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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Antônio Pontes Neto, 
Ivo Sérgio Borges da 
Fonseca, Bivar Olyntho 
de Mello e Silva Neto, 
Antônio Cabral, 
Vladimir Neiva e José 
Ferreira Barros.
—
Rossana e Dias Neto 
passam, o próximo final de 
semana, no Rio de Janeiro.
—
Janeiro está correndo...
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Mariana Mesquita, Verena 
Alban e Natália Almeida

Júnior Evangelista e o jogador
Hulk — ele tá em todas

Zeca Amado, Gerardo Filho
e Rafael Roberto 

Mel Régis e Bernardo 
Guedes Pereira 

Daniel e Patrícia 
Rodrigues

Bruno e Thaisinha 
Nóbrega

Antônio Júnior, o cara de
sapato — solteiríssimo

Daniella Ronconni e o prefeito 
Victor Hugo Casteliano 
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Ba’ra
O diretor de Operações na 
Optimizer Hotels, Abrantes 
Liezio, postou em sua conta 
no Linkedin, as primeiras 
imagens do novo hotel que 
será construído na praia do 
Cabo Branco e que tem como 
empreendedor, o jogador de 
futebol Hulk. 
Dois detalhes: o nome 
escolhido para o empreen-
dimento foi Ba’ra — que 
significa mar, em tupi-guarani. 
O hotel terá uma infraestru-
tura com 124 suítes e contará 
com um ambiente pautado 
na integração e na susten-
tabilidade.
Primeiro mundo total!

Top
Vai ser com show de Jorge 
Vercilo, que Tércio 
Barros receberá convi-
dados, domingo que vem, 
no Beach Plaza, na praia do 
Holandês, em Lucena.
O editor e Jurema Filho 
comandam o grupo de 
convidados num super 
lounge.

Prestígio
O presidente do TJ,  Joás 
de Brito Pereira Filho, 
esteve em Natal, na última 
segunda-feira. 
Foi prestigiar a posse 
da nova Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça do RN, 
que agora tem no comando 
o desembargador João 
Rebouças.

Posse
Já aqui, em João Pessoa, a 
segunda-feira foi de posse no 
Tribunal Regional do Trabalho.
Assumiram o comando da 
Corte, os desembargadores 
federais Wolney Cordeiro e 
Leonardo Trajano.
Sessão bem concorrida.

Máximo
O Mangai lançou, no final 
do ano passado, uma linha 
de polpa de frutas sensa-
cional.
Tudo produzido pela 
empresa, que pilota a rede 
de restaurantes — João 
Pessoa, Natal e Brasília — e 
que, a cada dia, amplia 
o balcão de ofertas, de 
comidas, dos mercadinhos 
anexos aos self services. 

Agenda
E como, a cada dois anos, 
janeiro e fevereiro são 
meses de muitas posses 
por aqui, quarta-feira que 
vem, Ricardo José Costa 
Souza Barros assume o 
comando da Defensoria Geral 
do Estado.
Em solenidade marcada 
para às 16h, no Auditório 
do Centro Cultural Aria-
no Suassuna do Tribu-
nal de Contas.

Verão
Aníbal e Lúcia Nóbrega 
encerraram as férias com 
a família — entre Orlando e 
Miami — domingo passado.
“Todo mundo já está aqui”, 
dizem, já curtindo a 
temporada de verão em Areia 
Dourada.

Papo furado
A nomeação de Lucélio 
Cartaxo causa movimento 
na imprensa e entre oposi-
tores mas, de fato, tem 
respaldo legal.
Tudo o mais é conversa para 
moer contra a gestão que 
vem dando certo.

Sucesso
A cantora Elba Ramalho 
tem realizado shows na 
temporada que realiza, em 
Trancoso — onde sempre 
está nessa época do ano.
A cantora continua 
causando.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


