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Sociedade

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

Atleta

Na linha fit que vem
adotando e que já lhe
valeram a perda de mais de
14 quilos, o senador Cássio
Cuinha Lima, participou da
Corrida do Bem, realizada
no último domingo em
Campina Grande.
Não é nada, mas
completou 3,5 km de um
dos percursos da prova e já
avisou que está com folêgo
para chegar a 5km.

Sucesso

Foi bombadíssimo o
Disco Club que Glauber
Castro realizou na última
sexta-feira, no Empório
Gourmet.
Perfeito!

Ao trabalho!

Máximo

A coluna sugeriu e quase
foi escurraçada pelos fãs,
mas é fato que a cantora
Marília Mendonça escutou
aos apelos e, como é forte
e decidida, começou uma
reeducação alimentar há
60 dias.
Está, ainda mais, linda.

ISMAEL PESSOA

Em sintonia com a postura
do prefeito Victor Hugo —
que tem feito posses simples
de seus auxiliares — o novo
secretário de turismo de
Cabedelo, Saulo Barreto,
decidiu, como primeiro ato
na pasta, reunir o trade
turístico paraibano.
Dia 14, às 9h, no auditório
da Casa do Alemão — onde
funciona o gabinete do
prefeito — quando apresentará alguns projetos para o
município.
José Mário e
Ana Paula Porto

Estilo

Heloísa Maia — como a
coluna antecipou — recebeu
para jantar, amigos paraibanos, no último domingo.
E deu um show já que ela
mesma preparou o cardápio
e montou uma mesa que
mais parecia suas telas —
de tantas cores lindas e
fortes.

Categoria

Depois da apoteose deste
ano, Rilávia Cardoso e
Ajalmar Maia são só agradecimentos pela repercussão do
Troféu Gonzagão.
Estão ligando para cada um
dos formadores de opinião
do Estado para agradecer o
destaque dado pela mídia à
promoção.

Privilegiados

E quem teve lugar à
mesa foram: George e
Fabiana Braga, Dani
Fialho, Waldez Soares
e Jussara Florentino.
Não precisava
nimguém mais, é claro!

Maninho Fialho e
Daniele Martins

Pesar

O primeiro domingo de
maio foi de lamento para
a sociedade pessoense com
o falecimento prematuro
de Waleska Cruz.
Um golpe para todos os
amigos e a família.
Luz!
Ana Carla e Roberto Morais, Silvana e Renata Arruda
comandaram grupo no DiscoClub Empório

Fabíola e Júnior
Bandeira

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Walquiria Veloso
Borges Pereira,
Josiberto Souza,
Leidson Holanda,
Sandra Guimarães,
Bernadeth Motta e
Amanda Costa.
—
A nova edição da revista
PREMIUM começa a
circular hoje...
—
Junior e Giuliana Mora
completaram ontem 19
anos de casamento.
gerardo.com.br

