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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
João Franca Neto, 
Daniella Paraíso 
Guedes Pereira, Maiara 
Amorim, Anna Karina 
Carvalho Queiroga e 
Rinaldo Pessoa Gouveia.
—
Glória Cunha Lima será 
anfi triã hoje.
—
Os desembargadores 
Joás de Brito Pereira e 
João Benedito da Silva, 
ão presenças certas no 
XII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, dias 3 e 4, em 
Foz do Iguaçu.
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Rosa Targino Guedes Rabello
— muda de idade amanhã

Mariana Guedes Pereira e 
Vanja Mesquita com Berenice

Lúcia 
Nobrega

Irene
Ribeiro

Fátima Braga e
 Zelma Correa

Helena Almeida e Solange 
Ribeiro Coutinho

Tereza Cunha e
Zélia Mello

Maria Lúcia 
Costa
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Surpresa
Cristina Barreto — top 
que reside em Goiás há 
anos — foi surpreendida 
pelos cunhados Alessan-
dra e Clodoaldo Soares de 
Oliveira, anteontem, quando 
mudava de idade.
De repente, viu os dois 
dentro de casa cantando 
parabéns pra você!
Muito bom receber carinho.

Movimento
Começou a ganhar força — 
com ares de disputa mesmo 
— a luta por cargos no 
Governo João Azevêdo.
Por mais que todos saibam 
que muitos fi carão, ainda 
assim, a guerra já é grande 
nos bastidores.

Detalhe
Vale registrar, entretanto, 
que pressão para fi car vale 
até um certo ponto.
João é técnico, sabe como 
funciona a coisa pública e 
quer acertar.

É hoje!
Sábado de tensão para 
milhares de jovens do 
Estado.
É hoje o vestibular do 
Unipê — seguramente, 
uma das grandes universi-
dades do Nordeste.

Flit
Tem data para acontecer 
— já está sendo super 
comentado — a Festa do 
Livro Internacional da 
Paraíba: 1 de dezembro.
Detalhe: no Sítio 
Tambaba, no Conde.

Resgate
A boa notícia é que os 
médicos brasileiros,  já 
ocupam 85% das vagas 
deixadas pelos cubanos.
Olha aí o retorno antecipado 
do Governo Bolsonaro.

Em festa
Berenica Paulo Neto é uma 
querida da vida social de 
João Pessoa. É bem nascida, 
tem origem de primeiríssima 
linha e o mais importante! 
É gente do bem que, ao lado 
de Julinho —  uma fi gura 
querida e de conceito —  
constroe uma história bonita 
e de largo prestúgio.
Ontem, no almoço do 
Gulliver Mar —  rodeada de 
amigas —  Berenice festejou 
a nova idade e a coluna não 
resistiu em dar vitrine nessa 
edição. Grande Berenice!!! 

Máximo
Ana Gondim — que já foi 
um dos grandes nomes do 
turismo paraibano — está, 
cada dia mais, se permi-
tindo.
Há alguns dias, na melhor 
agenda zen, curte a energia 
da Chapada Diamatina.
Uma coisa.

Máximo
Ricardo Pinheiro e Toinho 
Matos abriram as portas 
do novo Cabelo Cortado, 
anteontem, mesmo com 
parte da decoração do 
ambiente — que já está 
lindo — para ser feita.
“Os clientes estão toda hora 
na nossa porta. Não podemos  
deixar de atendê-los”, dizem 
os top profi ssionais.

Expectativa
Pedro Lindolfo e Germania 
Lucena, ainda não estão 
com data para abrir a 
Bonna Gelateria — no 
ponto onde funcionou o 
Cabelo Cortado.
Mas a coluna já sabe :  vai 
ser logo!.

Berenice Paulo Neto e o carinho das amigas na sessão de ontem do Gulliver Mar
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


