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Sociedade

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

É hoje!

Soni e Adeilton Pereira —
dois grandes lutadores que
empreendem — com o maior
sucesso e eﬁciência — no
mercado de móveis planejados, recebem convidados hoje
à noite, na Casa Roccia.
Tudo para festejar os 20 anos
da Oﬃcina.

Dois detalhes

No evento — que terá plateia
absolutamente top — Soni
e Adeilton Pereira apresentarão a nova marca da
Oﬃcina.
Em seguida, promovem
palestra com Carlos Ferreirinha,
o mais importante formador
de opinião sobre negócios e
gestão de luxo do país.

Outro detalhe

Na semana que vem, Carlos
Ferreirinha será um dos palestrantes, de sessão na Casa
Glamurama, em São Paulo.
Um das revistas de Joyce
Pascovitch vai realizar mais
um Encontro de Poder, dia 21.

É pique!

Novo desaﬁo

O paraibano Manoel
Jerônimo de Melo — que
até o mês passado dirigiu
com a maior competência
da Defensoria Pública de
Pernambuco — vai mesmo
tentar ingressar na política.
Já anunciou que disputará
vaga na Assembleia/Pe.

DIVULGAÇÃO

Hoje, também, e super
concorrido, acontece o jantar
de aniversário do colunista
Abelardo Jurema Filho.
No Gulliver Mar, depois das
20h30.
A coluna marcará presença.
Luíza
Rabello

De primeira

O Clube Campestre vai
promover uma das noites
mais esperadas do Melhor
São João do Mundo de
Campina, neste sábado dia 16.
Só para sentir: Flávio José,
Walkyria Santos e Os 3
do Nordeste passarão pelo
palco da agremiação.
De arrepiar mesmo!

Criatividade

Glauber Castro caprichou
na produção que deu aos
cenários do Empório
Gourmet, para a noite dos
namorados de anteontem.
O coração de ﬂores que
serviu para fotos dos casais,
fez o maior sucesso.

Competência

Manuella e
Pedro Ribeiro

É de se registrar que, a
administração do presidente Alex Marcolino, tem
realizado as mais bombadas
festas dos últimos anos, no
Campestre. Imperdíveis!

Loucura

Campina tá lotada nesse e no
próximo ﬁnal de semana.
Agora, quem quiser dançar
e se divertir no Parque do
Povo, pensando em dormir
na cidade, vai ter que lutar
por leitos em casas de família.

Jussara Florentino e
Felipe Serppa

Wilson Martinez lançou a Mostra
Brasil mostra Brasil 2018

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Antônio Alcântara e
João Borges Virgolino
Da Silva.
—
De volta à cidade, depois
de giro comercial em São
Paulo, Zita Oliveira.
—
Começa hoje a Copa do
Mundo da Rússia... Será
que teremos chances?!!
—
No almoço de ontem do
Empório Gourmet, Lúcia
Nóbrega, Clara Germana
Albuquerque e Sandra
Madruga.
gerardo.com.br

