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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Marlanny Araruna 
Cunha Carneiro Braga,
Aracely Fernandes 
Duarte de Menezes,
Erly Cabral Júnior, José 
de Anchieta Rocha,
Augusto Bezerra 
Cavalcanti Neto, 
Lízia Paiva e                                                                                                         
Vanessa Valério 
Pereira Gomes
—
Hoje tem apresentação da 
Orquestra Sinfônica 
Municipal de João 
Pessoa, com o Regente 
João Carlos Martins. No 
Parque da Lagoa Solon de 
Lucena, às 17h. 
Grande programação!

gerardo.com.br

Alto nível
O advogado e conferen-
cista nacional Rodrigo 
Toscano de Brito, está 
entre os eleitos para o 
Conselho Federal da OAB 
Nacional. 
Na verdade, além de 
Rodrigo, são cinco os 
conselheiros federais 
eleitos  pela Paraíba: 
Odon Bezerra, Harrison 
Targino, Rogério Varela, 
Wilson Belchior e Marina 
Gadelha.
Gente de primeiríssima!

Anúncio para Chico

Baruc e Karina 
Pessoa

Silvana 
Targino

Rodrogo Toscano de Brito 
e Marcilio Nascimento

André 
Armani
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Incrível 
A decoração natalina que 
a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa está 
concluindo, pelas princi-
pais artérias do centro e da 
Orla, está bonita, merece 
elogios. 
O detalhe é que, no caso 
da Beira Rio, onde várias 
árvores foram envolvidas 
por luzes, muitas delas —
cerca de quinze — tiveram 
esse material roubado. 
Aonde é que vai terminar 
essa cena de se roubar 
tanto as coisas públicas?

Elogios
A propósito, a decoração 
da Praça da Indepen-
dência — uns dos cartões 
postais da cidade — 
também está um show. 
Todo cuidado é pouco, 
para que não se repita na 
Praça, o que aconteceu na 
Av. Beira Rio.

Merecimento
O desembargador federal 
Rogério Fialho vai colecio-
nar mais uma honraria 
conquistada —  com todo 
merecimento  —  por seu 
valoroso trabalho na magis-
tratura nacional. 
Dia 14, recebe a Medalha 
Epitácio Pessoa — das maiores 
laureas concedidas pelo 
Legislativo paraibano. Às 10h.

Máximo
Com programação de 
primeiríssima linha — 
palestrantes do exterior, do 
sul do país e da nossa terra, 
será aberta hoje à tarde, no 
Sítio Tambaba, a Ocupa 
Flit — uma incrível festa 
do livro.
A partir das 16h.

Cidadania
O Projeto Acesso 
Cidadão ao Laser, 
Esporte, Arte e 
Cultura, desenvolvido 
na Fundação Casa José 
Américo, ganha, no 
próximo dia 11, um impor-
tante aliado.
A Defensoria Pública da 
Paraíba vai fazer a doação 
de equipamentos especiais, 
em sessão marcada para 
próxima semana, às 9h, na 
própria fundação.
Cidadania, é isso que 
a Denfesoria tem se 
preocupado, entre outras 
atividades, na gestão de 
Madalena  Abrantes.

Quem chega
Investidor baiano, André 
Armani — o nome tem 
força — vai inaugurar, 
ainda em dezembro, o 
Allure Cozinha Internacional 
— restaurante voltado para 
o público premium.
Onde? Exatamente no 
espaço onde funcionou a 
Adega do Alfredo, em 
Tambaú.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


