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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Augusto Soares, Íris 
Amorim, Ivana Cunha 
Lima, Luciana Medeiros 
de Carvalho, o presiden-
te Joás de Brito Pereira 
Filho, Terezinha Diniz, 
Iara Carmen Nóbrega, 
Anely Almeida, Jorge 
Lucas Carvalho e 
Cirlene Souza.
—
Heloísa Maia passa o mês 
aqui, mas vai trabalhar e já 
montou até um ateliê para 
produzir nessas férias.
—
Começa, hoje, o Festival 
Aruanda. No Cinépolis 
(Manaíra Shopping), 
no Hotel Nord Luxxor 
(Cabo Branco) e na Usina 
Cultural Energisa.
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Anúncio para Chico

Romeika e Maisa Cartaxo foram as 
anfitriãs do Chá solidário de anteontem

Sérgio Castro Pinto, Hildeberto Barbosa, 
Juarez Farias e Ângela Bezerra de Castro 

Fila gigante para conseguir 
o autógrafo de Flávio Sátiro

Flávio e Eliane Sátiro — ele lançou 
livro sobre a vida de Ernani Sátiro
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Top
Pessoalmente, o artista 
plástico Clóvis Junior 
veio presentar, o editor, 
com o super catálogo que 
lança hoje no Centro de 
Turismo e Lazer do Sesc, 
na praia do Cabo Branco.
“Nunca trabalhei tanto, mas 
só tenho a agradecer todas as 
conquistas que tive esse ano”, 
disse.

25 anos
O Sicredi — instituição 
financeira cooperativa, 
com mais de 3,9 milhões 
de associados e atuação 
em 22 estados e no Distrito 
Federal — reúne, desde 
anteontem, em João 
Pessoa, lideranças das 
regiões Norte e Nordeste 
para avaliar as ações e 
resultados obtidos em 2018.
A programação termina 
hoje com festa no Paço dos 
Leões, onde serão comemo-
randos os 25 anos da insti-
tuição. 
O Sicredi é pilotado — 
com a maior competência 
— pelo paraibano Wilson 
Ribeiro de Morais.

The end
Vai ser com música 
natalina que a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba, 
vai encerra sua agenda de 
2018, hoje, na Sala Maestro 
José Siqueira, no Espaço 
Cultural. 
Às 20h30, sob a regência 
do maestro Luiz Carlos 
Durier.

Miss
Dia 12, no Hotel 
Manaíra, a hora e a vez 
da beleza pessoense entrar 
em cena.
Com produção assinada 
por George Dellamei-
da e coordenação de 
George Azevedo, a Miss 
João Pessoa 2019 será 
escolhida.
Dezenove lindas disputam 
a coroa.

É pique!
A apresentadora de 
televisão Linda Carvalho, 
vive, hoje, uma quarta-fei-
ra de festas.
Vai, ao lado de amigos, 
comemorar bem vividos — 
e de muito sucesso — 13 
anos de profissão.
Linda e competente!!!

Frisson
A Fundação Casa de 
José Américo borbulhou, 
anteontem, na sessão de 
lançamento do novo livro 
do acadêmico Flávio 
Sátiro.
Máximo!

Máximo
O evento Forró Daqui  
vai ser lançado no próximo 
dia 13 de dezembro, em 
João Pessoa.
Promoção em homenagem 
a Jackson do Pandeiro, que 
será apresentado, exata-
mente, no dia do aniver-
sário do Rei do Baião Luiz 
Gonzaga e que é também o 
Dia Nacional do Forró.

Categoria
A Primeira Dama Maísa 
Cartaxo, fez bonito na 
realização do último 
Chá Solidário do Ano, 
anteontem, no Pavilhão do 
Chá.
Categoria, é essa a palavra 
para definir Maísa.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


