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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Rosildo Morais, Renata 
Torres a Mangueira, 
Selma Athayde, 
Rodrigo Dantas, 
Rogério Freire e a 
dama Adalzira Régis 
Amorim Barbosa.
—
O jantar de hoje será com 
Jeon e Carmelita Chang. 
Top!
—
Fazia tempo que a 
semana não era tão 
agitada como a que 
está terminando hoje...
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O niver
do Kubi
agita o
high 
society

Afórmula deu certo 
e, todos os anos, 

Kubi Pinheiro agita a vida 
de socialites e gente da 
cultura num movimentado 
almoço — quase sempre 
no Gulliver Mar. Foi assim, 
quarta-feira passada, 
quando duas centenas de 
chiques foram ao badalado 
restaurante abraçar o 
colunista do CORREIO. 
Sessão animadíssima que 
a coluna mostra fl agrantes 
na edição de hoje.

Kubi e Francis Pinheiro 
brindando a nova idade dele

Adriana, Germana, Marlene 
e Melissa Terceiro Neto

Leda Rodrigues de Carvalho, Geisa 
Galvão, Cely Furtado e Afra Soares

Seldinha e Selda 
Ribeiro Coutinho

R
O

BE
R

TO
 M

AR
C

EL
O

Máximo
Foi bem concorrido — 
houve discursos, perfoman-
ces musicais, coquetel, mas 
o melhor mesmo foi assistir 
a alegria dos convidados e 
lojistas do Patio Shopping, 
inaugurado anteontem, no 
Altiplano.
Só por aquele astral e o 
ambiente top instalado, já se 
sabe que é sucesso total.

Detalhes
Aliás, das lojas que a coluna 
fez pit stop, estão lindas as de 
Glauco Morais, a Barbearia 
do Seu João e a Noha.
Bruna Moura com a Track & 
Field, Luiz Cláudio Teixeira 
de Carvalho e Vauhgran 
Cornélio, com a Pimenta 
Nativa, Marina Rolim com a 
Sobrancelhas Design, ainda 
levarão duas ou três semanas 
para inaugurar.

Máximo
Mas, realmente, o melhor 
de se assistir, na noite de 
inauguração do Patio 
Shopping, foi ver João e 
Dorita Barbosa de Lucena  
conduzirem o acontecimen-
to. O sentimento do dever 
cumprido, da contribui-
ção que darão para nossa 
economia — somando-se ao 
que já realizam com a ABC 
— os colocam como dos 
maiores empreendedores de 
nosso Estado.

Casamento
A blogueira Larissa Zaguel 
— um das lindinhas da 
mídia das redes sociais — 
vai se render ao amor.
No próximo dia 6 de 
outubro, vai ao altar da 
Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, para dizer sim a 
Marcelo Martins.
Os noivos vão receber 
cumprimentos no Paço dos 
Leões.

Agenda
Dia 22, no Paço dos Leões, 
será realizada a 21ª Edição 
do Trofeu Heitor Falcão. Mais 
um show do Jurema Filho.

Brilho
O jovem paraibano 
Rodrigo Rodrigues de 
Lacerda, farmacêutico 
natural de Piancó, interior 
da Paraíba, que reside e faz 
doutorado na Universidade 
de Campinas, São Paulo, 
está em Paris.
Simplesmente foi 
convidado para falar, nesta 
próxima segunda-feira, na 
Paris 7, sobre Obesidade na 
infância.
É mole ou quer mais?!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


