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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Comemoração

Soni e Adeilton Pereira
vivem uma semana
com atividades intensas,
comemorando os 20 anos
de sucesso da Officina —
a conceituada indústria de
móveis planejados paraibanos, que pilotam, com
a maior competência e
arrojo.
Na próxima quinta-feira,
às 20h, recebem convidados absolutamente
tops, para evento na Casa
Roccia.

Quem vem

E a grande atração do
evento da Officina será,
sem dúvida, a palestra com
Carlos Ferreirinha — o
mais importante formador
de opinião sobre negócios e
gestão de luxo do país.
Um presentaçõ para todos.

Eita!!!

Aplausos

A Câmara Municipal
de João Pessoa se volta,
amanhã às 15h, para
homenagear a figura do
general Antônio dos Santos
França — uma figura
querida, que já realizou
vários investimentos em
nossa cidade.
A iniciativa foi do vereador
Fernando Milanez Neto.

DALVA ROCHA

Em palestra promovida
pelo Sebrae, o bilionário
Janguiê Diniz, revelou uma
de suas fontes de renda:
aluguéis dos imóveis onde
funciona as Faculdades
Maurício de Nassau.
“Não é para me gabar,
mas recebo R$ 5 milhões
por mês por esses imóveis”,
disse.
Jorge e Djanete Conde - gente que
engrandece a vida social paraibana

Chá

A Primeira Dama Maísa
Cartaxo agendou, para a
próxima quarta-feira, às
17h, nova edição do Chá
Solidário — promoção
filantrópica que vem realizando com inteiro sucesso
há mais de dois anos.
No Pavilhão do Chá, com
renda revertida para o
Hospital Universitário
Lauro Wanderley.

Chique

Após o ato na Câmara
Municipal, o general
Antônio França e a esposa
Maria João — que é outra
figura incrível — recepcionam amigos no Porto
Pinheiro.
Depois das 18h.

É pique!

Abelardo e Maria
Lúcia Jurema

O aniversário do colunista
Jurema Filho, próxima
quinta-feira, movimenta a
sociedade paraibana.
Vai ser no Gulliver Mar,
depois das 20h30.
A coluna vai!

via
social
Helene Souza
e Silva

Haroldo Nóbrega e
Rosana Wanderley

Carmelita
Chang

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Salecy Aquino, Mano
Fialho, Gracinha
Cabral, Raul Gomes,
Gracinha Paulo
Neto, Celeste Maia,
Evânia Figueiredo,
Carlos Romero, José
Marques Filho, Simone
Queiroga Lopes e José
Marcolino. Amanhã
será a vez de Ariane
Tavares e Márcio
Menezes.
—
O acadêmico Carlos
Romero — um personagem que engrandece a
cultura paraibana — muda
de idade neste domingo.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

