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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Expectativa

Guarinni Nesello e Larissa
Aguiar — que a coluna
adora — estão às vésperas
do casamento.
No último sábado,
reuniram a família e
amigos para um chá-bar
agitadíssimo, que
aconteceu na casa construída por ele, num luxuoso
condomínio do Altiplano.
Agora, falta pouco para o
dia do sim.

Sucesso

Quase oito anos depois, e
o Meme Luíza do Canadá
continua rendendo.
Domingo passado, a rede
McDonald’s soltou, nas
redes sociais, uma mensagem
pelo Dia dos Pais, estrelado
pelo editor e Luíza Rabello.
O material leva o selo da
DM9DDB Publicidade que
é uma das mais importantes agências da América
Latina.

Detalhe

Máximo

Bernadete Barreto realiza
hoje, no Gulliver Tradicional, uma comemoração, no
mínimo, rara de seu grupo
de amigas: 50 anos de
convivência.
Não é o máximo?!

DIVULGAÇÃO

A propósito, o vídeo da
campanha Os Memes estão de
volta no Festival Cheddar, da
McDonald’s, já tem mais
de 9 milhões de visualizações só no YouTube.
Um sucesso, realmente,
incrível.
Guarinni Nesello
e Larissa Aguiar

Presença

Mesmo sendo acordado
ontem com super festa
— pela nova idade que
completava — o candidato
João Azevêdo manteve a
agenda e foi conversar com
os Defensores Públicos, ao
ﬁnal da manhã.
Foi acompanhado do
Procurador Gilberto
Carneiro e assessores.

Lançamento

Caberá aos desembargadores, Joás de Brito Pereira e
Frederico Coutinho, fazer
a apresentações dos quatros
livros, que o advogado
George Salomão vai lançar
manhã, no Tribunal Pleno,
às 15h.
Todas as obras estão com
temas bem atuais.

Irresistível

Detalhes

Alain Moskowicz, Carmen e
Maria Melo, Priscila Matos

Essa foi a primeira vez
que líderes governistas do
mundo Girassol visitaram
a sede da Defensoria.
Foram educadamante bem
recebidos.

Anginha Paulo Neto é
quem está numa boa,
nesses dias do verão
europeu.
Ontem, nas redes sociais,
deu mostras do quanto é
top rasgar os mares que
contornam a Grécia...

via
social

Lamento

A coluna se solidariza ao
ex-deputado Francisco
Evangelista de Freitas, pelo
falecimento do irmão João,
ocorrido anteontem, aqui
em João Pessoa.
Força!

Talvane e Christiane
Sobreira

Carlinhos e Marialba
Ribeiro Coutinho

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Marcos Augusto
Souto, Ana Silvia
Velloso Borges, Maria
Roberlândia Freire,
Marianne Motta,
Renata Carrilho
Andrade, Tadeu Pinto,
Geruza Souto, Ladjane
Barbosa, Adhailton
Lacet Porto e Henrique
Alves.
—
A top Camila Teixeira está
curtindo temporada na
Grécia...
—
Já em outubro, quem
estará na Indonésia é a
digital inﬂuencer Nara
Marques.
—
Hélia Botelho faz festa
hoje com as amigas, para
comemorar a nova idade. Na
Maison Blunelle, às 18h.
gerardo.com.br

