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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Armando Abílio Vieira,
Maria Emília Freitas, 
Bruno Mendonça, 
Socorro Andrade, Ezilda 
Rocha, Silvana Ribeiro, 
Válber Guedes e Diego 
Falcão.
—
Ceres Queiroga e Adam 
Brandel estão na Itália.
—
Graça Mayrink se 
preparando para 
temporada no Canadá.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Fabíola e Junior Bandeira, 
em sessão no HAO

Selma Monteiro, Irlanda Benevides 
e Solange Ribeiro Coutinho

Roberta Aquino 
e Ezilda Rocha

Maria Emília 
Freitas
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Homenagem
Durante o lançamento do 
livro Lavagem de Dinheiro e 
Paraísos Fiscais — A captura da 
economia pelo crime organizado,
do professor Fabiano 
Emídio de Lucena, a 
delegada Luciana Paiva 
Barbosa, fez questão de 
homenagear uma das 
autoridades que mais 
trabalharam pelo novo 
tempo que se instala no 
país: o presidente do TJPB, 
desembargador Joás de 
Brito Pereira.

Autógrafos
O Conselheiro Flávio 
Sátiro Fernandes —
acadêmico atuante, gente 
da maior categoria e 
conceito — vai lançar o 
livro  Ernani Satyro — 
amigo velho.
Dia 4, às 18h, na Fundação 
Casa de José Américo.

Lamento
Um homem reservado, 
discreto, de forte atuação 
empresarial, gente decente, 
de quem nunca se ouviu 
nada que não fossem 
elogios.
Ontem, Cláudio Freitas se 
despediu da vida.
À Ana Julinda, filhos e 
netos, a solidariedade da 
coluna.

Finishi
O artista Sérgio Lucena — 
sempre ele,  vai fechar o ano 
participando da coletiva O 
Lugar Que Nos Observa, na 
Galeria Eduardo Fernandes, 
em São Paulo
Dia 1 de dezembro, às 11h.

Novos tempos
Em vídeo , os estilistas 
da Dolce & Gabbana 
pediram desculpas à China 
pela campanha publicitária 
que lançaram e que levou 
ao cancelamento do desfile 
da marca, na quarta-feira 
passada
A publicidade mostrava uma 
chinesa tentando cortar uma 
pizza e comendo macarrão 
com hashi, o que para o 
público chinês, foi uma  
afronta.

Comemoração
O Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, 
acontecerá na proxima 
semana.
Para comemorar, será 
realizado na Lagoa, no dia 
2, o Festival de artes, cultura, 
esportes e lazer voltado para 
pessoas com deficiência. 
A ação leva a griffe da AC 
Social e Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. 

13 anos
Linda Carvalho — que é 
linda no nome e no visual — 
convidando para o almoço 
em comemoração aos 13 anos 
de carreira profissional.
Será no dia 6 de dezembro, 
em sessão pilotada por 
Glauber Castro, no Empório 
Gourmet.

Detalhe
É bom que se registre que 
Linda Carvalho é, sem 
dúvida alguma, dos maiores 
talentos de nossa televisão.
Tem muito o que 
comemorar mesmo.

25 anos
Em nossas mãos, convite 
para a festa em comemora-
ção aos 25 anos do Sicredi.
Dia 6, às 19h, no Paço dos 
Leões.

Alegria,alegria
Germana e André Maroja 
resolveram se permitir.
Dia 10, reúnem amigos e 
festejam a vida. Depois eu 
conto...
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


