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Sociedade

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

Pesar

A Medicina paraibana
perdeu um de seus ilustres
personagens no domingo: o
ex-secretário José Eymard
de Medeiros.
Uma figura discreta, profissional competente, que deixa
um grande legado.

Quem chega

A artista plástica Heloísa
Maia aporta em João
Pessoa amanhã.
Vem festejar a vida da mãe
Virgínia, que domingo
completa aniversário.

Quem parte

Já Aníbal e Lúcia
Nóbrega, se preparam
para uma daquelas viagens
que todos sonham — com
a familia inteira.
Dia 14, seguem para
Orlando com os filhos,
netos e agregados para
curtir o final de ano nos
EUA.

Máximo

Na luta

Aliás, resgate nas atividades
profissionais quem anda
promovendo são as irmãs
Isolda e Viviane Caetano.
Estão montando uma Policlínica em parte do prédio
onde funcionou — por
muitos anos, em Campina
Grande — o hospital da
família.
A saúde campinense
agradece.

DIVULGAÇÃO

Gal Cunha Lima retomou
a confecção de velas aromatizadas — prática que lhe
valeu muitos elogios, tempos
atrás.
Simplesmente incríveis e
super apropriadas para essa
época do ano.
Mariana e George Crispim, na festa
de abertura do Circuito Paladino

Imperdível

O jornalista e acadêmico
Wills Leal é quem vai
fazer a cena, a sessão da
próxima quinta-feira,
do Cineclube “Verbo &
Imagem”, da Academia
Paraibana de Letras.
Às 18h, com o traquejo
de quem conhece a fundo
a sétima arte, comentará
sobre o filme A Vila.
Assistir Wills é sempre top.

Descoberta

A coluna descobriu que
famoso médico Drauzio
Varella, está, com muita
freqüência, visitando a
Paraíba e o detalhe: sem
qualquer compromisso
profissional.
Simplesmente é aqui que
Drauzio tem vindo saciar
a fome do amor e, o amor
todos sabem, tem que ser
alimentado...

Agenda

Sales e Glauce Gaudêncio com Viviane
e o acadêmico Joaquim Falcão, na ABL

O empresário Ronaldinho Cunha Lima já está
anunciando as novidades
musicais para os primeiros
dias de 2019.
Dia 11 de janeiro, leva ao
palco do Pedra do Reino,
Toquinho — o eterno
parceiro de Vinicius de
Moraes — e a paraibana
Lucy Alves, que há
um bom tempo não se
apresenta por aqui.
Esse eu vou!

Reciclagem

O desembargador Marcos
Cavalcanti, diretor da
Esma, está em Lisboa.
Foi participar de curso na
Faculdade de Direito sobre
Programa de Treinamento e
Pesquisa em Direito — Desenvolvimento Socioeconômico e de
Direito dos Contratos.
Antenado, o agistrado.

Advogado Wilson
Aquino — figuraça

Mozart e Vanessa Bezerra
Cavalcante Neto — elegância

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam
hoje na sociedade
paraibana: Manoel
Motta Filho e a Juiza
Ivanoska Gomes dos
Santos.
—
Vera Lucena esteve em
Natal no final de semana.
Foi torcer pelo neto Miguel
— atleta de Handebol de
Minas Gerais, nos Jogos
Escolares Brasileiros.
—
Tempos de choro:
a cultura mundial
perdeu ontem
Bernardo Betolucci...
gerardo.com.br

