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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
José Gonzaga Sobrinho,
Francisco de Assis 
Lucena, Sabino 
Guimarães Filho, 
Cristina Rocha, Odilon 
Amorim Neto.
—
Amanhã será a vez da 
chiquérrima Alessandra 
Soares de Oliveira, Maurício  
Pereira, Arnaldo Viegas, 
Rinaldo  Oliveira, Priscilla 
Rolim, José Carlos Marques, 
Neide Martins de Andrade, 
Francisco Emilson Braga.
—
Caetano Veloso chega à 
cidade, próxima quinta-
-feira, para apresentar o 
show Ofertório.
—
Domingo é dia de se deleitar 
com a família.
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Luxo
O Summerville Beach 
Resort, na praia de Muro 
Alto, em Porto de Galinhas 
— point de famílias paraiba-
nas — vai ter um réveillon 
dos deuses.
Explicando: a festa para 
receber 2019, terá cardápio 
assinado pelo chef  César 
Santos, dos maiores nomes 
da gastronomia do país.
Só por isso — e se sabe que 
haverá muito mais — já vale 
fazer reservas.

Decisão
Agora é de fato e de direito: 
o Tribunal de Justiça da 
Paraíba decidiu que o 
benefício da pensão, por 
morte, deve ser estendido ao 
pensionista até seus 21 anos 
de idade. 
A decisão aconteceu esta 
semana no julgamento de 
Mandado de Segurança, 
relatado pelo juiz Alexandre 
Targino Gomes Falcão.

Anúncio para Chico

Fernando Catão —  um homem reto, do bem —  abraçando 
a irmã Glória Cunha Lima, aniversariante de hoje 

Joaquim e
Carol Galvão

Todo o estilo de 
Vanessa Hardman

Alessandra e Clodoaldo Soares de 
Oliveira, ela muda de idade amanhã
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Boa escolha
A Rádio Independência, de 
Catolé do Rocha, ganhou 
novo executivo.
O proprietário Chiquinho 
Evangeslista de Freitas 
convidou e Felippe Serpa é 
quem está agora a frente da 
emissora. 

Constatação
A onda — tsunami mesmo 
— das fake news, nesse 
momento eleitoral, só vem 
consolidar o que todos da 
mídia já estão cansados 
de saber: a veracidade 
das informações nas redes 
sociais quase inexistem.
O jornalismo impresso, as 
tvs e rádios ganham em 
credibilidade.
Agora, em termos de 
rapidez, nada se equipara 
aos whatsapps da vida.

Marco
A paulista Laís Macêdo e o 
pernambucano André Farias 
serão as estrelas da sessão de 
instalação do Lide Futuro 
Paraíba, marcada para 
quarta-feira.
O LFP será conduzido por 
Gerardo Rabello Filho.

Visibilidade
O pintor paraibano Sérgio 
Lucena vai participar da 
Feira Internacional de Arte 
de Bogotá, um evento que se 
consolidou como um centro 
fundamental no intercâmbio 
cultural e  de negócios. 
De 25 a 27 deste mês.
Vale dizer que trabalhos do 
artista estarão em vitrine no 
evento que reúne obras de 
vários países do mundo.

Glória!
Uma brava mulher, com 
inestimáveis serviços prestados 
à Paraíba, líder da família 
e uma amiga admirável, a 
ex-Primeira Dama Glória 
Cunha Lima é a aniversarian-
te deste domingo.
A coluna, claro, faz todas 
as reverências a esta grande 
paraibana!

Em festa
Irene Ribeiro — das fi guras 
mais queridas da sociedade 
paraibana de tradição — 
comemorou a novidade 
ontem, ao lados de amigas, 
no animado e frequentadíssi-
mo almoço do Gulliver Mar.
Como sempre, Irene, era só 
alegria.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


