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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Joseilton Macedo, 
Maria de Lourdes 
Magliano e Mariana 
Nery Dantas Cabral.
—
Rosa Rabello homena-
geia hoje, com almoço, a 
artista plástica Heloísa 
Maia.
—
O forrozeiro Waldonys 
e Zelezim estarão hoje 
no Lovina.
—
Tem melhor que uma 
sexta-feira de verão?!!!
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Anúncio para Chico

A chique Iran e o jogador Hulk Souza curtem 
o verão com a família em Cambionha

Rossana Sá 
e Dias Neto

Naná Garcez no 
comando de A União

Sandra Azevedo 
causando em Chicago
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Aplausos
No Diário Oficial de 
ontem, a nomeação da 
jornalista Naná Garcez 
para a presidência de A 
União.
Uma jornalista séria, 
competente com trajetó-
ria brilhante na imprensa 
paraibana.
Muito bem escolhida!

Detalhe
Ao tomar posse como 
DPG Ricardo Barros 
deve nomear a antecesso-
ra no cargo, Madalena 
Abrantes, como Defensora 
Geral Adjunta.
A sintonia entre todos 
que integraram a Lista 
Tríplice, encaminhada 
ao Governador, esmagadora-
mente eleita pela categoria 
está mantida.

Em festa
O governador João 
Azevêdo fez o que tinha 
prometido: nomeou 
Ricardo Barros como 
novo Defensor Público Geral 
da Paraíba.
O ato foi publicado no 
Diário Oficial de ontem.

Pesar
A sociedade paraibana foi 
surpreendida, anteontem,  
com o falecimento 
prematuro de Giusepe 
Coutinho, um dos 
herdeiros do presidente 
da Fecomércio, Marconi 
Medeiros.
A coluna se associa aos que  
prestam solidariedade a 
família enlutada.

Constatação
Nessa época de forte 
visitação turística, a calça-
dinha do Cabo Branco 
—  totalmente refeita pela 
Prefeitura Municipal 
— em algumas horas, fica 
pequena para acomodar 
visitantes, atletas, 
ambulantes e moradores da 
área.
No cooper da manhã e a 
noitinha está uma loucura 
transitar por ali.

Top
Rossana Sá Dias é 
rápida no gatilho e, com a 
maior competência, sempre 
organiza uma comemo-
ração de aniversário para 
o marido Dias Neto — 
gente muito boa e querida 
da coluna.
Hoje, às 21h, recebe convi-
dados no It Clube — a 
novíssima e linda boate do 
Hotel Tambaú.
Casal adorado!

Agenda
Ramon Schnayder faz 
show, amanhã, no Chopp 
Time.
O cantor continua aconte-
cendo nas noites musicais 
da cidade.

Quem chega
Aliás, entre os tops da 
cidade ebulição total, nesta 
sexta-feira, com a chegada 
do médico André Braga.
O médico paraibano 
cumpre agenda social  
amanhã em Campina — 
vai prestigiar o casamento 
de um dos filhos do 
deputado Welligton 
Roberto — e no domingo 
aporta por aqui.

Reinado
O jogador Hulk causa no 
verão paraibano.
Está com duas casas na 
orla — uma em Formosa, e 
a outra — só para festas — 
em Camboinha. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


