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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Heitor Cabral, 
Jalceyr Figueiredo, 
Laisa Brito, Nenen 
Toscano, Lúcia Braga, 
Mouriene Ruffo e Yêda 
Ferro. 
—
Será amanhã, às 10h, na 
Livraria do Luiz, o lança-
mento do livro Ninho 
de Haicais, de Maria 
Valéria Resende.
—
Stella Wanderley pilota 
amanhã, no restauran-
te do Atlântico Cabo 
Branco, confraterni-
zação de Natal com as 
amigas.
—
Eita que hoje já é quinta...

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Bruna Moura — sucesso empresarial 
— agora com loja da Track, no Pátio

Renatinha 
Gouvea

Lilinha e Fred Farias 
com Flávio Tavares

Nara 
Corker

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Ela merece
A última terça-feira, foi 
de intensas emoções para 
a editora de Jornalismo 
do CORREIO, Sony 
Lacerda. 
Aniversariante do dia, ela 
recebeu e foi super cumpri-
mentada por todos da Casa.
Sony acaba de voltar ao 
batente, depois de passar o 
mês de novembro fazendo 
curso específico de inglês 
em New York.

Brilho
O médico Stênio 
Sarmento — dos ícones 
da Medicina paraibana 
— movimentou a vida 
cultural de João Pessoa 
anteontem.
Em sessão concorridíssima, 
lançou o livro “As Obras 
de Arte”, que todos têm 
que conhecer e interpre-
tar: uma leitura simples, 
objetiva e contextualizada.
Competente demais!

Detalhe
Aliás, é de se registrar que 
Bruna Moura, hoje, tem 
lojas da marca na Edson 
Ramalho, em Natal, 
Campina (na Korpus) e 
agora no Pátio.

Máximo
Bruna Moura — com 
toda certeza, das maiores 
empresárias da nova 
geração pessoense — 
realizou mais um feito, 
anteontem.
Inaugurou a loja da 
Track& Field, no 
Shopping Pátio Altiplano.
Top!!!

Competência
A empresária Renata 
Gouvea está em São Paulo 
desde ontem.
Foi participar de reuniões 
com empresários franceses 
da Lacoste, griffe que ela 
representa em nosso Estado. 
Detalhe: porque ninguém 
é de ferro e todos devem 
aproveitar a vida, à noite  
foi jantar e festejar as 
conquistas no Bossa.

Máximo
Flávio Tavares está quase 
sem fôlego. 
Concluiu — depois de uma 
trabalheira enorme — o 
mega painel encomendado 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba.
A obra de arte vai ser fixada 
na nova sede do TRT, nesta 
sexta-feira e aborda questões 
sociais, entre elas, dos traba-
lhistas brasileiros da Era 
Vargas.
Uma coisa de lindo! .

Inauguração
O empresário André 
Armani abre as portas, 
hoje à noite, do restaurante 
Allure.
Exatamente no mesmo 
ponto onde funcionou, por 
mais de 30 anos, a Adega 
do Alfredo.

Diet
Sensacional a linha 
de comidas que Nara 
Corker está oferecendo no 
delivery Nalú. 
O Panetone diet é 
simplesmente incrível.

Eficiência
Feriado municipal ontem,  
mesmo assim, o atendi-
mento do INSS funcionou 
normalmente.
Com total agilidade.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


