
Telma e Gilberto Guedes, Poliana e 
Bertrand Araújo, Priscylla e Fred Maroja

Wilma, Andréia Julinda 
e Gilson Guedes Filho 

Dedé Cunha 
Lima

Liliane e Fabiano 
Holanda, Lúcio Vilhena

Caio Palhano e 
Barbara Porto

via
social

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Flávio Santiago 
Chaves, Francis 
Pinheiro e Carlos Lins 
Sampaio. Amanhã 
será a vez de: Vanina 
Feitosa, Iara Mariz, 
Fátima Albuquerque, 
Walter Dias Filho, 
Anna KarlaTargi-
no Arruda, Yolanda 
Mendes Leite, Zacaria 
Carvalho Filho  e  
Eduardo Camacho.
—
As chiquérrimas Vanda 
Furtado e Vanderli-
ta Neves deram uma 
passada pelo Cabelo 
Cortado para atualização 
no visual.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.

gerardo.com.br
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Encontro
Aliás, André Theobald 
— um amigo querido — 
dividiu mesa com o editor 
da coluna, na última 
quinta-feira, no almoço 
do Nau do Manaíra 
Shopping.
Em pauta: projetos super 
importantes.

Confirmado
Dia 12 — próxima quarta-
-feira — promete colocar 
João Pessoa em ebulição.
Impressionante o número 
de eventos agendados para 
a data.
A coluna já agendou, e 
não abre mão, em parti-
cipar da inauguração da 
Loungerie, no Manaíra 
Shopping.
Como resistir ao convite 
de Elisa Ramalho, Carol e 
Liosa Farias?!

Pátio Altiplano
Quinta-feira que vem, 
dia 13, será o coquetel 
de inauguração do Pátio 
Altiplano Shopping, para 
lojistas, autoridades e 
imprensa. No dia 14, o 
shopping abre as portas, 
cheio de novidades, ao 
público. Vale a pena conferir!

Quinze anos
O executivo André 
Teobald, convidando para 
a sessão em comemora-
ção aos 15 anos da Usina 
Cultural Energisa – 
seguramente o espaço mais 
movimentado de artes e 
cultura de nossa cidade.
Terça-feira que vem, às 
19h.

The end
Falando na Usina Cultural 
Energisa, a exposição On 
The Road, de Heloísa 
Maia, vive, hoje, seu 
último dia de exibição.
Helô deixa João Pessoa 
na quarta-feira e segue 
para São Paulo, onde 
costura exposição numa 
das galerias da Capital 
paulista.

Isabel Lopes e 
Camila Medeiros

O Ocean da 
Atlantis e o 

padrão de 
qualidade e 

sucesso

AConstrutora Atlantis 
consegue se repetir, 

cada vez que faz a entrega 
de um novo prédio. 
Primeiro, entrega a obra 
sempre com meses de 
antecipação. 
Depois, mantém um 
padrão de qualidade, 
poucas vezes, visto no 
mercado paraibano. 
Finalmente, faz o que 
muitos tentam e não 
conseguem — entregam 
a obra com duas ou três 
unidades para serem 
vendidas, o que é mais e 
mais que sucesso.
Impressionante! 
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A coluna GERARDO® é o bom dia

da sociedade paraibana.


