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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Dayse Queiroga Lopes, 
Cynthia Araújo, Toinho 
Mattos, Lourdinha 
Moura, Marilene 
Cartaxo de Sá, Paulo 
José Medeiros Barreto,  
Sérgio Carneiro Baptista 
e Ernesto Reibel.
—
A loja Santo Moço, 
do empresário Fábio 
Dutra, estará presente na 
nova edição da revista 
PREMIUM.

gerardo.com.br

Carol Farias, Elisa Ramalho e Liosa Farias e 
Paula Barcelos inauguram hoje a Loungerie

Ermano Targino, ao centro, festejou as novas idades 
das fi lhas Ana Karla e Georgiana, no último sábado

Fernando e Ana 
Lianza Dias
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Sátiro
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Repeteco
Próxima segunda-feira, 
dia 17, será feriado para o 
comércio.
Ou seja, não é para todo 
mundo, mas teremos um 
novo feriadão este mês.

Solidariedade
Marcada para 4 de 
outubro, no Palazzo 
Cristal, a sessão de lança-
mento do Calendário do 
Outubro Rosa.
A iniciativa é liderada por 
Cecília Miranda e tem 
apoio de muitas empresas. 

Detalhes
Vale dizer que o Calen-
dário é estrelado por 
pacientes selecionadas pela 
Rede Femina de Combate 
ao Câncer e que todas elas  
são produzidas por Kátia 
Freire — uma alma do 
bem, gênio da maquiagem 
nacional.
Vale dizer, ainda, que a 
noite do Outubro Rosa 
terá perfomances musicais 
de Nathalia Bellar, Diana 
Miranda, Renata Arruda e 
a banda Ghock.

Posse
Também hoje, só que às 
10h, tomam posse os novos 
integrantes do Conselho 
Superior da Defensoria 
Pública da Paraíba.
Dos cinco novos membros, 
apenas um — José Alípio 
Bezerra de Melo — veio de 
reeleição. Os demais são: 
Celestino Tavares de Souza, 
Coriolano Dias de Sá, Elson 
Carvalho e o editor da 
coluna.
Curiosidade: Coriolano, 
Elson e o editor são da mesma 
Turma de Direito da UFPB, 
ou seja, são velhos e queridos 
colegas de universidade.  

Agenda
As estilosas Elisa Ramalho, 
Liosa e Carol Farias fazem 
a cena social e de estilo da 
cidade hoje, inaugurando 
a loja da Loungerie, no 
Manaíra Shopping, que 
funciona desde a semana 
passada.
Às 19h, com coquetel, 
fl ashes e muito glamour.

Máximo
A coluna revelou as delícias 
da Farila, de Fernanda 
Barreto e, Afra Soares, foi 
rapidíssima na ação.
Amanhã, no Videira, vai ter 
degustação das massas de 
Fernandinha.
Imperdível!

Brilho
A Paraíba fi cou com o 
Vice Campeonato Brasi-
leiro de Vôlei de Praia, 
que aconteceu ao fi nal de 
semana, no Rio de Janeiro.
Conquista da dupla 
Alexandre Guimarães e 
Francisco Másculo. Top!

No capricho
Uma roda de MPB — de 
todas as épocas — com 
a presença da família, 
escolhidos amigos e buff et 
assinado pelo genro 
Alessandro Arruda.
Foi assim que Ermano 
Targino comemorou, no 
último sábado, o aniversá-
rio das fi lhas Ana Carla e 
Georgiana.
Sensacional!

Sabor Extremo
A empresária Ione 
Pimenta, by Sonho Doce, 
estará, mais uma vez, 
responsável pelo coff ee break 
dos modelos e equipe de 
staff  do Extremo Fashion, 
dia 26 deste mês, na 
Estação das Artes.
Imperdível!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


