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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Vera Medeiros, Renata 
Furtado, Suzana 
Brindeiro, Erick 
Macêdo, Elizabeth 
Queiroga, Roberta 
Xavier, Nereida 
Barreto, Ruy Dantas, 
Romero Feitosa, Carlos 
Frederico Farias e 
Ricardo Cavalcanti.
—
Maria Emilia Freitas 
recebeu amigas, na última 
terça-feira, na top casa de 
Camboinha. 
—
Aliás, Camboinha, quase 
vazia, está um verdadei-
ro paraíso
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Anúncio para Chico

Bruna Borges — linda!— faz 
sucesso no Verão da Correio

Lavanério e Valdete Duarte iniciam 
temporada em Miami amanhã

Patrícia e Moacyr 
Arcoverde

Mariana Mesquita causando 
em Camboinha
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Adoraram!!!
O Instituto Fecomércio 
de Pesquisas acaba de 
divulgar seu último trabalho 
— agora, uma pesquisa feita 
com turistas que passaram 
férias por aqui.
Os resultados são ótimos: 
97,95% dos turistas que 
visitaram a Paraíba tiveram 
suas expectativas correspon-
didas ou superadas.
Incrível!

Ação
O juiz Adhailton Lacet 
Correia Porto vai se reunir, 
nesta quinta-feira, o início 
da tarde, com os integran-
tes do Sistema de Garantia 
de Direitos e da Rede de 
Proteção da Infância e 
Juventude.
Para quê? Simplesmente, 
para discutir e desenvolver 
a logística que  sera adotada 
na 1ª Semana Nacional de 
Prevenção da Gravidez na Adoles-
cência, que acontecerá em 
João Pessoa.  
No auditório do Fórum da 
Infância e Juventude da 
Capital.

Agenda
Moacyr Arcoverde vai 
receber amigos paraibanos 
durante o carnaval.
Aliás, é quem vai abrir a 
programação na sexta-feira, 
no Rio, realizando sessão no 
ap de Copa.
***
Aliás, na sexta pós carnaval, 
o Moa abrirá os salões 
novamente, dessa vez para 
homenagear Homero — 
filho de Lindolfo e Cecilinha 
Pires — que estará se 
formando em Medicina.

Tradição
Gisele Cittadino e Márcio 
Tenebaum vão manter 
a tradição de receber os 
amigos paraibanos, durante 
o carnaval.
Dessa vez, a recepção não 
será no super ap da avenida 
Atlântica e sim na casa do 
sítio de Itaipava, que acabam 
de adquirir e que a coluna já 
sabe é um colosso de bonita.

Preparativos
Começaram os preparativos 
para o centenário da Semana 
de Arte Moderna de 1922, que 
acontece daqui há dois anos.
O evento, como se sabe, 
foi liderado por Mário 
e Oswald Andrade, 
Menotti Del Picchia, 
Sérgio Buarque de 
Holanda, Anita Malfatti, 
Di Cavalcanti, Heitor 
Villa-Lobos, entre outros.
Pense num acontecimento!

Varal
Um dos motoristas de 
Antônio Palocci disse, 
em depoimento à Policia 
Federal, que certa vez ajudou 
o ex-ministro a colocar no 
varal do quintal na casa de 
Ribeirão Preto, “notas de 
dinheiro em espécie”, no 
sol por “aparentavam” estarem 
mofadas. Cerca de dez mil.

Movimento
A agenda de casamentos da 
sociedade — em 2020 — já 
está começando a ganhar 
grandes acontecientos.
O casamento do vereador 
Thiago Lucena com a linda   
Letícia do Egypto está com 
mês marcado: janeiro. 

Parabéns!
A apresentadora Bruna 
Borges passa, essa quinta-
-feira, em ritmo de festas.
Claro, está mudando de 
idade
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


