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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Antônio Robson 
Cruz, Glauco da 
Silva Campos, Dário 
Henriques, João de Deus 
de Souza Filho, Lúcia 
Nepomuceno Barbosa e 
Verônica Macedo.
—
No Mitt, anteontem à noite, 
liderando grande mesa 
Felipe Serpa.
—
Destino de hoje: 
Camboinha!!!
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Anúncio para Chico

Melissa Mendonça 
— linda!

Têca Ribeiro e Heloísa Maia 
— Ela volta à Miami, amanhã

Moacyr Arcoverde — tá 
pintando festa por ai

André & Cecília 
casam hoje
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Primeiro ato
O Defensor Público Geral 
da Paraíba, Ricardo 
Barros, tão logo tomou 
posse ontem no cargo, 
assinou seu primeiro ato.
Nomeou, como Defensora 
Público Adjunto, Madalena 
Abrantes.
Representa dizer que o 
comando na Defensoria 
Pública da Paraíba continua 
sintonizado com quem 
realizou a gestão de maior 
avanço na instituição.
Detalhe importante: ao 
contrário de Ricardo 
Coutinho que não 
manteve qualquer diálogo 
com a DP, o Governa-
dor João Azevêdo já 
fez reunião com o DPG 
Ricardo Barros.

Vitória
Ontem, Cássio Cunha 
Lima divulgou nas redes 
sociais, que o presidente 
Bolsonaro sancionou 
projeto do Programa do 
Leite, de sua autoria, sem 
vetos.
Na prática, mais empregos 
e renda para o produtor 
rural. 

Brilho
Se despedindo da função, 
mas conquistando vitórias 
expressivas no incrível 
mandato que teve no 
Senado.
É assim que vem sendo, 
nesses últimos dias, a 
atuação do senador 
Cássio Cunha Lima.

Absurdo
Um acinte aos novos 
tempos em que o país 
vive, assitir uma possível 
vitória do senador Renan 
Calheiros para a presidên-
cia do Senado.
E o pior é que, até os 
adversários concordam que 
Renan é, naturalmente, 
o favorito nessa eleição de 
fevereiro próximo.

Conclusão
O detalhe é que no jogo 
democrático ainda vigente 
no país, não há nada de 
extraordinário nesse pleito 
do Renan...
Mas que irrita, e muito, o 
cidadão cumpridor de suas 
obrigações, irrita.

É hoje!
Numa cerimônia civil — 
na linda Casa de Jacaré —
com a presença da família 
e amigos muito próximos, 
todos super a vontade, 
Cecília Avelino Barbosa 
& André Nóbrega oficia-
lizam o amor hoje, às 16h.
Emoção pura.

É alegria!
Com aparato — cada vez 
maior — será iniciada hoje 
à noite, a temporada do 
Fest Verão 2019.
A dupla Jorge & Matheus  
é a grande atração da 
agenda de abertura da 
promoção. 

Quem chega
Desde ontem, na cidade, 
o advogado Moacyr 
Arcoverde.
Veio rever os amigos e, 
como se sabe, sendo um 
anfitrião de primeira, deve 
receber em seu aparta-
mento no Avis Rara, em 
Tambaú.

Técnico
O novo presidente da 
Agência Executiva de 
Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), Porfírio 
Loureiro, chegou 
chegando ao cargo.
Completamente afinado 
com a nova função.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


