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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Laudicea Aguiar, 
Felipe Martins, Clebert 
Alves, Janete Monte-
negro  e Elizabete 
Oliveira. Amanhã 
será a vez de Grigório 
Pereira de Moura Neto, 
Regina Botto Targino, 
Fernanda Oliveira, 
Adriano Pinheiro, 
Rosane Theorga, 
Gorete Franco, Georgia 
Medeiros e Manuela 
Maia.
—
Agora esperar a vitória do 
Brasil na Rússia. 
Será?!
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.

gerardo.com.br

Anúncio Maqlaren

Offi cina: 
20 anos de 
sucesso
e bom 
gosto

Adeilton e Soni Pereira 
são personagens da 

incrível história de sucesso 
empresarial da cidade que 
o editor teve o privilégio de 
conhecer e acompanhar 
nesses 20 anos de trajetó-
ria de sucesso da Offi cina. 
Cada passo dado, cada 
estratégia e investimen-
tos adotados e os resul-
tados sempre foram os 
mesmos: sucesso. Na 
última quinta-feira, numa 
sensacional sessão, no 
Cozinha Roccia, os Pereira 
— pontuando,ainda mais 
— deram largada para 
um novo e importante 
desafi o: conquistar de 
vez o mercado de luxo 
de móveis planejados. 
Foco dado, ação imediata 
trazendo para o aconte-
cimento ninguém menos 
que Carlos Ferreirinha - o 
mais importante formador 
de opinião  de negócios e 
gestor do mercado de luxo 
do país. A Offi cina está 
mais que pronta para viver 
esse novo tempo.

A família Offi cina em festa: Ramos Santos, Soni e Adeilton Pereira juntos à Andreia 
Costa, comemorando os 20 anos da empresa com palestra de Carlos Ferreirinha

Halan Iff e Beatriz Ribeiro 
com Roberto Cavalcanti

Lulu e Marcelo Meira, 
Juliana e Marcos Neto

Sandra 
Moura

Ramos e Adeilton Pereira com 
Tatiana e Kleber Domiciano

Henrique Santiago e Sara 
Cavalcante Travassos
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Torcida
Ainda que seja a mais 
insossa de todas as Copas 
que se tem notícia, hoje é 
dia do Brasil parar.
Quem sabe, com uma 
vitória o país acorde...

A anfi triã Soni Pereira, Georgia 
Suassuna e Carlos Ferreirinha

Alain Moscowicz e 
Fernanda Moura
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


