filho, depois de cinco elimi-
natórias, será neste próximo 
sábado, a fi nal do Topvoice 
— uma espécie de The 
Voice Brazil, promovido pelo 
Tambiá Shopping.
Dez candidatos disputam o 
prêmio de R$ 4 mil.

WS Sunset
Dia 13 de Outubro, Wesley 
Safadão agita a Arena Fest 
Verão. Top!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


