
via
social

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Eneida Melo, Zélia Melo, 
Daniella Santos, Salete 
Trigueiro, Cristine 
Bronzeado, Roberta de 
Torres, Márcia Costa, 
Nivaldo Garcia Neto, 
Marilza Souto, Orlando 
Damascena, a jornalis-
ta Naná Garcez e Hígia 
Lucena.
—
Os chefs Renato Valadares 
e Fernando Fraga 
também participam do 
Raízes do Sertão, Encontros do 
Mar — menu degustação 
— que acontece sexta-fei-
ra, no Salsa it, do Hotel 
Hardman.
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Anúncio para Chico

O editor, Abelardo Jurema e Celino 
Neto com o anfitrião Tércio Barros

José e Auxiliadora 
Cardoso

Zé 
Filho

Jorge
Vercillo

Rita de Cássia e 
Roberto Andrade

Ricardo e 
Francis Barros
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Oxigenação
Surpreendendo, o gover-
nador Joâo Azevêdo fez 
alteração bastante repre-
sentativa — no comando 
da Policia Militar, Bombeiros e 
Segurança pública.
Ontem, o Diário Oficial 
do Estado, circulou com 
dezenas de nomeações.
“Precisávamos oxigenar esse 
setor”, disse um poderoso 
auxiliar do Governo.

Casamento
Em nossas mãos, o 
convite — belíssimo! — do 
casamento de Carolina & 
Henrique, filhos de Carlos 
José Cabral, Patrícia Cruz, 
Felipe e Fernanda Schim-
melpfeng.
Dia 9 de fevereiro, às 15h, na 
Pousada Vila dos Ventos.

Posse
Vai ser com solenidade 
tradicional e — já se sabe 
— prestigiada por muitos 
do Poder, que o Defensor 
Ricardo José Souza 
Barros, assumirá oficial-
mente hoje o comando da 
Defensoria Pública da Paraíba.
Às 16h, no Auditório 
Celso Furtado, do Centro 
Cultural Ariano Suassuna 
do Tribunal de Contas da 
Paraíba.

Nos EUA
Como fazem todos os 
anos, Renato e Adrianne 
Rodrigues, donos da 
Softcom, estão em temporada 
de trabalho em EUA.
Foram participar da NRF 
2019: Big Show.
Sem dúvida, um dos 
maiores eventos da infor-
mática no mundo. 
Claro, vão trazer 
novidades!

Detalhe
Segundo os aplicativos, essa 
busca dos coroas são incenti-
vadas pelos filhos e amigos.
“Casar é  um antídoto para a 
depressão” diz um especialista 
no assunto baseado numa 
pesquisa da Universidade 
de Michigan.

Presença
Aliás, quem também está 
em solo americano, desde 
hoje pela manhã, é o 
colunista Celino Neto.
Foi prestigiar o casamento 
de Beatriz Ribeiro & 
Hallan Iff, que acontece 
amanhã, no W South 
Beach.

Primeiríssima
Foi um grande sucesso — 
de presenças e vendas — a 
pré-inauguração do condo-
mínio Beach Plaza, da 
Sólida Imóveis, na praia do 
Holandês, em Lucena.
No acontecimento — que 
teve o prestígio de tops 
da sociedade, liderados 
pelos colunistas Abelardo 
Jurema, Celino Neto e o 
editor — houve show de Zé 
Filho — sensacional — e do 
cantor Jorge Vercillo. 

Festa
O aniversário do empre-
sário Bill Cabral, vai ser 
comemorado no próximo 
sábado. 
Com um sunset no Roccia 
— sessão coordenada pela 
esposa Valéria — que é 
chiquérrima e sabe das 
coisas.
Top!! 

Lançamento
O jornalista Kubitschek 
Pinheiro, lançou nas redes 
sociais, domingo passado, 
o nome do arquiteto 
e escritor Germano 
Romero, para ocupar 
a Cadeira 27, que foi 
ocupada, até dias atrás, por 
seu pai, o cronista Carlos 
Romero. “Tem talento, livros 
públicos e escreve bons textos no 
Correio da Paraíba, semanal-
mente”, disse o K.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


