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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria do Carmo 
Santiago, Andressa 
Queiroz, Damiana 
Queiroz, Verônica Lúcia 
do Rego Luna e Ceres 
Queiroga.
—
Betinha Marinheiro está 
no Rio desde a última sexta-
-feira. Foi passar o Natal com 
as filhas, claro!

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

O Natal dos 
amigos do 
Saladella’s

O  restaurante 
Saladella’s funcionou 

durante 27 anos e, mesmo 
depois dessa longa vida, 
continua tendo link com 
um grupo de empresá-
rios e políticos de nossa 
terra. Primeiro, continuam 
ativos noWhatsapp. 
Depois, ainda sem local 
definido para os almoços, 
esse pessoal continua se 
encontrando, diariamen-
te. E como esses elos, 
realmente, não conseguem 
ser desfeitos, quinta-feira 
passada, a  tradicional 
confraternização de Natal 
do grupo foi realizada. 
Divertida e prestigiada, 
como sempre.

Veneziano Vital do Rêgo,Sérgio Melo, 
Porfirio Loureiro e Marcílio Nascimento

Júnior Bandeira e o 
vereador Bosquinho

Raul Batista, Einstein Almeida 
e Alexandre Cunha

Olavo Cruz, Zeca Amado, 
Alexandre Cunha e o editor

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Encalhe
A julgar por esse último final 
de semana, nunca num final 
de dezembro, existiu tanta 
oferta de casa para alugar 
em Camboinha.
Crise?! Pode até ser, mas o 
fato é que os preços por lá 
são exorbitantes.

Categoria
E coube ao empresário 
Marcílio Nascimento 
Filho organizar a Confra 
do Saladella’s — ela 
aconteceu na cobertura 
de um dos prédios de 
Camboinha III.
Tudo perfeitamente organi-
zado.

Primeirissima
Ficou primorosa a plaquete 
Coragem e lealdade acima de 
tudo, que o articulista do 
CORREIO, Francisco 
Evangelista de Freitas 
mandou rodar com os 
discursos do lançamento do 
livro Uma Viagem ao Tempo.
A capa e programação 
visual da obra é assinada por 
Martinho Sampaio. As 
fotos? by Dalva Rocha. Vitória

Os gabinetes dos desem-
bargadores Maria das 
Graças Morais Guedes 
e Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, atingiram 
100% do julgamento dos 
processos inseridos nas 
metas estabelecidas para o 
ano de 2018.
Os elogios são gerais.

Agenda
Um almoço, hoje em 
Camboinha, restrito a 
família e amigos queridos 
da cidade, marcará o 
aniversário de Lafaite 
Torres Filho — gente 
muito boa que a coluna 
tem na maior cotação.
A anfitriã da sessão será, 
a irmã do homenageado, 
Jackeline Torres. 

Decisão
O super Ministro Paulo 
Guedes já decidiu: no 
Governo Bolsonaro não serão 
destinados recursos finan-
ceiros para o Carnaval, 
Parada gay, Marcha da 
maconha, etc.
Saúde, educação, segurança, 
transporte e desenvolvimento são o 
foco. Aplausos!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


