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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

É alegria!

No capricho de sempre,
Glauber Castro afinou o
pensamento e as estratégias para a abertura do
Empório Gourmet — em
caráter especialíssimo —
na próxima segunda-feira,
comemorando a nova
idade do editor.
“Vou caprichar e já pedi
ao DJ Villarim um top list
de músicas que tenha tudo
a ver com você”, disse.

Carinho

Maria Emília Freitas vai
recepcionar as amigas,
numa nova temporada, em
Miami.
Na semana que vem.

Brilho

Filipe Gaudêncio — o top
empresário da Academia
Korpus — acaba de
ganhar projeção nacional
com o trabalho que desenvolve na Paraíba.
Foi eleito diretor nacional
da Associação das
Academias do Brasil —
agremiação que tem o
registro de mais de mil
academias do país.
Competência!
Stella Wanderley — como
acontece todos os anos —
foi o personagem central,
ao final da tarde de
ontem, na casa de Patrícia
Rabello.
A nova idade dessa grande
estrela social paraibana, foi
festejada com um chá das
cinco.
Chiquérrimo.

DIVULGAÇÃO

Chique

Bruno Cosme, Márcio Araruna, Ramon Schnayder,
vice-governadora Lígia Feliciano e o editor

Top

Como a coluna registrou,
o empresário fashion
Márcio Araruna deflagrou
campanha com renda
revertida para a Casa do
Pequeno Davi.
E a estratégia foi fazer uma
camiseta para a Outlet Jeans
vender aos que vão torcer
pelo Brasil na Copa.

Quem chega

O deputado Marcondes Gadelha desembarca, este final
de semana, na Paraíba.
Será o primeiro pit stop
do parlamentar nesse novo
mandato — efetivado
depois do falecimento de
Rômulo Gouveia.

As estrelas

Kadu Martins clicou as estrelas
da Campanha do Bem

E nessa de promover a
campanha, Márcio Araruna
convidou a Vice-Governadora Lígia Feliciano — que
figura simpática! — e outras
celebridades, de segmentos
diferentes — no jornalismo,
o escolhido foi o editor.
Bruno Cosme, Nara
Marques, Ramon
Schnayder, foram clicados
por Kadu Martins.

Simpatia

Márcio Araruna com Nara
Marques e Ramon Schnayder

Linda
Carvalho

Aliás, durante toda a
sessão para construção
desse editorial do bem,
Lígia Feliciano reinou em
alto astral e simpatia.
Impressionante!

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
José Edmilson Cunha,
José Bezerra Cavalcanti Júnior, Magnólia
Targino, Kelly Lima e
Carlos Antônio Batista.
—
Rogério e Helena Fialho
passam o final de semana
na propriedade de
Araruna.
—
Porque hoje é sábado!..
gerardo.com.br

