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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Aplausos!

O São João de Campina
Grande acabou, mas é
preciso reconhecer quem
esteve nos bastidores — e
fez bonito nos bastidores do
Maior São do Mundo.
Além da belíssima
condução feita pelo Prefeito
Romero Rodrigues, toda
a equipe envolvida na
organização do evento foi
muito competente para
enfrentar situações como
a guerra das seringas e —
pior! — o incêndio das 31
barracas no sábado 30 de
junho.
Show de bola!

Em baixa

FELIPE GOMES E EDSON VASCONCELOS

Falando em eﬁciência,
esse é um atributo que está
longe de reinar nos serviços
dos Correios e Telégrafos.
A coluna registra que levou
um mês para uma correspondência — um convite
— expedido em Campina
Grande para João Pessoa.
Inacreditavelmente!!!

Alto estilo

Sônia e Leninha Iost
abriram os salões do
super ap de Manaíra
— todo repaginado por
Maírlla Costa — na
última segunda-feira.
Para jantar em torno de
Wills Leal, Saulo Barreto,
Fristz Grivelink, o editor
e Patrícia Rabello.
Sensacional!

Germana e José
Carlos Lira Filho

Top

The end

Aliás, foi nesse jantar
oferecido pelas irmãs Iost
que o editor conheceu o
trabalho da mais nova
banqueteira da cidade:
Edinilza Firmino.
Muito bom!

Finalmente terminou
— com sucesso — o
resgate do treinador e dos
meninos, de uma caverna
na Tailândia.
O episódio mobilizou o
mundo e só não foi mais
feliz porque houve o falecimento do mergulhador
Saman Gunan, ao levar
alimento para os garotos.

Agenda

A engenheira Carmen
Eleonora Amorim — que
vem atuando também como
uma brilhante socialite —
vai ser homenageada nesta
sexta-feira 13 de julho.
No Tasquinha do Tio,
comemorando a nova idade
que completou dias atrás.

Festão

Maysa e Renato
Gadelha

Moacyr Arcoverde vai
movimentar o ﬁnal de
semana de 27, 28 e 29 de
julho, no Rio.
Vai festejar os 5.5 de idade.

Paz em casa

De 20 a 24 de agosto,
João Pessoa vai sediar a
11ª Etapa da Semana da
Justiça pela Paz em Casa.
A iniciativa leva o carimbo
de eﬁciência do vice-presidente do TJ, desembargador João Benedito da
Silva, e da juíza da Mulher
em Situação de Violência,
Graziela Queiroga Sousa.

Parabéns!

Juliana Brito e
Bruno Cunha Lima

A presença chique
da chef Karla Sousa

A agenda da coluna
registra comemoração
especial nesta quarta-feira:
o aniversário do empresário Marinézio Ribeiro.
Um homem íntegro,
digno e de valores que só
orgulham a família e os
amigos.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Marília Ramos,
Severino Rodrigues
de Araújo, Meirilande
Gomes e Ângela Paulo
Neto.
—
Carol Targino está curtindo
o verão europeu e começou
o roteiro na Itália. Depois
vai para a Grécia.
—
É hoje, às 17h, na Igreja
do Miramar, a missa
pelo 7° dia de falecimento de Manoel Almeida.
gerardo.com.br

