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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
João Carlos Ferreira,
Mário Ivan Bezerra, 
Elizete Simões , Amélia 
Brito, Rosa Montenegro 
Leal, Alberto Macêdo 
e Walquíria Maria 
Rodrigues.
—
Sim! O Baile do Cafuçu 
ainda vai acontecer.
—
Tem curto-circuito nas 
esferas do Poder...
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Anúncio para Chico

Papo em Miami de quem sabe das coisas 
e tem estilo: Sandra Moura e Heloísa Maia

Helena e Alice Ribeiro Coutinho 
— lindas — em Paris

Mário Ivan — aniversariando
hoje — e Lúcia Bezerra

Isadora 
Cruz
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Golpe
O mundo empresarial e 
social paraibano, foi dormir, 
anteontem, com a triste 
notícia da morte de Zito 
Buarque — uma grande 
figura de nossa terra, 
parceiro de muitos e inesque-
cíveis momentos dos verões 
em Camboinha.
A Adete, os filhos, a mãe dona 
Zezé, o pesar da coluna.

Competência
Produção top! É o que se 
pode dizer sobre o trabalho 
da mídia do show de Zé 
Ramalho, que vai acontecer 
sábado, no Teatro Pedra do 
Reino.
Além de convites para o 
espetáculo — imperdível, é 
verdade — alguns vips estão 
recebendo também o DVD 
e CD, comemorativo aos 
40 anos de carreira do artista 
paraibano, gravado em 
2018.
Competência total.

Casamento
A Defensoria Pública da 
Paraíba realiza hoje, mais 
um grande evento cidadão. 
Às 19h, no Teatro Paulo Pontes, 
será realizada cerimônia de 
casamento com 33 casais do 
Movimento LGBTQI+.
O ato tem apoio do Car-
tório Azevêdo Bastos, da 
cantora Renata Arruda 
— que fará perfomances 
durante a cerimônia — e 
será celebrado pelo Juiz 
Romero Feitosa.

Engarrafamento
É incrível, mas é a pura 
realidade.
Nesses dias — com a 
cidade repleta de turistas 
— em muitas horas do dia, 
tem sido quase impratícá-
vel caminhar ou correr na 
orla do Cabo Branco.
É gente demais no passeio. 

Cenário
A estrada que liga João 
Pessoa a Campina 
Grande está uma secura só.
Se por ali — área que 
sempre é brindada por 
chuvas — está assim, 
imagine no Sertão.

Vale tudo
A publicitária paulista 
Carolina Ligabue está 
em todas.Depois de beijos e 
elogios de Stevie Wonder, 
abraços calorosos em 
Elza Soares, a moça está 
ganhando milhares de segui-
dores por revelar  histórias 
de ricos e famosos.
“Me chamaram para conhecer 
Elza Soareis em uma Pousada 
de Trancoso. Ela me recebeu na 
cama, pelada e me abraçou”, 
disse.
Convenhamos, uma cena e 
tanto.

Luta
Embora tenhamos produtos 
turísticos de relevo, no 
interior do Estado, o certo é 
que esses destinos tem muito 
ainda o que vencer para se 
tornarem  rentáveis.
De acordo com pesquisa 
da Fecomércio, realizada 
entre o final do ano passado 
e o início deste ano, apenas 
11,08% dos turistas que 
visitam João Pessoa vão ao 
interior.
É luta!

Show
Chico Buarque, Maria 
Bethânia, Alcione, Leci 
Brandão e Mart´nália 
estarão juntos, no mesmo 
palco, em única apresenta-
ção no dia 19 de fevereiro.
Nada a ver com evento 
petista, mas sim no tradi-
cional Show de Verão da 
Mangueira.
Pela verde e rosa vale ir.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


