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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Chico de Brito Pereira,
Selma Lianza Dias 
Holanda, Gustavo 
Nóbrega, 
Auxiliadora Cardoso, 
Rogeraldo Campina, 
Joana Darc Aguiar, 
Silmary Sobreira Vita 
e Roseli Lucena.
—
Marcílio e Alessan-
dra Nascimento já 
estão curtindo os fi nais 
de semana de Sol de 
Camboinha.
—
Sheyner Asfóra e  
Renata Mangueira 
registraram chapa — 
presidente e vice — na 
eleição da OAB.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Alessandra Sobreira — linda 
e chique!

Caio Palhano e Bárbara Porto 
casam- se sábado
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Despedidas
A coluna está surfando numa 
onda saudosista,mas é fato 
que, por conta de lamentadas 
partidas.
O executivo André Theobald 
— que até sexta-feira passada 
presidia o Grupo Energisa na 
Paraíba, assumiu anteontem, 
o comando da Eletrobras 
RO, em Rondonia.
“Embora cheio de saudades da 
Paraíba, estou entusiasmado com o 
desafi o que vou enfrentar”, disse a 
coluna.

Opinião
Cássio Cunha Lima é um 
homem inteligente de conhe-
cimentos que sempre terá eco 
profissional onde quer que atue.
Perde a política — ainda que 
momentâneamente —  ganha 
o universo jurídico brasileiro.

Decisão
Em mensagem no Whatsapp, 
o senador Cássio Cunha 
Lima informando o caminho 
que tomará, a partir de 2019, 
quando deixa o Senado 
Federal.
Vai residir em Brasília, onde 
passará a advogar.

Barraco
Em João Pessoa, na manhã e 
tarde da última segunda-fei-
ra, o assunto — fora a vitória 
de Bolsonaro — foi um só: o 
barraco que houve na Casa Cor.
Teve muitas fakes nas redes 
sociais...

Origem
A propósito, vale lembrar 
que Sheiner Asfora tem 
origem forte na política: é 
fi lho de um dos mais simbo-
licos líderes de nosso Estado  
— Raimundo Asfora.
Como o pai, é inteligen-
te, tem talento e, se eleito, 
poderá fazer um bonito 
trabalho na instituição.

Largada
Passada a eleição presidencial 
do país, está em cena agora,aqui 
na Paraíba, o processo eleitoral 
da OAB.
O atual presidente Paulo Maia 
vai tentar a reeleição enfren-
tando uma candidatura  — até 
agora, pelo visto  — bem forte, 
liderada por Scheiner Asfora.
O registro da chapa de oposição 
foi feito anteontem como a 
coluna mostra na foto ao lado.

Uau!!!
Jean Paul Gaultier esteve 
no Brasil e anunciou, na 
semana passada, que vai 
dar um toque especialís-
simo ao Carnaval do 
Rio. 
Gaultier assinará as 
fantasias de uma das alas 
da Portela, em parceria  
com a carnavalesca Rosa 
Magalhães, e, de quebra, 
desf ilará em um carro 
alegórico.

Vitrine
O incêndio na sede da Expo 
Feira de Artesanatos, em 
Tambaú, é o retrato da 
fragilidade que o cidadão 
paraibano vive.
Sem segurança — nem 
contra roubos, e muito 
menos contra incêndios...

É pique
Querida e super conceitu-
ada, Auxiliadora Cardoso 
será o personagem central 
do almoço de hoje, na 
Tasquinha do Tio.
A partir do meio dia, 
comemorando a nova 
idade.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


