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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Thamara Duarte, 
Manoel Raposo, Maria 
Lúcia Cruz, Leda 
Cabral, Terezinha 
Paulo Neto, Stella 
Wanderley e Ivonete 
Menezes. Amanhã: 
Regina Coeli Pimentel, 
Clara Moura, Eduardo 
Mascarenhas, Saulo 
Barreto, Suely Cartaxo, 
Maria da Guia Lucena, 
Agostinho Alcântara e 
Milena Wanderley.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Stella Wanderley recebeu o carinho das amigas - Nancy Trombetta e 
Mayne Azevedo - no almoço da ultima sexta feira, no Gulliver

Fabio Sá e Flavia 
Nóbrega

Violeta e Carlos 
Fernando Sá Barreto

Suelly e 
Marina Rolim
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Alegria, alegria
A coluna se volta, hoje, 
para destacar a comemora-
ção da nova idade de uma
grande mulher paraibana:
a arquiteta Sandra Moura.
Profi ssional consagrada,
esposa dedicada, mãe
presente.
Uma amiga querida!

Visita
O editor da coluna e Gerardo 
Rabello Filho fi zeram um 
pit stop na loja da estilista 
paulista, Silvia Ulson, na 
última quinta-feira. 
Silvia criou laços com a Paraíba 
ao usar, em suas coleções, 
a renda paraibana do Ingá.

Agenda
Fabio Liberalino e Zélia
convidando para a Missa
do Vaqueiro e Cavalgada,
evento que realizam,
todos os anos, com público
imenso. Na Fazenda 
Canadá, em Santa Luzia, dia 
23 de junho, a partir das 9h.

Expansão
Filipe Gaudencio
fechou negócio e já está
com tempo certo para
inaugurar mais uma
academia Korpus, dessa
vez, no Altiplano.
“Abriremos em setembro,
funcionará no mesmo
padrão, 24h, os 365 dias
do ano”, garante o super
empresário que também é
um infl uenciador digital.

Quem vem
O deputado Marcondes
Gadelha desembarca esta
semana em João Pessoa.
Será o primeiro pit stop
do parlamentar nesse novo
mandato — efetivado 
depois do falecimento de 
Rômulo Gouveia.
Marcondes é um politico
honrado com muitos
serviços prestados à
Paraíba. Uma fi gura.

Papo
O editor da coluna bateu
um bom papo ontem, em
São Paulo, com o estilista
Samuel Cirnansck.
Vem novidade por aí...
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


