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Aniversariam hoje: Ruth 
Moura, Leonardo Fontes, 
Evandro Nóbrega, 
Chico Bonfim, Diego 
Tavares, Aurílio Estrela, 
João Geraldo Teixeira 
de Carvalho, Simone 
Vieira, Marta Coutinho e 
Daniele Tavares.
—
Tem balada amanhã, na 
cobertura do Riviera, em 
Camboinha. Only for woman.
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Anúncio para Chico

Fabíola Bandeira com as amigas num sunset 
de sábado passado, em Camboinha

Júnior Bandeira 
com os amigos 

Germano Toscano de Brito 
e Glauberto Bezerra

Marília 
Mendonça
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Parceria
A Anoreg-PB e o Procon 
estão com olhos para os 
surdos e mudos da Paraíba.
Explicando melhor: as insti-
tuições, vão disponibilizar 
um profissional especialista 
na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), para facilitar o 
serviço destinado a essas 
pessoas com deficiência. 
É a força da Primeira-da-
ma Michelle Bosolnaro, 
chegando a nossa terra. 

Al mare
Foi grande a farra, no Iate do 
Hulk, domingo que passou.
O jogador — que sabe curtir 
a vida e faz muito bem — 
convidou os cantores Anitta, 
Jorge Vercillo e o blogueiro 
das fofocas David Brazil, 
para passeio nos arredores de 
Areia Vermelha.
Claro que tudo visto e 
divulgado nas redes sociais.

Posse
Será no auditório Celso 
Furtado do Centro Cultural 
Ariano Suassuna, dia 1º de 
fevereiro, às 16h,  a posse da 
nova Mesa Diretora do Tribunal 
de Justiça, formada pelos 
desembargadores Márcio 
Murilo da Cunha Ramos 
(presidente), Arnóbio 
Teodósio (vice) e Romero 
Marcelo da Fonseca 
(corregedor).  
Sessão que — certamente — 
será concorridíssima.

Free
Para aqueles que adoram 
cultura, vai a São Paulo no 
próximo dia 25, vai a boa 
dica: o Masp está oferecen-
do entrada gratuita, até as 22 
horas, por conta do aniversá-
rio da maior cidade do país. 
Não custa lembrar que o 
Museu de Arte de São Paulo tem 
o nome do paraibano Assis 
Chateaubriand — foi ele 
quem fundou em 1947, com 
obras valiosas de artistas do 
mundo inteiro.

Top
A coluna chamou atenção 
no ano passado — e quase 
o mundo veio abaixo nas 
redes sociais — mas o certo 
é que, a cantora Marília 
Mendonça está outra nesse 
verão.
Muito mais magra, igual-
mente linda e eternamente 
poderosa. Viva a saúde!

Tal e qual
O passeio nas calçadas da 
Almirante Tamandaré, 
em qualquer trecho, 
domingo à noite, chegou ao 
que se pode dizer de inima-
ginável.
Era tanta gente, mas tanta 
gente, que — em função 
do forró que se tocava em 
todos os lugares — parecia o 
Parque do Povo, na véspera do 
São João.

No auge
Falando em Marília 
Mendonça, o show da 
rainha da sofrência, fez no 
último domingo, bateu o 
público de Anitta e Safadão no 
sábado. A ex-gordinha é uma 
coisa!!!

Atraso
O negócio foi tão bom que 
Vercillo chegou atrasado, 
quase duas horas, no show 
que fez em Lucena.

Na pior
A obra de triplicação da 
estrada de Cabedelo  —  
além de desorganizada  —  
está transformando — para 
pior — parte da área.
Os paredões erguidos pelos 
viadutos são um desrespeito 
aos proprietários que, pelo 
benefício do acesso rodoviá-
rio, se viram sufocados. 
Sem falar na desvalorização 
do imóvel. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


