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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Mônica Lisboa Figuei-
redo.
—
Tem coisa melhor do 
que uma sexta-feira de 
verão?!
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Anúncio para Chico

Mônica Figueiredo 
muda de idade hoje

Edinho Magalhães, Beatriz 
Ribeiro e Roberto Cavalcanti

Maria Luíza com os pais  
Juliana e Bola Carvalho

Lúcia Helena 
Wanderley Sá
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Agenda
Tereza Cittadino — uma 
dama que sempre está à 
frente de seu tempo — com 
todo o estilo que imprime, 
reúne as amigas hoje, no 
almoço do Gulliver Mar.
Para festejar a nova idade.

Detalhe
Vale dizer que Arnóbio 
sucederá o Conselheiro 
André Carlo Torres — 
um gestor de primeiríssima 
linha, que teve atuação 
brilhante no comando 
daquela Corte de Contas.

Posse
O Auditório Celso 
Furtado, do Centro 
Cultural Ariano 
Suassuna, será point do 
Poder nesta sexta-feira.
Às 16h, com pompas e 
circunstâncias, o Conse-
lheiro Arnóbio Viana 
assume o comando do 
Tribunal de Contas pelos 
próximos dois anos.

Máximo
Maria Luíza — a lindinha 
filha de Juliana e Bola 
Carvalho — ganhou festa 
surpresa, anteontem, quando 
mudava de idade.
Festinha surpresa, no 
capricho, elaborada por 
Glauber Castro, no Empório 
Gourmet. 

Novos tempos
Sob nova direção, o Unipê 
está fazendo super promoção 
para os alunos que quiserem 
ingressar na instituição — 
via exame do Enem.
Oferece descontos nas 
mensalidades que vão de 10 
a 100%.
Uma coisa!

Gol
Há um entusiasmo enorme 
entre os gestores da 
Prefeitura Municipal 
e uma alegria imensa dos 
ativistas, que lutam pela 
preservação do Cabo 
Branco, com a consolid-
ção da chegada de verba 
federal para tocar esse 
sonho paraibano.
Um gol de placa do 
Prefeito Luciano 
Cartaxo.

De saída
É fato! Muitos dos empre-
endedores gringos, que 
atuavam na hotelaria do 
Conde, já não estão mais 
por aqui.
Exatamente, aqueles que 
investiram muito na desco-
berta das delícias do nosso 
Litoral Sul.
Motivo: cansaram de lutar  
por melhores incentivos na 
área.

Elogios
Com repercussão gigante,  
a decisão do desembar-
gador Márcio Murilo 
da Cunha Ramos, em 
eliminar uma dezena de 
cargos em comissão no 
Tribunal de Justiça da Paraíba.
Em todas as rodas o assunto 
é esse e, detalhe: com 
elogios gerais a essa postura 
de rigor.

Jantar
E vai ser com um jantar, no 
Cabo Branco Privê, que 
o editor e Patrícia Rabello, 
homenagearão hoje, 
Cláudia Dias e Antônio 
Pappin — dois paraibanos, 
radicados em Paris há anos.
Apenas papo de amigos e 
a curtição da cozinha da 
casa que faz sucesso na noite 
pessoense.

Encontro top
O jornalista Edinho 
Magalhães ajusta detalhes 
e confirma presenças — 
todas elas ilustres, diga-se de 
passagem — para o almoço 
que vai promover, dia 28, no 
Empório Gourmet.
A nata da política paraibana,  
sempre diz sim ao colunista 
do CORREIO. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


