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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
o senador José 
Maranhão, Severino 
Medeiros do Nasci-
mento, Fernanda 
Schimmelpfeng, Gilson 
Miranda e Mirtes 
Medeiros.
—
Ledson e Juliana Carvalho 
estão na Europa.

gerardo.com.br

Lúcia Padilha com 
fi lhas e netos

Lúcia com Georgia 
e Mercês Camelo

Vanderlita Neves, 
Lúcia e Irene Dias

Cely Furtado e Lúcia 
Bezerra com Lúcia

Morgana Gonçalves, Ezilda Rocha, Tereza 
Madalena Braga e Roziane Coelho
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Entre amigas
Com os cabelos mais 
curtos, bonita e cheia de 
charme, a socialite Lúcia 
Padilha reuniu as amigas, 
anteontem, para festejar a 
nova idade.
Um almoço super concor-
rido onde reinou a alegria 
e a descontração e a 
coluna — claro — tem que 
destacar.

Forronejo
O show ‘Xand & Mek in 
Jampa’ acontece hoje, na 
Domus Hall, antecipando as 
comemorações pelo feriadão 
do Dia da Independência. 
Misturando sertanejo, forró 
e muita animação, Xand 
Avião e a dupla Matheus 
e Kauan vão fazer a noite 
fervilhar. 
Imperdível!

Garantia
Vai ter o capricho e a 
efi ciência de Ana Karenina 
Bronzeado, o cerimonial do 
casamento de Luciana & 
Amauri, fi lhos de Luciano 
Piquet, Vânia Teixeira, 
Alberto Jorge e Patrícia 
Sales, que acontecerá 
amanhã, às 19h30, na Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo.
A recepção será nos salões 
da Celebrate.

Empreendimento
Os empresários Fábio Dutra 
e Rafaella Dornelas andam a 
mil… O motivo? A abertura 
da nova loja Santo Moço, 
no novíssimo Pátio Shopping, 
no Altiplano. Detalhe: o 
shopping abre as portas nos 
próximos dias. Top!

Pit stop
Como era de se imaginar, 
Raul Córdula passou pela 
mostra On The Road, de 
Heloísa Maia, na Usina 
Cultural. Foi, viu e gostou.
A propósito: a mostra de 
HM termina na próxima 
semana.

Casamento
Em nossas mãos, o 
belíssimo convite — super 
discreto e de bom gosto — 
do casamento de Raquel e 
Luciano, fi lhos de Ricardo 
Carneiro da Cunha e 
Roseane Targino, Joás e 
Ana Lúcia Pereira Filho, 
que acontecerá dia 29 de 
setembro, às 19h30, no 
Mosteiro de São Bento.
Os noivos vão recepcionar 
a família, amigos e convi-
dados na Casa Roccia.

Inauguração
O empresário José 
Marcolino faz a entrega de 
mais um empreendimento 
da Marcolino Construções.
Agora, será a vez do 
Quality João Pessoa 
— um bem montado 
hotel, na Nossa Senhora 
dos Navegantes — com o 
padrão da empresa que é 
conhecida como realizadora 
de grandes projetos arquite-
tônicos. Hoje, às 19h.

Eleição
Marcada para acontecer 
em julho passado, mas 
impedida por ação na 
Justiça, que terminou 
dando em nada, a eleição 
para nova diretoria 
da API está com data 
defi nida — fi nalmente — 
para acontecer.
Será dia 10 de setembro, 
segunda-feira próxima.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


