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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Patrícia Negreiros, 
Adriana Guimarães 
Porto, Carlos Antônio 
Barbosa de Oliveira, 
Almiro Ferro, 
Gilvan Muniz, Edna 
Henrique Souto Lins,                                                                        
Daniel Freitas Júnior.
—
Amanhã será de: Fernando 
Rodrigues Pessoa, Zelírio 
Bezerra, Nara Mendonça, 
Josias Santos Neto, José 
Tota Figueiredo, Conceição 
Galvão Serra, Ana Carolina 
Mangueira de Sales, Dalton 
Gadelha, Valeska Varandas 
Pessoa de Aquino e Dorinha 
Maroja — das maiores 
referências da gastronomia 
paraibana.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família!
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Anúncio para Chico

Patrícia Rabello provou
óculos da Cartier...

... Eliana Gonçalves, da Cartier, apresentou 
armação cravejada de brilhantes...

... que Messina Palmeira
fi cou morta de amores...

... na sessão Oculum que teve o prestigio 
de Andrea Barros e Tatiana Amaral
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Provão
Domingo de tensão para 
quem está enfrentando as 
provas do Enem.
Hoje, com a agonia do 
início do horário de verão, 
os paraibanos fazem 
a primeira prova do 
concurso.

Missão
Os desembargadores 
Fred Coutinho e Fátima 
Bezerra foram indicados 
pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba para 
preencherem as duas vagas 
de Membro Substituto, na 
categoria Desembargador, 
do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba. 
Foram escolhidos, na 
última quarta-feira

É Moro!
A coluna deixou pra hoje, 
o registro de entusias-
mo pela escolha do Juiz 
Sérgio Moro, como futuro 
Ministro da Justiça e 
Segurança do país.
Um gol de placa que o 
presidente Jair Bolsonaro 
fez com aplausos gerais da 
população.

Decisão
A jornalista Messina 
Palmeira, está decidida a 
cumprir o último mandato 
como presidente da 
Abrajet.
“Depois de concluir minha missão 
quero me permitir a viver melhor e 
aproveitar o bom da vida”, disse.
Certíssima!

Máximo
Quem passou pelo gabinete 
do editor da coluna, esta 
semana, foi a apresentado-
ra Linda Carvalho, da TV 
CORREIO.
Competente e cheia de 
planos, Linda promete 
grandes ações para os 
próximos dias que, claro, 
a coluna vai contar em 
primeiríssima mão. 

Primeiro amigo
O deputado federal eleito 
Julian Lemos — maior 
amigo paraibano do presi-
dente Jair Bolsonaro —
cumpriu extensa agenda nas 
emissoras de rádio e televisão 
de João Pessoa, na última 
quinta-feira.
Em meio as entrevistas, 
Julian revelou que queria 
conhecer a sede da Defenso-
ria Pública

Quem vem
Dois tops da mídia,  Jesus 
Luz e Camila Coutinho, 
passam por João Pessoa 
esta semana.
São atrações do Moda João 
Pessoa que acontecerá na 
Domus Hall,dia 8. 

Top 50
Saiu a ranking dos 50 
melhores restaurantes da 
América Latina. 
E apenas cinco restaurantes 
do Brasil entraram na lista 
do Latin America’s 50 
Best Restaurants.
E são eles: D.O.M, de São 
Paulo, em 5º lugar, com o 
título de Best Restaurant in 
Brazil ; a Casa do Porco 
e o Maní também de São 
Paulo; Lasai,  Olympe e 
Oteque in Rio; Mocotó, 
de São Paulo, Oro, do Rio, 
e Tuju, de São Paulo.
Agora é anotar e ir conferir!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Patrícia Rabello provou
óculos da Cartier...


