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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Nelma Pires Cavalcanti 
e Nadja Palitot.
—
Carmem Eleonora Amorim 
recebe hoje — para jantar — 
o editor da coluna e Patrícia, 
Jurema Filho, Maria Lúcia e 
Wills Leal.
—
O Salão do Artesanato da 
Paraíba será aberto 
hoje, às 19h, no Espaço 
Cultural. Dessa vez, o 
tema será: O Artesanato – a 
economia criativa no turismo.
—
Há uma semana do Natal, 
as lojas da Edson Ramalho 
estavam fechadas no final de 
semana... Que crise!!!
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Anúncio para Chico

Tereza Cittadino — reaparecendo — e Maria Emília 
Freitas no jantar de Natal das amigas, sexta passada

Gervásio Maia, Joás de Brito Pereira
e João Azevedo Com Rogério Fialho

Rogério e Helena Fialho com os
filhos Catarina e João Ernesto

Lígia Cunha e 
Vanderlita Neves
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Vitória
Uma vitória consagradora 
nas urnas foi o que viveu 
Madalena Abrantes, 
no pleito de sexta-feira 
última, quando a categoria 
que representou, nesses 
últimos dois anos, a elegeu 
em primeiro lugar na 
composição da Lista Triplice 
que será encaminhada ao 
Governador.
Madalena teve quase 75% 
dos votos e foi acompa-
nhada nessa vitória pelo 
adjunto Ricardo Barros e 
o atual Coregedor Alipio 
Bezerra de Melo.

Bom demais!
Até que enfim — ele 
trabalha muito mesmo 
— o advogado Rodrigo 
Toscano de Brito 
conseguiu tempo para se 
permitir com a família. 
Está em New York, com 
Micheline e os filhos Germano 
Neto e Vitor.
Presentaço de Natal! 

Diplomação
Os vitoriosos no pleito 
eleitoral desse ano recebem 
diploma hoje, em sessão 
no Teatro Pedra do Reino — 
Centro de Convenções 
Ronaldo Cunha Lima.
Às 16h.

Sem gás
A permanecer como anda 
— se comparado a anos 
anteriores — o veraneio 
em Camboinha será dos 
mais insossos dos últimos 
tempos.
Dezenas de casas 
continuam com placa de 
aluga-se.
Crise + carestia nos preços + 
novo governo chegando...

Pesar
Um vitorioso! Um homem 
que lutou por mais de 20 
anos contra uma doença 
incurável, que soube aprovei-
tar intensamente o presente 
maior de Deus que é a vida.
Anibal Costa partiu na 
noite do último domingo. 
Que siga em paz!

Força total
O Desembargador Federal 
Rogério Fialho deu um 
show de prestígio quando 
recebeu, na última sexta-
-feira, a MedalhaEpitá-
cio Pessoa, na Assembléia 
Legislativa.
Levou ao evento, o presiden-
te da Casa Gervásio Maia, o 
presidente do TJ, Joás de Brito 
Pereira, e o governador eleito 
João Azevêdo.
Quer mais, ou tá pouco?!

Em ação
O futuro ministro Sérgio 
Moro fez mesmo escola, 
no resgate da moralidade, 
nesse país.
Todos os dias acordamos 
agora com uma super 
operação na Paraíba, 
buscando os responsáveis 
por desvios da máquina 
pública.
O povo agradece!

Detalhe
A propósito, os cenários do 
palco do Pedra do Reino, 
para a sessão de hoje, terá 
o traço de uma decoradora 
nata: Virginia Morais.
Além de folhagens, o 
espaço ganhará a força 
da arte paraibana com 
algumas peças em barro, 
assinada por Gina 
Dantas.
Sen-sa-cio-nal!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


