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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Lúcia Miranda, 
Marisa Arruda, 
Derlândia Nunes e  
Paulo Roberto Nepomu-
ceno (que já comemora 
desde ontem à noite).
—
Quinta-feira borbulhante no 
Empório Gourmet...
—
Bianca Maranhão 
comemorou a nova 
idade na badalada casa 
de Bernardo Smith.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

A presença festejada e querida 
da arquiteta Viviane Sanguinetti

Bianca 
Maranhão

Depois do sucesso do show, de anteontem, 
Diana Miranda em um foco: Montreux

Filipi e Glicia Gentil - agora 
investem em Campina Grande
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Aplausos
O secretário adjunto de 
Turismo de João Pessoa, 
Graco Parente, continua 
se destacando a nível 
nacional, com sua atuação 
profissional de base.
Foi eleito ontem, em 
Brasília, vice-presidente 
da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimenta-
ção para bares e similares.
É um f...!

50Z
O empresário Zenildo 
Domiciano sonhou muito 
com esse sábado 12 de 
maio, quando completa 50 
anos de vida e vai reencon-
trar amigos da vida inteira.
Hoje, a partir das 15h, 
promove, no Chopp Time, 
uma roda de samba — 
vai ter forró e sertanejo 
também — para celebrar a 
vida. Festão!

É pique!
Carmelita Chang recebe 
convidados — ao lado 
do marido Jeon, da filha 
Nicole e o genro Germani-
nho Guedes Pereira —
hoje à noite, em Lisboa.
Claro, comemorando a 
nova idade.

De volta
A Gentil Negócios, grupo 
especializado em gestão de 
franquias e varejo  — que 
já teve outros investimentos 
na Paraíba, voltou a atuar 
entre nós.
Anteontem, reinaugurou   
três lojas de O Boticário 
em Campina Grande  — 
nos Shoppings Partage, 
Luiza Motta e no Super-
mercado Ideal.
A marca de perfume e 
cosméticos ganhou, e 
muito, com essa gestão. 

Vai ter!
Só tem uma coisa: 
Carmelita não vai escapar 
dos festejos que alguns 
amigos daqui  — entre 
eles o editor da coluna  — 
querem fazer para marcar 
esse momento da top 
banqueteira pessoense.
Ela é uma pimenta, do 
bem que merece muito.

Detalhe
É de se registrar que, a Gentil 
Negócios, chega à Campina 
Grande e amplia para 96 o 
número de pontos de vendas 
que mantém em operação. 
Alé de lojas de O Boticário, 
são franqueados também 
da Quem disse, Berenice?, 
Swarovski e Sunglass 
Hut, em cinco estados do 
Nordeste.
O mundo empresarial 
campinense está em alta. 

Brilho
Ainda que bastante jovem 
e atuando há dez anos na 
Justiça Federal, o desem-
bargador Rogério Fialho 
continua se destacando  e 
recebendo o reconheci-
mento em várias esferas do 
Judiciário.
Está entre os laureados 
com a Medalha Conselhei-
ro João Alfredo de Oliveira 
concedida pelo TRT da 6ª 
Região.
A honraria será recebida 
segunda-feira, em Recife. 

Avanço
A Cultura Inglesa de 
Tambauzinho, liderada por 
David Barlow, está promo-
vendo o Super Geek Club — 
aulas de criação de aplicati-
vos em Minecraft e Roblox.
As oficinas, às sextas-feiras, 
pela manhã e à tarde, 
acontecerão até o final de 
junho.
Os Barlow são craques!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


