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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

É pique!

A colunista de Turismo da
revista PREMIUM, Tânia
Paranhos, comemora, hoje,
mais um aniversário.
Queridíssima por aqui —
mesmo vivendo no Rio de
Janeiro — naturalmente,
passará o dia recebendo
carinho dos amigos paraibanos.
Tânia é uma ﬁgura diferenciada, realmente.

Alegria

Em Cajazeiras, hoje à noite,
a festa vai reinar.
O médico Marcílio Cartaxo
— ﬁlho da terra — receberá
homenagens na famosa
cidade — um dos berços do
conhecimento paraibano.
Atendendo convite de
Marcílio, muita gente
de João Pessoa estará no
evento.

Top

A propósito, o editor esteve
em Cajazeiras nesses
últimos dias e conheceu
um dos melhores restaurantes de nossa região: o
Mansão.
Impressinante o luxo,
beleza e — o melhor! — o
cardápio da casa.
A Cônsul Geral do
Canadá, Janice Mills,
estará em João Pessoa no
dia 18 de setembro.
Aqui será recebida pela
advogada de direito internacional Marieme Vasconcelos — que apresentará
as belezas turísticas da
Capital, a nossa culinária
e, também, hospitais e
entidades carentes.
É uma mulher muito culta.

DIVULGAÇÃO

Quem vem

Glória Guimarães e a ﬁlha Isabele Guimarães
Melo na homenagem a José Rolim Guimarães...

Happy hour

O editor da coluna e Clara
Hoﬀman sintonizaram o
pensamento e a vontade
de agitar o universo da
cultura para, hoje, ao ﬁnal
da tarde, curtir um happy
hour com Heloísa Maia, na
area de degustação do Le
Food.
Vai ser muito legal!

Máximo

Cento e vinte alunos do
Complexo Educacional Sesc/Senac Dom
Ulrico, estão no Pantanal
mato-grossense.
Foram levados pela escola
para integrar métodos
pedagógicos da grade
curricular ao turismo,
através de aulas de campo.
O Turismo Pedagógico é uma
iniciativa sensacional do
Departamento Nacional da
instituição.

Brilho

O pintor paraibano Sérgio
Lucena — hoje um nome
mundial, vai expor, dia
primeiro de setembro, na
Dinamarca.
A mostra vai reunir artistas
de todo planeta numa
proposta sui generis, cujas
obras serão colocadas nas
janelas de uma máquina
antiga, dos anos 50,
resgatada pelos organizadores.

... que teve a presença dos ﬁlhos Sônia,
Irlem e da viúva Terezinha Guimarães...

Agenda

Apenas com a presença da
família e de amigos mais
chegados, Isabella Torres
Maluf e Eduardo Vasconcelos da Silva, oﬁcializam,
hoje, o amor que já vivem
há tempos, em sessão na
Sociedade Hípica Paulista.
Às 20h30.

... José Gerardo Rodrigues,
Madalena Abrantes e o editor...

... Luis Humberto e Veronica
Silva, em Cajazeiras

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Vilani Souto Maior,
Kátia Virgínia Cavalcanti, Ana Yeda
Ribeiro Coutinho,
Michelle Costa, Sílvia
Muniz Henrique, José
e Arimatéa Rocha a
fotógrafa Dalva Rocha.
—
Jurema Filho passa o ﬁnal
de semana em Cajazeiras.
—
Aliás, dois dos 3
colunistas sociais da
Paraíba — só falta
agora Celino Neto —
passam pela terra de
José Aldemir Meireles
nesses dias.
gerardo.com.br

