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

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana
Zenilda Carneiro, 
Romero Calzavara, 
Elisabete Lyra, Wildson 
Lucena, Cecília Miranda 
e Cristina Medeiros.
—
Rossana e Elson Carvalho 
estão na Europa. Ficam por 
lá todo o mês.
—
Peppa Pig e sua 
turminha estarão em 
João Pessoa faz show 
dia 25, às 17h, no Pedra 
do Reino.

gerardo.com.br

... e Sarah Cavalcanti (na foto com o marido 
João Ricardo) ganhou prêmios na CasaCor

Novos rumos
Falando em turismo, a nova 
diretoria da ABIH decidiu 
apresentar um diagnóstico 
sobre os problemas que a 
indústria hoteleira enfrenta 
em nosso Estado.
A idéia é visitar autoridades 
para discutir possibilidades 
de solução e avançar nesse 
setor, que se apresenta como 
um dos mais prósperos.
Pode  até parecer conver-
sa antiga, mas a decisão é 
certíssima.

Detalhes
E quem está integrando 
agora a diretoria da ABIH é 
o ex-deputado e homem de 
letras Chiquinho Evangelista 
de Freitas.
Chiquinho é um entusiasta 
do setor, com nvestimentos 
na Paraíba e Rio Grande do 
Norte.

Resgate
O presidente Jair Bolsonaro 
continua cativando povo a 
cada aparição.
Ontem, na Camara dos 
Deputados cantou o hino 
nacional com a mão espal-
mada no coração.
Ninguém mais faz isso!

Anúncio para Chico

Em Gramado
O jornalista Fábio Cardoso, 
(editor de Economia e 
Turismo do CORREIO), 
está participando do 
Festival de Turismo de 
Gramado. 
O evento reúne profi ssionais 
de todo Brasil e de outros 
países ara  discutir as últimas 
tendências do mercado.

Inauguração
Suzete Patrício, Angela 
Schutz, Marcília Lopes, 
Ismaelle Carvalho, Matheus 
Coelho, Anichele de Souza, 
Poliana Martins e Gerlane 
Cardoso abrem as portas 
da No.Calv, nesta próxima 
sexta-feira, a partir das 20h.
A clínica vai funcionar no 
top Eco Medical — o 
point da melhor Medicina, 
em João Pessoa.

Feira
Maísa Cartaxo — sempre 
atuante — anunciando a 
realização, de 19 a 25 desse 
mês na Estação Cabo Branco,  
da Feira Internacional 
de Economia Criativa 
— evento que contempla sete 
segmentos da criatividade no 
mundo.
A realização do evento 
leva o selo da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
e Sebrae.

Máximo
A marchand Rosely Garcia 
anunciou ontem, a data de 
abertura da mostra, que 
marcará os 50 anos de 
carreira do artista plástico 
e arquiteto Régis Caval-
cante: sexta-feira, 9 de 
novembro.
Régis está completan-
do também —  e vai 
comemorar —  70, bem 
vividos, anos de vida.

Quem chega
Nasceu Mariana, terceira 
herdeira de Adhailton e  
Cristiane Lacet Porto na 
última segunda-feira, na 
Maternidade da Unimed.
A garota — que passa 
super bem — vei se juntar a 
Vinicius e Sofi a.

Brilho
A arquiteta Sandra Moura 
levou dois dos mais impor-
tantes prêmios da CasaCor 
Paraíba 2018, com o super 
e lindo ambiente batizado 
por Cozinha do Chef Alex Atala. 
Os prêmios que foram 
validados pela equipe técnica 
de São Paulo foram: o de 
Projeto Destaque, e Projeto Casa 
Viva, que melhor representou 
o tema.
Para completar, a arquiteta 
paraibana conseguiu a  
capa da próxima edição da  
Revista Ambientes.
É a glória!

... Andre Pinheiro e 
Henrique Santiago...

Sandra Moura, campeo- 
níssima, de novo...

Casa Cor 2018 terminou com 
grande festa dos arquitetos 
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