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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Gilson Sales, Isolda 
Cariri Caetano, Aldery 
Raposo, Maria Helena 
Toscano de Brito, Maria 
Martha Andrade, 
Waleska Carneiro, 
Mércia Rodrigues Mota, 
Carlos Alberto Figueire-
do Filho, Valderi Melo, 
Conceição Abrantes, 
Raimundo Rabello de Sá 
e Maria de Fátima Lira.
—
Vintage Culture agita a 
SOUL SUNSET, dia 12 de 
Outubro, no Lovina. Top!
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família...

gerardo.com.br

Para o domingo fi car mais ameno, a beleza 
de Larissa Aguiar e Amanita Sá 

Betinho e Alessandra 
Lessa, em ritmo de festa.

Luciana e Amauri Sales receberam 
bençãos do Papa Francisco 

 Felipe Alcântara lançou o primeiro
álbum solo. 
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Corrida
Marcos Pires e Leka Bezerra 
estão na Argentina.
Foram  — como tantos 
outros maratonistas da 
cidade — participar hoje, 
da Maratón Buenos Aires 42K, 
organizada pela All-Athletics.
O evento é um dos preferidos 
dos brasileiros que procuram 
uma corrida com percurso 
plano e com temperatura 
amena.

Espetáculo
O artista paraibano Caio 
Viana apresenta, neste fi m 
de semana, no Theatro 
Santa Roza, o espetáculo 
‘’Criativo, Eu?’’, que utiliza 
teatro, música, dança e 
interações para despertar 
o pensamento criativo do 
público. 
Os ingressos sociais já 
estão à venda. Vale a pena 
conferir!

Cruzeiro
O jovem empresário 
Betinho Madruga e a 
esposa Alessandra Lessa, 
estão comemorando seis 
anos de casamento em 
altíssimo estilo.
Num cruzeiro pelas 
Bahamas, Cozumel e Ilhas 
da Jamaica.
Antes de embarcar para o 
passeio, Alessandra — que 
é uma boa arquiteta — 
inaugurou seu belo espaço 
na Casa Cor.

Bençãos
Em Lua de Mel na Europa, 
Luciana e Amauri Sales 
agendaram audiência com o 
Papa Francisco e, nesses dias 
de tantas alegrias, consegui-
ram o feito de receberem as 
bençãos do Santo Padre.
Não é o máximo?!

Em clima
Ainda sobre a conferência, 
para quem não sabe, o 
evento faz parte de uma 
edição especial do Projeto 
Café Jurídico, dentro das 
comemorações dos 35 anos 
Esma. 
A promoção ocorrerá no 
auditório da instituição — 
que funciona no Altiplano, 
às 19h.

Pesar
Lamentado o falecimento do 
vereador Johni Rocha, presi-
dente da Câmara de Sapé,  
ocorrido sexta-feira.
Assistir o falecimento de 
jovens é sempre muito 
doloroso.Quem vem

O ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, 
Reynaldo Soares da 
Fonseca, vem a João Pessoa, 
na próxima quinta-feira.
Para ministrar palestra 
sobre Direitos Fundamen-
tais: Efetivação e Judiciali-
zação.

Presença
A propósito, quem passou 
pela CasaCor, nesse fi nal 
de semana, foi a arquiteta 
Ana Paula Cascão — dos 
mais badalados profi ssio-
nais do setor, em Recife.
Veio, viu e gostou. Mais! 
Está decidida a investir no 
mercado pessoense.
Bom para todos nós!

Fashion
A semana vai ser agitada 
para George Dellameida.
Próxima quarta-feira, na 
Estação das Artes, realiza 
mais uma edição do 
Extremo Fashion.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


