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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Nara Barreto, 
Francisco Barreto 
Filho, Elsa Oliveira, 
Luciene Passos, 
Mariana Arruda, Luiz 
Cavalcanti e Socorro 
Albuquerque. 
—
O restaurante Videira, 
na Antônio Lira, será 
aberto hoje.
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Em família
Um almoço com a griffe 
da DG, prestigiado pela 
família e pouquíssimos — 
e escolhidos — amigos, foi 
como Lafaiete Torres 
Filho comemoprou, 
anteontem, a nova idade.
Recepção oferecida pela 
irmã Jackie Torres e o 
marido Betinho.

Brilho
Doutrinas dos advogados 
paraibanos Rinaldo 
Mouzalas Souza 
e Silva, Eduardo 
Madruga e João Otávio 
TerceiroNeto de 
Albuquerque ganharam 
vitrine em processo no 
Tribunal Superior do 
Trabalho.
As teses dos advogados —  
no livro Processo Civil 
— Volume Único — 
respalda peça jurídica.

Destaques 2018
2018 foi um ano difícil e 
muito complicado de ser 
vivido no Brasil. Além 
da forte crise econômica 
— que chegou entre nós 
também — tivemos que 
enfrentar um atípico 
processo eleitoral onde — 
felizmente — as mudanças 
foram imensas e absolu-
tamente necessárias. Na 
Paraíba, o governador 
Ricardo Coutinho impôs 
a vitória de  João Azevêdo 
como o novo líder do 
executivo. Daniella 
Ribeiro foi eleita para 
o Senado Federal e será 
a primeira paraibana a 
conseguir essa façanha.No 
universo musical, Kevin 
Ndjana mandou ver no 
The Voice. O empresário 
João Barbosa colocou 
em funcionamento um 
refinado shopping — o 
Pátio — na Capital.
Heloísa Maia voltou a 
cena das artes e causou 
numa super exposição na 
Usina Cultural Energisa.
Glauber Castro — o 
mago das decorações — 
teve um ano consagra-
dor. Agitou o Empório 
Gourmet, assumiu a 
direção de marketing 
do Hollanda’s Prime e 
ainda recebeu o Diploma 
de Arquiteto pela IFPB. 
Lavanério e Sérgio 
Duarte inauguraram o 
chiquérrimo LS Hotel e lá 
colocaram em cena Fred 
Ferreira com a deliciosa 
Adega do Alfredo. Bruna 
Borges foi escalada para 
cobrir a licença maternida-
de de Fernandinha Albuquer-
que, na TV CORREIO, 
e deu conta do recado 
muito bem. Também na 
TV CORREIO, Linda 
Carvalho causou. 
Amparado no sucesso que 
fazem na Capital, Walter 
Madruga e Vinne 
Souza levaram o The W 
para Campina. Sucesso 
total.  A CasaCor, no Hotel 
Tambaú,  foi um grande 
evento em 2018. Colocou 
em vitrine a melhor arqui-
tetura de nossa terra e foi 
palco também — incrivel-
mente — do maior Barraco 
do ano. Uma coisa! Hora 
para entrar, hora para sair. 
Norma Pedrosa, com a 
maior categoria, reinando 
como sempre, se despediu 
do mundo fashion. A 
Primeira Dama de João 
Pessoa, Maísa Cartaxo 
certou mais uma vez: 
inaugurou o Celeiro Criativo, 
no Altiplano, e agora os 
artesãos pessoenses tem 
sede própria para colocar 
em vitrine sua produção.

Bazar de artes
Vai ser hoje, a partir das 
15h, o Bazar de Artes na 
sede da Rabello Assesso-
ria, no Miramar.
Heloísa Maia vai reinar 
em ambiente — uma 
imensa garagem — 
montado por Conceição 
Serra — outra artista top 
da cidade.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


