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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Nesses quase 35 anos de
atividades na vida social da
Paraíba, encontrei, convivi,
com muitas personalidades. Gente que viveu o
apogeu, outros que rapidamente desapareceram,
alguns que se mantiveram
em evidência com a maior
desenvoltura e largueza.
Ugo Lemos Guimarães
estava nesse último grupo.
Ao lado da esposa
e guerreira Maria
Arminda, sempre
brilhou na vida social
respaldado pela
belíssima e competente atuação proﬁssional. Era um grande
médico — milhares
puderam se cuidar
através de seus conhecimentos — e também
gente de primeiríssima linha.
Um amigo de quem
só escutávamos o
melhor, dos que
sempre trazem algo
que nos fortalece como
cidadão.
A conﬁrmação de sua
passagem, domingo pela
manhã, fez a Paraíba
parar. E por algo muito
natural — saudades,
lembranças, tristezas
e a sensação difícil da
aceitação do que a vida nos
impõe.
Vai com Deus Ugo!

DIVULGAÇÃO

Gente do bem

Érica Lessa e Carmelita Chang — chiques
que elevam os salões paraibanos

#ﬁcaadica

Os leitores do saudoso
Ariano Suassuna, vão se
esbaldar com a caixa Teatro
Completo que compila 23
peças e traz 12 textos inéditos
do genio literário paraibano.
Na verdade , um mega lançamento da Editora Nova
Fronteira — composto
por quatro livros, em 1.890
páginas.
A ilustração da capa da
caixa foi feira pelo próprio
Ariano.
Não é o máximo?!

Alexandre e
Cristiane Cunha

Largada

O Governo João Azevêdo
começa — de fato — a
ser desenhado hoje, com o
início de atividades oﬁciais
da Comissão de Transição.
Há uma expectativa
danada de qual será o tom
do governador eleito nesse
momento.

PAULO GERMANO

A boa

Liminar concedida, no
ﬁnal de semana, pelo
juiz da Vara de Sucessões
do Tribunal de Justiça da
Paraíba, juiz Sérgio Moura
Martins impediu o fechamento — felizmente — do
Lagoa Shopping.
A decisão do magistrado,
acolheu pedido de comerciantes, que ainda permanecem no local e que estão
com grandes estoques para
vendas nesse ﬁnal de ano.
Melhor assim.

Preciosidade

PAULO GERMANO

Renatinha Gouvea
anuncia, que a nova
coleção da Lacoste já
está nas vitrines do espaço,
chiquérrimo, da avenida
Ruy Carneiro.
As peças de verão —
camisetas, shorts, tênis e as
tradicionais polos — estão
incríveis.
A propósito, em entrevista a Folha, o ator Carlos
Vereza revelou: até para
protestar, temos que usar calça
e camisa Lacoste. Ficar nu,
nunca.
Eita!

Germana e
Savio Parente

Paulo Germano vai ser homenageado
pela DHOM, quinta- feira

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Andréia Freitas,
Tércio Barros, Izonel
Imperiano da Costa e
Múcio Medeiros.
—
Graça e Zélio Marques —
com quase toda a família
— curtindo as delícias
do Marujos, de Ponta de
Campina.
—
Rodrigo e Renata
Suassuna ﬁcaram
hóspedes, no ﬁ nal de
semana, no LS Hotel.
Adoraram.
—
O Verão tá prometendo!!!
gerardo.com.br

