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Sociedade

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

Roberta
celebra a
vida em
alto astral

R

oberta Aquino é uma
unanimidade no mundo
social pessoense. Todo
mundo adora e tem o maior
carinho por ela — uma mulher
de alto astral, que adora curtir
a vida e sabe fazer festas
como poucos. Sexta-feira
passada, com o gás de
sempre, reuniu as amigas
em sessão no Appetito’s para
arrecadar leite para AMEM e
celebrar a vida. Máximo!

A cantora Elba Ramalho
estava tão emocionada,
na última quinta-feira,
quando recebeu premiação
por sua trajetória profissional, que no palco do Hotel
Garden fez uma promessa:
vou gravar o DVD dos meus
40 anos de carreira, aqui em
Campina com a presença de
muitos amigos meus da MPB.
Não precisa dizer que a
plateia quase veio abaixo!!!

ISMAEL PESSOA

Entusiasmo

Roziane Coelho e Lúcia Padilha com
a aniversariante Roberta Aquino

Homenagem

Em festa

E nessa de homenagear
Elba Ramalho — que é
mais do que merecido pela
brilhante trajetória como
a intérprete do forró e da
música regional brasileira — o prefeito Luciano
Cartaxo decidiu: João
Pessoa também vai festejar
esses 40 anos de Elba.
Como?! Depois a coluna
conta...

Lançamento

O publicitário Guy Joseph
vai lançar, na próxima
terça-feira,na Estação
Cabo Branco, o álbum de
fotografias Instante 70.
Simplesmente sensacional.
Às 18h.

Duas damas queridíssimas
da sociedade, com quem o
editor da coluna e Patrícia
Rabello têm o prestígio de
conviver, mudam de idade
entre hoje e amanhã.
Fátima Catão e Vanda
Furtado — uma como
outra mulheres inteligentes, de personalidade,
que fazem a vida social
pessoense maior.

Máximo

Fátima Bronzeado e
Alda Santos

O deputado André Amaral
se recuperou e já está
na ativa, depois de levar
um super tombo numa
calvagada.
Na última sexta-feira,
visitou a sede da Defensoria
Pública da Paraíba e ficou
tão impressionado com as
atividades da DP que já se
comprometeu em trabalhar
emendas parlamentares para
a instituição.

Chiquérrimo

Nuhara — a linda filha
de Samara Hammad e do
saudoso Carlos Gomes —
vai casar, em setembro,
com Atila Cavalcanti,
tomou a decisão: vai
usar o mesmo vestido de
casamento da avó Haula.
Detalhe: a peça é assinada
por ninguém menos que
Marcílio Campos.

Lígia Ferreira e
Ezilda Rocha

Leda Rodrigues
de Carvalho

Anúncio
MAQ-LAREN

Georgia e Roberta Aquino
com Adriane Olanda

Walmirinha Queiroga e
Fátima Souza

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Paulo Roberto Cirne,
Glaucia Campos,
Rebecka Henriques,
Cristiano Rolim,
Werton Roque Filho,
Emília Barreto, e João
Guimarães Pereira
Neto. E amanhã:
Janecleide Carvalho,
Roberta Aquino,
André Luiz Aguiar,
Euclides Sá Filho, Ana
Paula Dias e Marlene
Almeida.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

