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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Victor Amorim, Vânia 
Alencar, Milenna Agra, 
Sebastião Silva Filho, 
Odilon Fernandes, Ana 
Raquel Gama, Cleanto 
Gomes Pereira, 
Lourival Lisboa, 
Nabor Nóbrega Filho 
e Germano Guedes 
Pereira.
—
Patrícia Rabello faz 
palestra, hoje, na cidade de 
Patos.
—
Tem assustado de Ruth 
Avelino hoje, no Cabo 
Branco.
—
Hoje é sexta-feira!!!!
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Detalhes
A inauguração da 
Loungerie seguiu um 
padrão que, há muito, 
não acontecia. Reuniu 
duas centenas de tops nos 
corredores do Manaíra 
Shopping.
Diana Vita saiu da loja 
com três sacolinhas. 
Feliz da vida!
Maísa e Romeika Cartaxo 
— que tiveram agenda 
intensa naquele dia — 
estavam lá. Firmes e fortes 
e assediadíssimas.
O maior sucesso da 
noite foi a vitrine viva, 
com modelos usando 
tudo o que a Loungerie 
oferece... e assim 
muitos quase fi caram 
com torcicolo.

Prestígio
Foi bem prestigiada a festa 
de aniversário do jorna-
lista Kubitschek Pinheiro, 
na última quinta-feira, no 
Gulliver Mar.
Este ano, Kubi — numa 
produção fashionista — 
inovou e fez o sorteio de 
fi nais de semana Summer-
ville, no Mar Hotel e Atlante 
Plaza — entre as sorteadas, 
Violeta Aranha e Melita 
Seixas. Depois comento...

Top
A propósito, na passada 
pelo gigante Manaíra 
Shopping — algo que 
temos feito com muito 
menos regularidade do 
que gostaríamos — uma 
constatação: o empreendi-
mento está, cada vez mais, 
bonito e rico em opções de 
compras e lazer.
Um orgulho assistir ao 
vigor de um produto genui-
namente paraibano.

Lindas 
chiques 
causam 
frisson...

Foi uma ferveção imensa 
o coquetel open da loja 

da Loungerie — pilotada 
por Elisa Ramalho, Carol e 
Liosa Farias — anteontem, 
no Manaíra Shopping.
Lindinhas e chiques, 
de todas as tribos, se 
curvaram aos apelos da 
marca, que é sucesso em 
todos as partes do país e 
que agora tem endereço 
top na Capital.

Maísa e Romeika Cartaxo, Ana 
Luíza Farias e Ana Flávia Macedo

A chef Luby Baltar com 
a pequena Angelina

Valéria 
Fiuza

Suênia Cabral e Lalu 
Lins Soares de Oliveira

Rosane Mariz, Tereza Neiva, Claúdia 
Borges, Georgiana Viana e Patrícia Sales

A blog Nara 
Marques, causou...
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Negócios
O empresário Herbet Maia 
tomou gosto para empreen-
der no mundo gastronômico.
Está repetindo o que já fez 
na praia do Cabo Branco, 
em Manaíra, onde está 
construindo um shopping de 
foodtrucks — exatamente no 
terreno onde, por décadas, 
residiu dona Iracy Porto.

Vitalício
O presidente da Academia 
Paraibana de Letras — que 
hoje completa 77 anos —  
Damião Ramos Cavalcanti, 
será reconduzido hoje para 
novo mandato na instituição.
Nunca a APL esteve tão 
bem cuidada.
Tem que fi car para sempre.

A vitrine viva da Loungerie, que Elisa Ramalho, Carol e Liosa 
Farias apresentaram na inauguração da loja do Manaíra Shopping
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


