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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Elza Monteiro da 
Franca,Luiz Sálvio 
Dantas, Fábio Sampaio,  
João Bosco Braga,  
Juliana Medeiros e 
Cecília Poggi Lins. 
—
Amanha será: Steniel 
Patrício, André Maroja, 
Andrea Ribeiro Gouveia, 
Bruno Vieira Beltrão e 
Ana Flávia Cordeiro.
—
É hoje o Almoço 
Beneficente da AMEM. 
No Hotel de Transito 
do Grupamento de 
Engenharia, às 12h.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.
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Anúncio para Chico

Adolfo e Virginia Maia — hoje 
estão em ritmo de celebrações

Deusdete e Teresa 
Queiroga

A maravilhosa 
Linda Carvalho
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Confusão
Quando é que a vida política 
de Cabedelo vai serenar?!
Impressionante como a 
disputa pelo Poder gera 
tantas confusões...
E o povo, hem?!

Primeiríssima
A Defensora Geral na Paraíba, 
Madalena Abrantes, fez o 
que tinha que ser feito.
Amparada pela legisla-
ção, mandou elaborar um 
relatório das atividades da 
sua gestão que, agora em 
dezembro, completará 2 
anos.
Com mais de 110 páginas, 
a publicação mostra a 
revolução realizada na 
instituição que, mesmo 
sem apoio governamental, 
avança no atendimento 
jurídico ao  pobres em todas 
as partes do Estado.

Máximo
O final da tarde deste 
domingo, na residência de 
Adolpho e Virgínia Maia, 
na praia do Cabo Branco, 
será de celebrações.
O aniversário de Virginia 
— uma mulher linda em 
todos os tempos — será 
festejado pela família.

É amanhã!
Vai ser amanhã a insta-
lação do LIDE Paraíba 
— grupo de lideranças 
empresariais que protago-
nizam a economia de nosso 
Estado.
No Salão de Convenções 
do Nord Luxxor Sapucaia, em 
Tambaú, às 9h.

Presente
E como não poderia de 
ser — a data exige — 
Virginia ganhou um 
presente especial para esse 
domingo.
A presença, desde sexta- 
feira, até depois do Natal 
da filha Heloísa (hoje 
radicada em Miami).
Ela merece!!!

Prestígio
A sessão de amanhã do 
LIDE terá a presença do 
CEO do grupo no Brasil, 
Gustavo Ene, dos presi-
dentes do LIDE Pernam-
buco, Drayton Nejaim, 
Victor Rollemberg, de 
Sergipe, e Mário Dantas, 
da Bahia.
Aqui na Paraíba, o grupo 
será presidido pelo editor 
da coluna. 

Agitação
A agenda social de quem 
faz o Sistema CORREIO 
de Comunicação está 
agitada.
Terça-feira, o grupo realiza 
mais uma versão da festa 
de entrega do Prêmio 
Chapéu de Ouro — 
único reconhecimento ao 
talento publicitário em 
nosso Estado.
Na Pink Elephant, a partir 
das 20h.

Celebração
Na quinta-feira — 6 de 
dezembro — a apresen-
tadora Linda Carvalho 
— estrela da maior 
categoria do elenco da 
TV CORREIO — reúne 
amigos para almoço 
comemorando 13 anos de 
profissão.
No Empório Gourmet, 
com um luxo de cenário 
assinado por Glauber 
Castro.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


