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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

A convite do Prefeito
Luciano Cartaxo e da
esposa Maísa, o editor
participou anteontem à
noite, na Estação Ciências,
da abertura da Feira Internacional de Economia
Criativa — evento que
envolve atividades na gastronomia, artesanato, design,
música e cinema.
Noite histórica,
emocionante mesmo.
Primeiro, porque se
via que estavam na
plateia — aplaudindo
efusivamente tudo que
acontecia —alguns
dos nomes mais fortes
dos segmentos que
estarão em vitrine na
promoção, durante toda
esta semana. Depois,
porque ao ser iniciado os
discursos — não foram
muitos — houve algumas
revelações. Falaram o
organizador Eduardo
Barroso, depois o representante da UFPB, Orlando
Villar, em seguida Walter
Aguiar — comemorando
a reeleição de anteontem
— pelo Sebrae. Coube ao
vereador Lucas de Brito
representar a Câmara
Municipal e foi dele uma
das mais inteligentes falas da
noite.
O prefeito Luciano
Cartaxo encerrou
a sessão, relatando
conquistas, relembrando as diﬁculdades e
registrando o que está
por vir em sua brilhante
administração da
Capital.
Depois, dos discursos, houve
música de primeiríssima
qualidade com a Orquestra
Sinfônica Municipal. Show!

PAULO GERMANO

Máximo

Emiliana Queiroga
e Bruna Breckfeld

Não é hoje

Embora tudo estivesse
acontecendo no seu tempo,
ainda não vai ser hoje a
inauguração da nova sede do
Cabelo Cortado, de Toinho
Matos e Ricardo Pinheiro.
Como sempre acontece,
de última hora, houve —
digamos assim — uma
desconectada de um fornecedor — o dos espelhos — e aí
o atraso ﬁcou inevitável.
Mas o certo é que a inauguração do CC vai acontecer a
qualquer hora e a coluna —
claro! — estará presente!

Guarini Nesselo
e Larissa Aguiar

Destaque

O jornalista e acadêmico
Wills Leal prestigiou a
abertura da Feira Internacional de Economia Criativa. E
como é gente que sempre
eleva a cultura paraibana,
não conseguiu ser um mero
espectador.
Foi lembrado por todos na
tribuna!
***
O vereador Thiago Lucena
— sempre muito voltado
as novas tecnologias —
também prestigiou o evento
e fez elogios a iniciativa que
vai movimentar a Capital
nesses próximos oito dias.
***
Fátima Carneiro Souto
— numa produção incrível
— também foi presença de
destaque na abertura da
Feira Internacional de Economia
Criativa, representando o
IFPB.

Pesar
Toinho Matos e
Ricardo Pinheiro

via
social
Fred Ribeiro comemorou a idade nova
com festa bombada no Holanda’s Prime

José Maria e
Ana Giovana Santos

Brilho

A Revista Análise 500,
apontou os proﬁssionais e
escritórios de Direito mais
destacados do país.
Nosso Estado, claro, marcou
presença nessa importante
vitrine com o Mouzalas,
Borba & Azevedo, e o
Nóbrega Farias.

Detalhe

Rinaldo Mouzalas foi
apontado como Advogado
Admirado da Paraíba.
O cara é competente mesmo!

A coluna se associa a dor
da familia — em especial a
Sother e Dani Reis — pelo
falecimento de Braulio
Reis, no último ﬁnal de
semana, em Recife.
Uma ﬁgura de alto astral,
proﬁssional bem sucedido
que partiu, prematuramente,
mas deixou um importante
legado entre nós.

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade: Aparecida
Lucena, Rita Salvane
Wanderley, Ariano
Wanderley, Anchieta
Maia, Aloísio Formiga,
e Sâmara Nóbrega.
—
Noite movimentada, ontem
no Holanda’s Prime.
—
Fabricio Suassuna
está empreendendo no
endereço comercial
mais top de Tambaú.
—
Carlos Ferreirinha — o top
do mercado de luxo do pais
— conheceu o Holanda’s
Prime apresentado por
Adeilton e Soni Pereira.
gerardo.com.br

