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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Uma
noite feliz
rodeado
de amigos

A

ideia era jantar com a
família, depois evoluiu
para um pequeno grupo
de amigos, terminou que
aconteceu uma segunda-feira, 4 de junho, agitadíssima,
com intensas e sucessivas
manifestações e, ao final
do dia, o Empório Gourmet
completamente lotado de
queridos, que decidiram
festejar a nova idade do
editor. Foi muito bom!!!

Eduardo Varandas — que
dispensa elogios pela postura
profissional e generosidade
humana — foi convidado
— e aceitou, claro — pelo
Governo americano, para
fazer um curso em seis
cidades americanas sobre
crimes internacionais.
Apenas 10 autoridades
brasileiras foram
selecionadas pela
Embaixada dos EUA.
Ele embarca sexta-feira.

DALVA ROCHA

Máximo

Romeika e Maísa Cartaxo - aniversariando hoje o editor, Patrícia Rabello e Mariane Goes

Alegria, alegria

A data de hoje marca a
nova idade da Primeira
Dama Maísa Cartaxo
— uma mulher simples,
elegantíssima que conduz,
com o maior esmero,
grandes projetos sociais na
Capital.
A esposa do prefeito
Luciano Cartaxo é uma
figura que dignifica a
representação feminina na
vida pública paraibana.

Máximo

Em nossas mãos, convite
para a palestra “Novos Tempos
Demandam Novas Competências”, com Carlos Ferreirinha — o mais importante
formador de opinião sobre
negócios e gestão do luxo
no país. Dia 14, às 20h, no
Cozinha Roccia.
A promoção é da Officina
— este ano completando
20 anos de sucesso no
mercado brasileiro.

Missão

O editor envolvido de amor, os filhos - Gerardo
Filho, Beatriz e Luíza - e a mulher Patrícia Rabello

Heleninha - linda Ribeiro Coutinho

Fátima Souto e
Vera Lucena

Paulo e
Jane Mota

Irene Ribeiro, o editor, Alberto Jorge Sales,
Madalena Abrantes, Bebeta Miranda e Irene Dias

Lúcia Padilha, Rosiane Coelho, Lizeth
Nunes e Roberta Aquino com o editor

Mônica Figueiredo, Beatriz
Ribeiro e Carmelita Chang

Stênio e Giane Sarmento,
Suzy e Cássio Oliveira

Robson Dantas, Jorge Conde, Walter Madruga, Otílio
Neiva Júnior e Sávio Parente foram abraçar o editor

Neste final de semana, o
Prefeito Luciano Cartaxo
cumprirá agenda no
exterior. Está numa missão
que acontece todos os
anos da Rede Mundial
de Cidades Criativas da
UNESCO. Dessa vez, o
encontro será na Polônia
e, Luciano, levará 40
convênios de cooperação — para apresentar às
cidades da Rede UNESCO
— a proposta de uma Feira
de Economia Criativa
em João Pessoa, que está
prevista para ser realizada
em novembro deste ano.
Só sucesso!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Giulianne Ramalho,
Jandira Albuquerque,
Thereza Araújo, Regina
Coeli Pimentel, Rita
Pedrosa Tavares, Marco
Túlio Zírpoli, Fátima
Queiroga, Renata
Burity, Clodoaldo
França e Sebastião
Queiroz.
—
Valdete Duarte —
mudando de idade — e
Lavanério jantaram
anteontem no Ippon.
gerardo.com.br

