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Aniversariam hoje na 
sociedade: Aparecido 
Branco, Maria de Fátima 
Andrade, Cleilton 
Cirino, Jackeline Farias, 
Dácio Gonçalves e 
Bruno Menezes.
—
O aniversário é hoje, mas o 
grande presente (o segundo 
herdeiro) que o colunista 
Celino Neto receberá, só 
chegará no mês que vem. 
—
Diana Miranda vai ser 
a estrela do Sabadinho 
Bom de hoje, no Centro 
Histórico. 
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Anúncio para Chico

Luiz Felipe Fernandez, Bruno Cosme,
Eithel Santiago e Igor Alencar

Hermano 
Almeida

Serginho Montenegro 
e Bruna Borges 

Cantora
Anitta
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Em familia
Com um almoço, na 
propriedade rural do Rio 
Grande do Norte, o ex- 
prefeito de João Pessoa, 
Hermano Almeida, 
comemora, hoje, bem vividos 
92 anos de vida.
Hermano é um símbolo de 
honradez de nosso Estado.

Posse
Em nossas mãos, convite 
para a posse do Conse-
lheiro Arnóbio Viana, 
na presidência do Tribunal 
de Contas.
Dia 25, às 16h.
***
Vale dizer que essa será a 
segunda vez que Arnóbio 
comandará o TC.

Investimento
Depois do  sucesso com o 
cantor baiano Luiz Caldas, 
no ano passado no Baile 
Vermelho e Branco,  
a prévia carnavalesca 
promovida pelo Clube Cabo 
Branco, vai ganhar força e 
animação diferenciadas em 
2019. 
Com a banda  Cheiro de 
Amor. Dia 16 de fevereiro.

Despedidas
O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba 
retoma aos trabalhos, 
no dia 23, após o recesso 
forense. 
A sessão será administra-
tiva e marca o início da 
agenda e as despedidas  
da gestão do desembar-
gador Joás de Brito 
Pereira Filho, que deixa 
o comando do TJ nos 
primeiros dias de fevereiro.

Fest Verão
Marcada para hoje, o 
segundo dia de shows do 
FestVerão 2019 — que 
esse ano está realmente 
muito elogiado.
O destaque da sessão de 
logo mais é o show da 
cantora Anitta — segura-
mente, a top cantora do 
Brasil, no momento.

Pesar
A sociedade  — o mundo 
médico paraibano também  
— se despediu, ontem, do 
médico Júlio Minervino.
Uma figura querida, com 
importante contribuição a 
saúde de Rio Tinto  — onde 
pilotou por muitos anos o 
mais importante hospital 
daquela região — além de  
personagem de destaque na 
vida social.

É hoje
Começa hoje o Verão na 
Correio — iniciativa da TV 
CORREIO, sucesso absoluto 
em todas as versões.
O programa será pilotado 
por Bruna Borges e 
Serginho Montenegro, 
em cenário montado no 
Lovina. Imperdível!!!

Repercussão
Nas redes sociais, surgem 
repercussões de todas as 
partes do país, chamando 
atenção para a transferên-
cia de domicílio eleitoral 
do senador Lindemberg 
Farias, para João Pessoa.
Muitas críticas — com focos 
variados — mas há de se 
entender que o país vive uma 
democracia e que ninguém 
pode proibir o outro de 
construir caminhos.

Open
Cristiane Pereira e 
Alexandre Cunha 
abriram as portas do 
restaurante Kuara, na 
praia de Tabatinga.Top!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


