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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Fernando Catão, 
Lourdinha Freitas, 
Altamir Cavalcanti, 
Methódio Maranhão 
Diniz, Caio Medeiros, 
Ana Lúcia Araújo, 
Fátima Alencar, 
Ricardo Leal, Maria 
da Conceição Vieira, 
Marcelo Souto,                                                                
Rosane Oliveira.
—
A semana tá prometendo 
por aqui...

gerardo.com.br

A noite da 
Odontologia 
Legal    
na Pink

A coluna viveu um tempo 
diferente, nesse último 

fi nal de semana de tantos 
eventos na cidade — 
que estava, literalmente, 
lotada. E a boa surpresa 
foi constatar que, da última 
quinta - feira, até domingo 
passado, a Odontologia 
Legal do Brasil reinou em 
nossa Capital, realizando 
as mais variadas palestras 
e estudos, em sessões 
na Estação Ciências. 
Um avanço que mereceu 
comemorações e brindes 
numa super festa na Pink 
Elephant.

Presidente da ABOL, Mario Marques Fernandes e Presidente do 
Congresso Patrícia Rabello — brindando o sucesso do evento!

Patricia Rabello, Cristiane Freire, 
Socorro Dantas e Larissa Fernandes

Josenildo Silva, Lorenzo Beruitti e 
DJ Marcos Miranda

Fabrício Oliveira, Maria Isabel Bento, Laise Lima, Larissa Fernandes, 
Rachel Tinoco, Patrícia Rabello, Bianca Santiago e Thiago Lino

Jeidson Marques e 
Jamilly Musse

Presidente da ABRAF Malthus Galvão 
com as amigas Célia e Kelly Vecchia 

Giovanna Mahnic, Renato 
Rosa e Isabel Kohler 

Rhaynny Nóbrega  e 
Ully Andrade

Thiago Beaini, futuro 
presidente da ABOL
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Cenário
Muitos carros circulam na 
cidade fazendo campanha 
para presidente.
O interessante é que, com 
muitas diferenças, das 
adesivagem do primeiro 
turno. Por exemplo, Haddad 
não está mais com Lula. 
Por outro lado, Bolsonaro 
aparece agora com a 
senadora eleita Daniela e 
o irmão deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro.

Competência
O secretário adjunto do 
turismo municipal, Graco 
Parente, foi anfi trião de 
super almoço, num dos 
dias do Festival de Turismo 
que aconteceu em João 
Pessoa.
Talentoso, Graco reuniu, 
no Hao, o representante 
do Ministério do Turismo, 
os Consul da Argentina e  
China, além de investido-
res do segmento.
Ai sabe prospectar investi-
mentos!!!

Deleite
O governador eleito,  João 
Azevêdo, está se permitin-
do — e faz muito bem! — 
nesses dias pós eleição.
Sábado passado, foi assistir 
a uma comédia, no Teatro 
Paulo Pontes.
Reconhecido e cumprimen-
tado por todos.

Final
O restaurante Saladella’s, 
de Alexandre Cunha, das 
boas casas da gastronomia 
pessoense, funcionará até a 
próxima terça-feira.
O prédio onde está 
instalado, na Juarez Távora, 
há mais de 27 anos, foi 
vendido. 

Despedidas
Aliás, a mesa de formadores 
de opinião do Saladella’s 
agendou para segunda-feira 
próxima, sua última sessão.
Com a brincadeira de 
sempre e, no caso, festejando 
a decisão presidencial do 
Brasil.

Aplausos
A coluna faz reconheci-
mento público ao trabalho 
de Alexandre Cunha, na 
condução do Saladella’s.
Numa terra onde empre-
ender é quase um milagre, 
manter-se tanto tempo, 
com qualidade de serviço, 
é caso raro. Raríssimo!Realização

A Defensora Geral 
Madalena Abrantes avança 
mais uma vez.
Hoje, inaugura a sede de 
Atendimento da Defnsoria 
Pública, em Pirpirituba.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


