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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Benjamin Maranhão 
Neto, Lide Milanez, 
Eduardo Porto, Gilca 
Vieira e  Marcos Paulo 
Aschoff.
—
O escritor angolano Abreu 
Praxe participa amanhã, no 
Sitio Tambaba, do Ocupa 
Flit Conde. A partir das 
17h30.
—
Sexta-feira... bom 
demais!!!

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

A bonita 
festa 
dos 100 
anos de 
Teotônio 
Neto

Tudo aconteceu no Rio 
de Janeiro — onde 

reside há muitos anos. 
Ao lado da família e de 
escolhidos amigos, como o 
industrial Roberto Caval-
cante Ribeiro, o fundador 
do CORREIO, Teotônio 
Neto festejou os 100 
anos de vida e de vitórias 
que só os privilegiados 
conseguem conquistar. 
A coluna deu um zoom 
e conseguiu captar os 
flagrantes que exibi na 
edição de hoje.

Teotônio Neto, em um bonito 
momento, com seus netos

Roberto Cavalcanti e Sandra 
Moura com Teotônio Neto

Abgail Fagundes e Francisco 
Freire de Figueiredo

Teotônio Neto em mais um 
momento desta grande noite
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O advogado Rinaldo 
Mouzalas, está entre os 
aprovados da seleção do 
doutorado da UFPE.
O detalhe importante que 
faz a coluna aplaudir efusi-
vamente é que Rinaldo 
chegou chegando em 
primeiríssimo lugar.
Competente!

Cantata
A Cantata de Natal 
promovida pela Aemp  
todos os anos, está com data 
marcada: 13 de dezembro.
A apresentação acontece-
rá a partir das 19h30, na 
fachada do Tribunal de 
Justiça da Paraíba
Com a iniciativa, a 
Primeira Dama Ana 
Lúcia Pereira pretende 
arrecadar alimentos para 
distribuir com instituições 
carentes.

Discussão
Papo entre investidores 
e empresários da cidade, 
escutado, ontem, numa 
das mesas do frequentado 
almoço do Guida, no Cabo 
Branco.
“Até agora nenhum paraibano 
ou nordestino está na equipe de 
Bolsonaro”.
E não é que é verdade!..

Exposição
O artista plástico Clóvis 
Junior — um dos tops da 
pintura paraibana com 
mercado assegurado em 
várias partes do mundo — é 
o personagem central do 
livro que o Fecomércio/Sesc/
Senac vão lançar no próximo 
dia 6.
Clóvis é um talento que 
merece todas as reverências.

Top
O Defensor Chico Freire 
— como sempre faz — 
comemora a nova idade 
realizando uma super festa.
Hoje, a partir das 21h, faz 
o Cabo Branco estreme-
cer com show da banda 
Tuaregs, e do DJ Zemarcos.
Chico mobilizou gente 
daqui, de Campina e até de 
Itabaiana, onde atuou  por 
muitos anos.

Detalhe
Vale dizer que a iniciativa 
dessa homenagem partiu 
da figura de Marconi 
Medeiros.
 Um craque!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


