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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Arnóbio Alves Viana,
Fabiana Chaves Gama, 
Luciana Amaral 
e Míriam de Melo 
Torres.
—
Amanhã será de: Janete 
Morais, Bernardo Oliveira 
Neto, Ana Flávia Macedo
Giovanna Costa, a top 
jornalista Lena Guimarães 
e Francisco Bezerra.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família!

gerardo.com.br

Irresistível: Irene Dias e Eneida Agra, 
em um bis que a coluna adora fazer

Germana Paulo Neto e Cristina Lígia Almeida 
— mãe e fi lha brilhando nos salões
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Regina e 
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Brilho
O deputado Efraim 
Filho, foi um dos dois 
políticos laureados com 
Troféu Supermerca-
dista Honorário 2018, 
como reconhecimento ao 
trabalho.
A premiação da Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos aconteceu na última 
quinta-feira.

Casamento
A sociedade paraibana 
se volta, nesta próxima 
semana, para assistir ao 
casamento de Waleska 
e Odésio, fi lhos de 
Francisco de Assis e Vilma 
Cartaxo Duarte, Odésio e 
Miriam Medeiros, que será 
realizado sábado, às 19h30, 
na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das 
Neves.
Os noivos vão receber 
cumprimentos no Paço dos 
Leões.

Reconhecimento
Falando em Efraim Filho, 
vale o registro da saída do 
irmão, George Morais, do 
comando da PB-Gás.
Depois de realizar um 
bonito trabalho, diga-se de 
passagem.

Iniciativa
Próxima terça-feira, o 
auditório do Sebrae, a 
partir das 9h, será palco 
do 1º Café com Empre-
endedoras de João Pessoa 
e do lançamento da Rede 
Mulheres Empreende-
doras. 
A embaixadora da Rede 
em João Pessoa é Alessan-
dra Gomes, que garante    
“esse evento é uma estratégia 
para expandir e fortalecer o em-
preendedorismo feminino, que, 
na Paraíba dirige  37% dos 
pequenos negócios”, disse.

Mais uma
O ministro Gilmar Men-
des, do STF, suspendeu, 
até fevereiro de 2020, todos 
os processos de poupadores 
que pleiteiam, nas instân-
cias inferiores ao STF, a 
reparação fi nanceira dos 
bancos brasileiros para 
expurgos infl acionários 
impostos pelos planos eco-
nômicos Bresser (1987), 
Verão (1989) e Collor 2 
(1991).
Gilmar está sempre em 
cena.

Posse
O desembargador José Ri-
cardo Porto, vai levar muita 
gente amanhã para o Pleno 
do TRE.
É que na sessão será eleito 
vice presidente e, por conta 
disso, se posiciona para ser 
o presidente das eleições de 
2020.
Detalhe: o pai de Zeca, o 
inesquecível e elegante ma-
gistrado Silvio Porto, presidiu 
a Corte Eleitoral da Paraíba.

Bem-vindos!
A preferência por João 
Pessoa como destino de 
viagem disparou, em 2018. 
É a conclusão de um estudo 
do buscador de voos viajala.
com.br, que usou uma 
amostragem de mais de 
2,6 milhões de buscas das 
principais rotas nacionais e 
internacionais e traçou as 
mudanças no comporta-
mento e nas preferências de 
viagem dos brasileiros.
Sonho virando realidade.

Máximo
O médico cardiologista 
Marcelo Dantas Tavares, 
integra agora o quadro de 
professores da UFPB.
Foi aprovado para assumir 
a cadeira de Semiologia do 
curso de Medicina. 
Uma aquisição e tanto para 
instituição. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


