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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

O The W
top de
Campina
em cena

O

JÔ CARVALHO

restaurante The W
de Campina Grande
foi aberto oficialmente
ontem, mas na quinta-feira
que passou, Mário Sérgio
Madruga — com o pai Walter
e Vinne Souza — apresentou a casa para queridos,
parceiros e alguns amigos da
mídia. O que se pode dizer
é que os dirigentes do The
W conseguiram importar a
qualidade do cardápio que
imprimiram na sede de João
Pessoa e que o projeto de
arquitetura de Márcio Catão
— ele estava lá, é claro —
ficou um espetáculo. Ou seja,
já é sucesso.

União

Do prefeito Romero
Rodrigues, anteontem à
noite, sobre a sintonia que
está consolidando com as
forças políticas de João
Pessoa.
“Precisamos crescer nos
unindo”, disse.

Walter Madruga e Vinne Souza, Daysinha e
Mário Sérgio Madruga - anfitriões perfeitos

Oba!

E a coluna descobriu como
se conseguiu encerrar o
moído, da não participação
de Elba Ramalho, no Maior
São João do Mundo desse
ano.
O dentista e homem de
cultura Ajalmar Maia,
entrou em cena e mediou a
conversa já que o Prefeito
queria, Elba também e o
povo mais ainda.
Porque não iria ter?!
Está tudo certo: dia 17 de
junho a rainha estará no
Parque do Povo comemorando, também, 40 anos de
carreira.

Em festa

O anfitrião com o editor, Roberto, Leila e Patrícia Rabello,
Samara Hammad, Clodoaldo e Alessandra Oliveira

Teta Lima, Walter Madruga e
Paulo Germano Ribeiro Coutinho

De volta

A família Gentil — do Rio
Grande do Norte — voltou
a investir no mercado
paraibano.
Tempos atrás tinham
aqui várias lojas da griffe
Botton. Hoje, o grupo é
o franqueado de diversas
lojas de O Boticário no
Nordeste e, meses atrás,
assumiram as unidades de
Campina Grande.
Gente que faz a diferença.

O industrial Roberto
Cavalcanti Ribeiro chegou
à Paraíba nos anos 80 e
aqui se instalou com a
família para enfrentar
desafios que só resultaram
em vitórias.
Ao liderar o mais importante sistema de comunicação do Estado, escreve
uma história brilhante de
sucesso empresarial.
De visão moderna,
antenado com a quarta
Revolução Industrial que
o mundo vive, Roberto
comemora, hoje, mais um
aniversário e tem muito o
que comemorar.

Máximo

Os cinco casarões que a
Prefeitura de João Pessoa
está revitalizando, no
Varadouro, vão se transformar em mais de 30 apartamentos residenciais.
Todo satisfeito com os resultados, o Prefeito Luciano
Cartaxo vai apresentar a
obra através de um apartamento decorado que a
coluna já viu e só tem elogios
a fazer.

O colunista Paulo Germano, Fabiana
Cruz e Ana Dalva Ribeiro Coutinho

via
social

Ana Cristina Penazzi e
Alessandra

Arlan e Cardilândia
Rodrigues

Márcio Catão, Lana
Débora e Gabriele Cruz

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Paulo Menezes, Fulvio
Petrucci, o secretário
Fernando Milanez,
Eliane Freire e Lula
Teixeira de Carvalho.
—
Paulo Germano e Magda
Angela Ribeiro Coutinho
foram no The W de
Campina.
gerardo.com.br

