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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Magnaldo Costa, 
Nerival Lucena 
Filho, Dilma Lucena, 
Marcos Almeida,                                              
André Medeiros, 
Vanessa Vanderlei 
e Cláudia Coelho de 
Miranda Freire.
—
Alexandre e Isabela 
Jubert já estão curtindo a 
temporada de verão em 
Camboinha.
—
Marcada para a 
próxima quinta- feira, 
a 12ª edição da Corrida 
das Praias.
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Anúncio para Chico

Ismmaelli Carvalho, Matheus Coelho. Suzete Andrade, 
Anichele Souza e Marcilia Lopes inauguraram a No.Calv

O editor, Patrícia Rabello, Salete, 
Betina, Abílio, Euclides e Anelise Sá

Flagrante dos convidados 
na inauguração da No.Calv

Adélia Tereza 
Andrade Falcão

Astrid 
Bakke
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Torcida
Até ontem pela manhã, 
era muito grave o estado 
de saúde do médico Ugo 
Guimarães, vítima de 
atropelamento na praia de 
São Miguel do Gostoso.
A torcida é grande pelo 
restabelecimento desse 
grande ícone da Medicina 
paraibana.

Inauguração
Num ambiente moderno 
e de alta tecnologia, com a 
presença de muitos nomes 
coroados da sociedade e da 
Medicina paraibana, foi 
nesse cenário que Suzete 
Andrade, Angela Schutz, 
Marcília Lopes, Ismaelli 
Carvalho, Matheus Coelho, 
Anichele de Souza, Poliana 
Martins e Gerlane Cardoso 
inauguraram, na última 
sexta-feira, a No.Calv — 
Centro Médico Capilar — 
no Eco Medical.
Primeiríssima!

Disciplina
É muito boa essa campanha 
desenvolvida pelo Ministério 
Público Federal para discipli-
nar — está uma zorra —
 o esgoto de bairros da orla.
No Cabo Branco — o metro 
quadrado mais caro da 
cidade — tem áreas em que 
a fedentina está reinando.

Segurança
O Juiz Sérgio Moro, 
não deixa jornalista sem 
respostas nas entrevistas que 
concede a imprensa.
Seguro, embasado, apaga 
todas as pegadinhas que são 
apresentadas nesses embates.
Um craque.

Pelo amor...
A Paraíba tá fora, mas 
vale informar — até para 
morrermos de inveja — que 
em ação organizada pela 
Associação Brasileira de 
Motéis, numa parceria com 
o Guia de Motéis e inspirada 
mundialmente no Black 
Friday, as hospedarias 
de alta rotatividade darão 
desconto de 50% em suítes e 
períodos, incluindo pernoite, 
no dia 26 de Novembro, 
uma segunda-feira.
Amar nunca foi tão fácil!..

Top
Sempre chique, Liosa 
Farias reúne amigas hoje, 
em movimentado almoço, 
nos salões do Hao.
Vai comemorar a nova 
idade rodeada de quem 
mais gosta.
Liosa é gente que a coluna 
adora e aplaude!

Paulada
Wesley Safadão e Anita são as 
duas das principais atrações 
da agenda do Fest Verão, 
anunciada ontem.
O evento foi repaginado, tem 
palco no ambiente diferen-
ciado e agora acontece aos 
sábados.
O desepero fi ca para os pais, 
que têm que bancar esses 
caros fi nais de semana da 
galera.

Lamento
O fi nal de semana que 
passou, foi de imensa 
tristeza para quem vive na 
sociedade.
No auge da vida, atuando 
com brilhantismo no volei 
de praia, o ex-Comodoro 
Alexandre Guimarães, 
faleceu no Rio de Janeiro.
A Sandra — a grande 
companheira — fi lhos, 
a irmã Catharina e os 
demais familiares, as 
condolências da coluna.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


