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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Inauguração

Luiz Barbosa faz hoje a
inauguração de mais um
espaço na Fesp — a conceituada faculdade instalada no
Manaíra Shopping.
Dessa vez, Lula apresentará
o Auditório Advogado Neno
Rabello.
Às 18h.

É pique

O juiz José Ramos Ferreira
Junior vai participar, nos dias
17, 18 e 19 deste mês, do V
Simpósio Internacional
de Direito — Consinter
Universidad Complutense de
Madrid.
O evento vai promover a
autonomia individual para
que, de forma construtiva
e integradora, o indivíduo
possa melhorar o próprio
destino e o da sociedade em
geral.
As empresárias, Renata e
Alda Gouvea, anunciando o lançamento da nova
coleção da Lacoste, no
luxuoso espaço da avenida
Ruy Carneiro.
As peças — lindas,
realmente — já estão nas
vitrines e araras da loja
desde ontem.
Só passar na Lacoste já
vale para nossos olhos.

Momento Selﬁe — festejando com Raquel e Alisson Holanda a
chegada de Glauber Castro no marketing do Holanda’s Prime

Top

De volta

O empresário José William
Montenegro Leal — da
Conserpa e Enger — volta
ao comando do Sinduscon
de João Pessoa.
Já está eleito, mas ainda vai
tomar posse.
É o retorno de quem,
seguramente, foi um dos
alavancadores e continua
mantendo a credibilidade
da instituição.

Quinze anos

Neno Rabello vira nome
de auditório da Fesp

Com muita categoria,
Alisson e Raquel Holanda
receberam o editor, na
ultima sexta-feira, no
sensacional gabinete
de trabalho que ela
ambientou, para num
bate papo longo, onde
anunciaram a contratação
de Glauber Castro, para
dirigir o marketing do
Holanda’s Prime.
Pense num gol de placa!

A glória!

O vinho tinto À Deriva —
vers la nature, da Vinicula
Le Chemins de Bassac, do
paraibano Bruno Trigueiro,
avançou, ainda mais,
no conceito de mercado,
a partir das referências
recebidas no prestigiadíssimo Le Guide Carité des Bonnes
Adresses du Vin Bio et Biodynamique 2017/2018.
Simplesmente fantastique!

Lu Carvalho, Giane Sarmento e
Juliana Carvalho (que reapareceu)

Será na próxima sexta-feira, a festa dos 15 anos de
Bruna, ﬁ lha de Bruno e
Marina Sá.
Às 21h, no Acqua RestoLounge.
Bruninha — além de
linda — tem DNA fortíssimo como estrela social:
é bisneta da dama Stella
Wanderley e neta de Lúcia
Helena Sá.

Imperdível

Lançamento

No dia 08 de novembro,
será lançado o livro O
Palhaço Azul, da querida
escritora Irene Dias Cavalcante.
Com frisson entre os cults
da terra, nos salões da
Usina Cultural Energisa, a
partir das 22h.

DIVULGAÇÃO

Máximo

Bruna Pessoa Wanderley de Sá
é a debutante da vez...

Ermano Targino e a ﬁlha Ana Carla
abrindo o verão de Camboinha

Anúncio para Chico

Está agitada a bilheteria virtual para o show
Ofertótrio, de Cateano
Veloso, que acontecerá no
Teatro Pedra do Reino, dia
25.
Assistir pai e ﬁ lhos
cantando só clássicos da
MPB é um privilégio!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Felipe Schimmelpfeng, Lúcia Fernandes,
Fernando Madruga,
Sabrina Agra e
Rogério Barros.
—
Rogério e Helena Fialho
passaram o ﬁnal de
semana em Camboinha.
—
No Empório Gourmet,
sábado passado,
Esdras e Patrícia
Furtado.
gerardo.com.br

