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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
a dama Lêda Cunha 
Lima, Adil Pimentel  a 
acadêmica que a coluna 
adora Elizabeth Agra 
Marinheiro.
—
O artista paraibano Caio 
Viana apresenta este fi m 
de semana, no Theatro 
Santa Roza, o espetáculo 
‘’Criativo, Eu?’.Vale conferir!
—
Camboinha está em 
ritmo de preparativos 
para o verão...
—
Faltam duas semanas...
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Rógerio e Helena Fialho com Raul Córdula 
e Amelinha Couto

Roberto Cavalcanti, Bruno Paiva, Rogério Fialho, 
Raul Córdula e Bianor Bezerra Neto

Sérgio Castro Pinto 
e Raul Córdula

Amelinha Couto e Raul Córdula 
com o editor

Flávio e
Alba Tavares

Wilson e Terezinha 
Aquino
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Inauguração
Hebert Maia convidan-
do para inauguração do 
super empreendimento 
comercial, que a Constuto-
ra Hema ergue no Bairro 
dos Estados: o Evolution 
business center. 
Dia 26, às 19h30. 

Noite de glória
A fi gura emblemática do 
colunista Heitor Falcão, o 
Agá, será reverenciada mais 
uma vez — com todo mereci-
mento —  neste sábado.
Sob a batuta do jornalista 
Jurema Filho,  será realizada 
hoje, no Paço dos Leões, a 
21ª edição do Troféu HF.
A coluna, claro!, vai estar 
presente.

Diferenciada 
A sessão de lançamento 
da nova edição da Revista  
Parahyba Judiciária, ontem 
pela manhã, foi desses 
acontecimentos particula-
res que demora um pouco, 
mas é tão prazeroso que 
ninguém reclama.
Contemplar a geniali-
dade de Flávio Tavares 
relatando a trajetória, vida 
e trabalho de outro gênio 
— Raul Córdula — foi 
literalmente, o máximo.
A Justiça Federal saiu 
ganhando em mais essa 
iniciativa, onde abre 
espaço para as artes.

Máximo
A Rede Nord acaba de 
receber certifi cado como 
uma das melhores 
empresas para se trabalhar, 
concedido pela GPTW.
Nada mais importante para 
o grupo que administra mais 
de uma dúzia de hotéis no 
Estado.

Aplausos
A largada para carreira 
solo do vocalista Felipe 
Alcântara — trabalhada 
quase há um ano — foi 
consolidada ontem.
O álbum Amar vai além, 
com oito faixas no embalo 
do forró pop, já está 
disponível  nas plataformas 
digitais.
Além de talentoso, Felipe é 
gente do bem.

Viva a vida!
Um homem que vibra com 
tudo que a vida oferece, 
gente do bem, profi ssional 
de conceito, o advogado 
Wilson Aquino comemora 
hoje
85 anos.
Vai reunir — com a 
querida Terezinha — a 
família e escolhidos amigos 
para jantar no apartamen-
to de Tambaú.

Astral
Um almoço only for woman -  
super divertido, com todas 
querendo saber detalhes 
e combinar o que vai ser 
vivido nas bodas de Larissa 
Aguiar e Guarinni Nesselo.
Foi nesse clima e astral 
que Amanita Sá — linda! 
— homenageou a noiva 
anteontem.

Casamento
A sociedade pessoense se 
volta para participar, no 
próximo dia 13 de outubro, 
às 18h, na Igreja de Nossa 
Senhora de Nazaré, no 
Jardim Oceania, da 
cerimônia de casamento 
de Larissa e Matheus, 
fi lhos de Silvino e Kátia 
Miranda, João e Maria 
Lúcia Medeiros Filho.
Os noivos recepcionarão 
no Paço dos Leões.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


