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Aniversariam hoje na 
sociedade: Vanildo 
Pessoa Filho, Verônica 
Holanda, Jamile 
Viana, Martinho 
Carneiro Bastos e                                      
Francisco Mello Netto.
—
A banda Tuaregs comemo-
rando 48 anos, faz show 
sábado, no Cabo Branco.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

José e Auxiliadora Cardoso, ela 
festejou nova idade dias atrás

Irene Dias lança
livro hoje

Flagrante dos dirigentes
da ABIH paraibana

Lilian Morais —  linda e, 
cada vez mais, nova
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Profi ssional
É estrutura de comuni-
cação, de candidato ao 
Governo do Estado, a 
assessoria de imprensa do 
advogado Sheyner Asfora, 
na luta pela presidência da 
OAB.
As redações e os colunis-
tas de jornais estão 
recebendo farto material 
do candidato.

Expectativa
Tem data de abertura 
defi nida por edital, o Salão 
do Artesanato Paraibano.
Dia 18 de dezembro.
O local este ano será o 
Espaço Cultural.

Realização
João Pessoa sedia, a partir de 
hoje, o 3° Seminário Nacional 
de Comunicação e Defensoria 
Pública do Brasil.
O evento reúnirá dezenas de 
jornalistas e foi bancado pela 
iniciativa privada, com apoio 
da Prefeitura de João 
Pessoa e PB-Tur.
***
A Defensora Geral 
Madalena Abrantes, com 
toda difi culdade do mundo, 
continua realizando.

Inovação
São muitos os alunos da 
Cultura Inglesa de 
Tambauzinho, que estão 
tendo aulas técnicas de 
captação e edição de 
vídeos, para produzirem 
fi lmes de curtas metragens. 
O professor David Barlow 
está entusiasmado com esse 
novo projeto da Escola.

Detalhe
A arte de quatro pintores 
paraibanos de primeira 
grandeza — Chico Ferreira, 
Flávio Tavares, Heloísa Maia e 
Clóvis Junior — será distri-
buída aos participantes do 
evento da Defensoria.
Vitrine que vai repercutir 
pelo mundo.

Incomodo
Nada pode estar pertur-
bando mais o universo 
do Poder Estadual do que 
a visibilidade dada pela 
Globo, para Operação 
Cartola.
Embora encerrada — 
segundo nota do Governo 
do Estado, em junho 
passado — todo dia 
aparece uma novidade 
sobre essa ação.

Agenda
O desembargador Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho 
e o juiz Eduardo José de 
Carvalho estão entre os 
palestrantes do III Fórum 
Paraibano de Direito 
Tributário, que será  
realizado hoje e amanhã 
no auditório da Fiep, em 
João Pessoa. 
O tema desta edição do 
evento será A Segurança 
Jurídica como vetor do desenvol-
vimento econômico. 
***
A palestra de abertura — 
marcada para às 9h — será 
ministrada por Paulo de 
Barros Carvalho, professor 
titular da USP. 

Máximo
A empresária Manuelina 
Hardman concluiu esta 
semana a reforma — todos 
passaram por melhorias 
incríveis — dos apartamen-
tos e suites do Hardman 
Hotel, em Manaíra.
Além de lindos e confortáveis 
estão absolutamente top!

Solidariedade
Irene Dias — na generosi-
dade de sempre — decidiu 
reverter toda a venda do 
livro O Palhaço Azul, 
que lança hoje, na Usina 
Energisa, para a Casa da 
Criança com Cancer.
Máximo!!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


