B2

Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Ela é top

A Airﬂuencers — empresa
de inteligência em redes
sociais e inﬂuenciadores
— é quem atesta: o show
de Anitta, no Rock in Rio
Lisboa, ultrapassou as
menções ao jogo entre
Polônia e Colômbia, no
Twitter. Ela é demais!

Opção

O transporte exclusivo
para mulheres começa a
funcionar em João Pessoa.
O app FemiDriver já tá
valendo e terá valor
mínimo de corrida em R$
6,75. O pagamento poderá
ser em dinheiro ou cartão.

Tal e qual

A Duquesa de Sussex,
Meghan Markle, tem
discípulo por aqui.
Explica-se: a esposa do
Principe Harry só usa sapatos
com um número a mais que o
seu, ou seja, está sempre com
sapatos maiores que o pé...
Quem é o discípulo?! Ora,
olhem para o piso social!!!
Passeando por Fátima —
como sempre faz todas as
vezes que vai a Portugal
— Ana Adelaide Lira se
deparou, no último domingo,
com ninguém menos que a
cantora Maria Bethânia.
Claro que teve momento
tiete, fotos e postagens,
acompanhado dos ﬁ lhos
Maria Luíza e Davi.

O trio que ninguém resistia em olhar no Soul João, liderado pelas
misses Naiely Lima (PI), Ana Carla Medeiros (PB) e Deise Caroline (PR)

É festa!!!

Sucesso

Dani Fialho — linda
demais — e Waldez Soares
recebem amigos, hoje, para
assistir e torcer pelo Brasil
no jogo contra a Sérvia.
O detalhe é que a comemoração já vai ser grande
porque ela está mudando
de idade nesta quarta-feira.

Faz um sucesso imenso
o stand — uma casinha
rústica, com estrutura de
fábrica — das sandálias
Kenner, no Sítio São João,
em Campina.
Filas de gente comprando
o produto que — além de
bonito — tem qualidade
total.

Torcida

Festeiro como ele é,
Moacyr Arcoverde não
resistiu aos apelos do
coração e hoje, a partir
do meio dia, abre os salões
do apartamento de Tambaú,
para assistir ao jogo do
Brasil.
Depois dos 90 minutos, com
o resultado que der, servirá o
famoso Cozido da casa.

Vitória

O prefeito Luciano Cartaxo
sendo aplaudido pela
inauguração dos Casarões do Varadouro,
ontem à tarde.
Na prática, Cartaxo
venceu uma verdadeira
“caveira de burro” que não
deixava isso acontecer.
Fica o exemplo de que,
quando se quer, tudo pode.

Felipe Alcântara e
Raﬁnha Gadelha

Presença

Quem amanheceu
ontem em João Pessoa
foi Rosângela Cabral —
queridíssima paraibana
que há muitos anos reside
em Miami. A agenda de
Zanha é festa pura.

Boas vindas

Junior Evangelista de
Freitas vai passar o próximo
ﬁnal de semana fazendo as
vezes de cincerone de grupo
de amigos paulistas.
Onde? Circulando no
Maior São João do
Mundo que é um
programaço!

Bruno
Barreto

CAIO DE LIMA

Encontro

Amanda Ferreira e
Renan Uchoa

via
social

Luma
Beltrão

Bruno
Serppa

Marcelo
Neves

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Tânia Dias, João
Ricardo Travassos,
Gilson Oliveira, Mércia
Ferreira, Andreá
Formiga, Alzir Gomes
da Silva Júnior, Leila
Azzouz e Fábio Dantas.
—
Waldó e Heleninha
Ribeiro Coutinho estão na
Áustria.
—
Brasil!!!
gerardo.com.br

