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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Magdala Faria, 
Mônica Lemos, Teresa 
Queiroga, Vânia 
Almeida, Roberto 
Záccara, Sérgio Perdigão, 
Ana Virgínia Ximenes, 
Roberto e Murilo 
Rabello, Maria Eulina 
Aguiar e o vereador 
Fernando Milanez Filho. 
Amanhã, será a vez de 
Gerardo Rabello Filho, 
Júnior Bandeira, Josane 
Lucena, Ilzamar Ribeiro, 
Daniela Nicodemos e 
Fabiano Moura de Moura 
festejarem a vida.
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.
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ANUNCIO
MAQ-LAREM

Pátio — 
o novo 
point do 
consumo

Uma noite sem 
exageros — o que 

valorizou, ainda mais, 
o empreendimento — 
com tudo que a ocasião 
pedia, mas realizada de 
forma discreta. Foi assim 
a inauguração do Pátio 
Shopping, última quinta-
-feira, sob as vistas de, 
no máximo 350 pessoas 
— entre lojistas, fornece-
dores e convidados vips. 
A coluna foi lá conferir o 
acontecimento.

Dorita e João Barbosa de Lucena foram grandes anfi triões da 
festa do Pátio, que teve o prestígio do empresariado paraibano

Gerardo Rabello Fiho, o editor com Lorran 
Correia Lima e Simon Carrazone

Marina Rolim, Virgínia 
e Marcos Souza 

Marcos Lavogade 
e Luzia Dias

Otílio e 
Tereza Neiva

Claúdia e 
William Neiva

Tiago Pacheco 
e Bruna  Moura
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Sem sentido
Estão muito curiosos — para 
não dizer malucos — alguns 
programas eleitorais, que são 
veiculados nas tvs e rádios.
Aqui na Paraíba, tem quem 
pregue realizar uma limpeza 
dos políticos fi cha suja, mas 
ao fi m das falas, festejam o 
ex-presidente Lula. 
Como assim?!

Feriadão
Para os comerciários parai-
banos, o domingo está com 
gosto de sábado.
Amanhã, ninguém trabalha 
e as praias, já com jeito de 
verão, estão irresistíveis.

Competentes
Fátima Lisboa e Telmo 
Lopes estão se preparando 
para a abertura da nova 
TellPasso, no térreo do 
Manaíra Shopping.
Loja mais ampla e 
confortável, melhor 
posicionada, bem ao lado 
da Kopenhagen.
Vale dizer que, há quase  
40 anos, o casal está entre 
os líderes do mercado.  

Distinção
A comemoração do cente-
nário, de nascimento do 
desembargador Arthur 
Moura, marcará o encerra-
mento da Agenda Cultural 
do TJPB 2018, na quinta-
-feira (20), às 17h. 
O desembargador Joás 
Filho vai entregar uma 
placa a senhora Elba 
Maria de Moura, fi lha do 
homenageado.

Em cena
Depois de Bruno Cosme 
e Léo Maia, ontem foi a 
vez do editor e de Gerardo 
Filho protagonizarem 
vídeo, para ser veiculado 
nas redes sociais.
Tudo para colocar em 
vitrine a Noha — sapatos 
mais modernos, com 
conceito de moda, que foge 
do padrão — inaugurada 
no Pátio Shopping.

Solidariedade
A blogueira Celeste Maia 
está numa vibe incrível .
Passou a integrar a equipe de 
colaboradores da Comuni-
dade Filhos da Misericórdia, 
que realiza trabalhos sociais 
no Bairro dos Ipês.

Autógrafos
Vai ser numa sessão 
bem intimista, nos salões 
do hotel Cabo Branco 
Atlântico, próximo dia 
28, o lançamento do 
livro Uma viagem ao 
Tempo — refl exões, discursos 
e opiniões, de Chiquinho 
Evangelista de Freitas.
Às 18h.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


