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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Ivan Rodrigues de 
Carvalho, Océlio 
Cartaxo, Irlane Pereira 
Vieira, Valdês Borges 
Soares, Alda Lúcia 
Pimentel de Castro 
Pinto, Churchill Caval-
canti César e Antônio 
Fernandes Neto. 
—
O médico André Braga 
passou o réveillon em 
Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro. Poder total!
—
Pela tradição, esta é 
a semana de maior 
ebulição do veraneio de 
Camboinha. 
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Anúncio para Chico

Maria Sales Lins e o 
gorvenador João Azevedo

Nairon 
Barreto

Cecília Avelino 
& André Lins

Christiane Teixeira e 
Alexandre Cunha
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Candidatura
Depois da posse do novo 
Governo, já está nas ruas e a 
coluna já escutou um bocado 
sobre quem está se preparan-
do para concorrer a vaga de 
Prefeito de João Pessoa, em 
2020.
Vários são os nomes, mas 
o vereador Fernando 
Milanez Neto foi quem 
entrou em cena primeiro.
Vale dizer que  a família 
Pessoa (linha paterna do 
parlamentar)  já gerou 
presidente da República, 
Governador do Estado 
deputados, vereadores e 
também prefeitos da Capital.
Tem tradição para disputar 
o cargo. 

Casamento
Cecília Avelino e André 
Lins — gente que a coluna 
adora — vão se casar.
Dia 5, às 16h, na Casa do 
Jacaré.
Momento especialíssimo 
para  a coluna que já teve 
em sua equipe de redatores 
a linda noiva, filha de Ruth 
Avelino.

Curtição
Além de palco do festival 
de música do Verão, o 
Lovina abre as portas, 
nesta sexta-feira, para 
o talento do humorista 
Nairon Barreto.
O Zé Lesin estará em cena 
num novo e super show.
Imperdível!

Ao trabalho!
Começa hoje o primeiro dia 
de trabalho do agora Gover-
nador João Azevêdo.
Homem de costumes 
simples, sem afetação.
Vai dar certo!

Máximo
O empresário Alexandre 
Cunha está para inaugurar 
- a qualquer hora- em 
Tabatinga, o mais incrível 
restaurante do Litoral Sul.
Quem já passou pelo 
empreendimento garante 
que o local vai virar point 
de celebridades.

Endereço
A propósito, ainda não foi 
divulgado oficialmente, 
mas é certo que o gover-
nador João Azevêdo vai 
residir na Granja Santana.
Com o detalhe: ao que se 
saiba, não houve obras ou 
restauros  para  a chegada 
da primeira família do 
Estado ao famoso imóvel.

Informação
O ISO Colégio ampliou o 
atendimento aos alunos 
nesse ano de 2019.
Está oferecendo também o 
Ensino Fundamental II.

Movimento
A Tratoria de Origem 
— inaugurada em Manaíra 
é, sem dúvida, a grande 
sensação da gastronomia da 
cidade nesse verão.
Muito bom mesmo!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


