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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
José Arnaldo Silva, 
Daniella Gaudencio 
Mendes, Conceição 
Pinheiro, João Laércio 
Fernandes, Maysa 
Gadelha e Jocélio 
Vieira.
—
Amanhã será a vez de Ana 
Beatriz Lucena e Geruza 
Guimarães.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.

gerardo.com.br

Anúncio para ChicoMaq - Larem

Carla Alburquerque e Ana Luiza 
Aguiar em sessão black&white

Cristiane Rodrigues 
e Kubitschek Pinheiro

Wills Leal, Jurema
Filho e o editor

Elaine 
Queiroga
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Garage selling
Homem de bom gosto, que 
sempre frequentou espaços 
culturais do mundo, Saulo 
Barreto decidiu — e já 
ganhou o apoio da coluna 
— fazer um evento voltado 
para as compras de final de 
ano.
“Pensei numa espécie de feira de 
artes e antiguidades”, revelou. 
Dias 15 e 16 próximos, na 
garagem de um imóvel ao 
lado da Comunidade Maná.

Feijoada
Repaginada, com muitas 
atrações, num local 
paradisíaco — o Unique, 
no Poço — a Feijoada do 
Abelardo, promovida por 
Jurema Filho, acontece 
neste domingo.
Programa certo para os 
que fazem a sociedade  
paraibana.

Aplausos!
Justíssima a homenagem 
feita ao acadêmico Wills 
Leal, na abertura do Fest 
Aruanda, maior festival 
de cinema da Paraíba, 
que aconteceu na noite da 
última quinta-feira.
Wills é desses patrimonios 
vivos de nossa cultura, que  
merecem ser elevados pelo 
belíssimo trabalho, que 
desenvolve nesse universo.

Essa não!
O médico Valdevino 
Ribeiro, está a um passo 
de quebrar a tradição de 
8 anos de sua agenda de 
natal.
A balada ceia que realiza 
em seu frequentadissimo 
ap, em Tambaú, poderá 
não acontecer este ano.
Pense num drama, que os 
frequentadores da noite, 
estão vivendo.

Destaque
O magistrado paraibano 
Marcos Salles vai parti-
cipar, terça-feira que 
vem, em São Paulo, do II 
Fórum de Judicializa-
ção na Saúde, promovido 
pela Associação Paulista de 
Medicina. 
O juiz vai proferir a 
palestra “Provas no processo 
de judicialização da Saúde: o 
papel do Nat-Jus”.

Máximo
A acadêmica Ângela 
Bezerra de Castro 
e o professor Milton 
Marques Jr serão os 
conferencistas,  quarta-fei-
ra que vem, na Fundação 
Casa de José Américo, 
de grande evento.
Nada menos que a 
comemoração pelos  90 
anos da primeira edição 
de duas obras primas da 
Literatura Brasileira: A 
Bagaceira, de José Américo 
de Almeida, e Macunaíma, 
de Mário de Andrade.

Recital
A pianista paraibana 
franco-brasileira Juliana 
Steinbach, radicada há 
anos na França, tem recital 
marcado com o grande 
Nelson Freire no dia 29, 
em Ilhabela.
Flávio e Alba Tavares já 
decidiram: vão prestigiar o 
evento.

Exemplo
Nada mais deprimente do 
que ver o governador José 
Roberto Pezão, do Rio, 
perfilado no pátio — na 
reunião das sexta-feiras- do  
quartel da Polícia Militar 
em Niterói.
Fica o exemplo que está 
sendo dado para conter 
o ímpeto — digamos 
assim — da robalheira que 
tomou conta do país.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


