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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Tico Gomes da Silva 
Chico Ruffo, Christina 
Heim, Vilani Bandeira, 
Alain Mosczkowicz e 
Dijacyr  Paiva.
—
Na cidade, Juliana 
Minervino — simples-
mente linda!
—
Em circulação, a nova 
edição da revista 
PREMIUM, com Linda 
Carvalho na capa.
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Anúncio para Chico

Wills Leal — personagem que faz 
a diferença na cultura paraibana

Teca Ribeiro, Maria Emília 
Freitas e Helena Almeida

Socorro
Carvalho

Lucia Helena Sá, 
curtindo Pipa
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Medalhas
Ontem, foram entregues os 
diplomas para os eleitos de 
outubro passado. Hoje, o dia 
será de receber medalhas.
Na Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira, o Conselho 
Superior da Procuradoria 
Geral do Estado, concede a 
Medalha Procurador José 
Américo de Almeida, às 
personalidades que contribu-
íram para o fortalecimento 
da instituição.
Quem vai receber?! 
Digamos, o Poder de hoje —
Ricardo Coutinho — o do 
amanhã — João Azevêdo 
— os eternos secretários 
Gilberto Carneiro, 
Livânia Farias, Waldson 
Souza, Gilmar Martins, 
Desembargadores José 
Ricardo Porto, Oswaldo 
Trigueiro, Francisco 
Sérpico da Nóbrega, 
Conselheiro André Carlo 
Torres, o Desembargador 
Federal Rogério Fialho e 
o Juiz Aluísio Bezerra.

Presentaço
Como vem realizando 
há anos, Manuelina 
Hardmann abre as portas 
do restaurante Salsa It, do 
Hardman Praia, na véspera do 
Natal.
O melhor é que com um 
banquete super especial, com 
conforto, requinte e toda a 
sofisticação para fazer a festa 
da família mais feliz.

Irresistível
Depois de décadas como 
proprietário de uma 
charmosa casa na praia de 
Baía Formosa, o cabeleireiro 
Toinho Matos, está a um 
passo de dizer sim a uma 
das propostas de compra do 
imóvel.
E justifica: esse ano fui lá duas 
vezes.
Vende logo Toinho!!!

Bodas
Beatriz Ribeiro e 
Hallan Iff, remetendo Save 
the Date para a cerimônia 
de casamento que aconte-
cerá no dia 17 de janeiro.
Numa recepção restrita em 
Miami.

Recesso
A partir de amanhã, todas 
as unidades judiciárias do 
Estado, entram em recesso 
forense, que segue até o dia 6 
de janeiro. 
Durante esse período, o 
Judiciário funcionará em 
regime de plantão.

Modernidade
Aberto, ontem, com a 
participação de represen-
tantes de Profissionais do 
Sexo de 14 estados mais o 
Distrito Federal está sendo 
realizado em João Pessoa, 
o 2º Encontro Nacional 
de Prostitutas.
O evento se prolongará até 
amanhã com programação 
agitadíssima.

Incrível
No próximo dia 22, Cat 
Dealers vai se apresentar 
em Cabedelo. 
Fenômenos na música eletrô-
nica, Lugui e Pedrão, os irmãos 
e produtores que respaldam 
o Cat Dealers, estão entre os 
Top 100 dos maiores DJs do 
mundo pela revista britânica 
DJ Mag.
Pense numa festa!

Eo vou!
Como todos finais de ano, 
Renata Arruda e Erick 
von Söhsten farão show 
na noite pessoense.
Será sexta-feira, no Vino 
Musicale, em Tambaú,  
cantando, claro, Roberto 
Carlos.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


