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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Madeline Azevêdo, 
Pedro Pires, Jacinto 
Medeiros, Cassandra 
Vasconcelos, Carmen 
Rachel Mayer, José 
Tadeu Pereira, 
Marcelo Vieira e                                                
Silvia Almeida Caval-
canti.
—
O cantor  Zé Ramalho faz 
show hoje, no Teatro Pedra 
do Reino, comemorando 40 
anos de carreira.
—
E porque hoje é sábado...
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Amanda e 
Fernando Gadelha

Niedja e 
Allison Nunes

Renata Arruda causou 
no casamento LGBTQI+

O editor, Joás Filho,Ricardo Barros 
e Coriolano Sá Filho

...o casamento de Cássio Cabral 
com a filha Fernanda

Rita e Roberto Andrade 
distribuindo convintes para...
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Oportunidade
Com foco no faturamento 
que pode ter no carnaval, a 
GOL criou novos vôos.
De 27 de fevereiro a 11 de março, 
a empresa terá mais de 350 
operações extras, ou 62 
mil assentos adicionais no 
período. 
Se isso representar preços 
mais baratos, é aproveitar e 
cair na folia.

Cortesia
O presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraiba, Joás de 
Brito Pereira Filho, que 
deixa o cargo sexta-feira, 
recebeu o novo Defensor 
Público Geral do Estado, 
Ricardo Barros, no 
gabinete da presidência do 
TJ. 
O editor da coluna e o 
defensor especial Coriolano 
Sá Filho — ambos 
membros do Conselho Superior 
da Defensoria Pública — parti-
ciparam do encontro.

Sucesso
O coreógrafo paraibano 
Justin Neto — que 
continua em altíssima no 
mercado — vai estrear um 
reality show na GNT, no mês 
de março. 
Me deixa dançar, será 
comandado por ele e uma 
outra bailarina.

Deleite
Mais de 60 Jet-Sky saíram, 
ontem, de Camboinha em 
direção ao Seixas.
Foi mais um passeio que os 
vips paraibanos promove-
ram, nessa movimentada 
temporada de verão.

Abuso
É impressionante a falta 
de estrutura, descaso até, 
que o Sisu — Sistema de 
Seleção Unificada — acolhe 
inscrições. Numa lentidão 
injustificável, provocada pelo 
volume massivo de acessos 
simultâneos.
Os feras sofrem, há dias,  
para descobrir onde — outro 
absurdo! — vão estudar.
***
Falando em universidade, 
o Iesp começou a receber 
inscrições para vestibular 
2019.1, que vai acontecer dia 
02 próximo.
Outro fato curioso nesse 
universo, é a concorrência 
que as universidades parti-
culares estão fazendo para 
atrair alunos. Oferecem 
descontos espetaculares.

Máximo
Apoetótico, emocionante 
mesmo o Casamento 
LGBTQI+ realizado pela 
Defensoria Pública, 
anteontem, no Teatro Paulo 
Pontes ( lotadérrimo), oficiali-
zando a união de mais de 30 
casais carentes.
Renata Arruda — linda 
e poderosa — iniciou a 
noite cantando Proposta, 
o Juiz Romero Feitosa 
deu seu show casamenteiro 
— ele sabe, como poucos, 
oficializar uma cerimônia 
e casamento, que teve o 
apoio do Cartório Azevêdo 
Bastos.
Na platéia duas parlamen-
tares entusiasmadas: Cida 
Ramos e Estela Bezerra.

Casamento
Marcado para o dia 16 de 
fevereiro, às  20h30, na 
Maison Blú nelle, o casamento 
de Fernanda & Cássio, 
filhos de Roberto e Rita de 
Cássia Andrade, Wellington e 
Maria das Graças Cabral.
Os noivos receberam 
cumprimentos na bonita 
casa de festas de Diana e 
Abelardo Coutinho.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


