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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Mônica Neves Augusto, 
Maria Lúcia Vitorino, 
Maria Teresa da 
Conceição Silva, 
Nominando Diniz Filho, 
Mônica Gomes da Silva, 
Astênio Fernandes, 
Vilma Gusmão, 
Dulce Estrela, Jane 
Eyre Barbosa, Cecília 
Nepomuceno César, 
Deise Lara, João Vaz 
Filho, Robson Nery 
Dantas e José Herbert 
Palitot.
—
Está chegando o Natal!!

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Daniella Ribeiro — primeira 
mulher senadora da Paraíba

O editor, Madalena Abrantes, 
Julian e Manuella Lemos

Pâmela  Bório 
— vitória 

A Vice-Governadora Lígia 
Feliciano em noir et rouge

Maria Sales Lins Azevedo, futura
Primeira Dama da Paraíba
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Euforia
A propósito, na Diplomação 
do TRE, claro que os gritos, 
apalusos e entusiasmo maior 
da sessão se voltaram para o 
governador João Azevêdo 
e todos aqueles que fazem 
parte do cast governista.
As exceções: o deputado 
Julian Lemos, a ex-Pri-
meira Dama Pamela Bório 
e o deputado estadual do 
PSL. Afinal, no país inteiro, 
quando se fala nos liderados 
de Bolsonaro o público vem 
abaixo.

Continuidade 
O governador João 
Azevêdo fez um discurso 
bonito, na solenidade de 
Diplomação do TRE.
Bonito e revelador. Como 
que contrapondo o que 
muitos apostam nos basti-
dores, afirmou que “Faremos 
um Governo de continuidade sim, 
de acomodação jamais. Tolerante 
sim, fraco não. Garantidor”.
Aplaudidíssimo.

Novo formato
Prestigiada, organizada e 
com momentos de muito 
entusiasmo mas, decidida-
mente, uma das solenidades 
mais cansativas do ano. Foi 
assim a Diplomação dos 
Eleitos em outubro passado, 
realizada pelo TRE, no 
Teatro Pedra do Reino.
Na verdade, essa solenidade 
merecia agilidade na convo-
cação dos laureados. 
Apenas isso e tudo seria 
muito diferente

Brilho
Muitas mulheres tiveram 
momento de glória na sessão 
da Diplomação do TRE de 
anteontem.
A senadora Daniela 
Ribeiro (lindinha e super 
feliz) e a Vice-Governadora 
Ligia Feliciano ( chiquér-
rima num modelo Rogério 
Rufino), a deputada Cida 
Ramos foram os destaques. 
Seguidas por Pamela 
Bório, Camila Toscano e 
Edna Henriques ( toda em 
renda off-white.)

Show
Ainda na esfera política, 
a coluna não poderia 
deixar de realçar a gestão 
do deputado Gervásio 
Maia Filho, na Assembléia 
Legislativa.
Seguramente, foi a mais 
transformadora  dos 
últimos tempos. Resolveu 
a questão espaço — 
gabinetes, plenário, 
garagens.
Fez valer, portanto, a 
máxima de que filho de 
peixe, peixinho é.
Grande Gervásinho!

Carinho
A engenheira Carmem 
Eleonora Freitas, abriu 
as portas do apartamento de 
Manaíra, anteontem, para 
jantar em torno do editor da 
coluna e Jurema Filho.
Sessão divertida, com todos 
o cardápio elaborado pela 
anfitriã que monta, todos 
os anos, decoração natalina 
incrível.
Um carinho e tanto.

Confra
Todos os anos — durante 
muito tempo — os frequen-
tadores, do inesquecível 
restaurante Saladella’s, se 
reúniam em dezembro para 
celebrar o Natal.
Agora, com término da casa 
dirigida por Alexandre 
Cunha, os mesmos 
integrantes da mesa de 
opinião, decidiu manter a 
tradição e hoje, na cobertura 
do prédio onde o empresário 
Marcílio Nascimento 
curte a temporada de verão, 
em Camboinha, realizam 
super confraternização.
O editor da coluna tá nessa!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


