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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Chique

Fabiana Gama reuniu
pequeno grupo de amigos
para tarde de bons papos,
drinques e degustações no
The W Restaurante, na
última quinta-feira.
Dani Fialho, Jussara
Florentino, Felipe Serpa e
Heloísa Maia prestigiaram
sessão que, claro, o editor
também passou por lá.
Ela merece!

Vida difícil...

Após a Operação Lava-Jato
atingir os principais
partidos brasileiros,
presidentes e ex-presidentes das siglas enfrentam
cenários complicados em
seus Estados e têm eleições
especialmente difíceis este
ano.
O fato é que parte deles
teve até que “descer
degraus” na política
e concorrer a cargos
menores... O tempo agora
é outro!
A cantora Diana Miranda
está agendada para desembarcar, em João Pessoa, no
mês que vem.
Como estabeleceu há
alguns anos, Diana vive
num eterno verão — o
daqui e o da Europa.
“Frio nunca mais!”, diz.

De volta

Falando nas ﬁ lhas de dona
Alaíde, Betânia Miranda
vai voltar — depois de
alguns anos por aqui — a
residir na Suíça.
A partir de fevereiro do
ano que vem.

DIVULGAÇÃO

Só verão!

Domingo é dia de praia: Marina Rosa
e Marne Cavalcanti estão nessa vibe

Tá na hora!

Agora que o Governador Ricardo Coputinho
e a Vice Lígia Feliciano
voltaram às boas, bem que
a administração poderia
voltar mais pela manutenção do prédio da vice-governadoria.
Está com pintura deplorável e os jardins cheio de
mato.

Na luta

Ainda que, com orçamento
delapidado, o presidente
do TJPB, desembargador
Joás Filho, vem investindo
ﬁrme na modernização
do parque tecnológico do
Judiciário estadual.
Acaba de adquirir computadores Desktop e aparelhos
de scanner — ferramentas
imprescindíveis no processo
de virtualização dos
processos — para agilizar
nosso judiciário.
Joás é um lutador!

Carinho

Fabiana Gama e
amigos no The W

O chef Bernardo Smith
promoveu jantar em torno
da artista plástica e poetisa
Asta Scheyer, dias atrás no
Empório Gourmet.
Scheyer tem amigos aqui
e foi celebrar amizade
com Humberto Arruda e
Sheilla Martins.
Noite divertida!

Degustação

Fernanda Barreto Chaves
faz degustação das massas
que anda servindo nas
sessões gastronômicas da
cidade, hoje à noite, para
um grupo de amigos do
editor da coluna.
Flávio Tavares e Heloísa
Maia estão entre os tops
convidados.
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Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
André Burity, Othamar
Gama, Valkíria Lira,
Pedro Brito, Celenia
Macedo, Antônio de
Souza Sobrinho e
Raul Moura. Amanhã
será a vez de: Miriam
Medeiros, Mariana
Camacho, Eneida Agra
Maracajá e Salete Melo
Porto.
—
O editor da coluna
participa amanhã, em
Recife, de encontro de
presidentes do Lide.
Vem novidades por aí!
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

