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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Emoção

Virgínia Maia está só
esperando passar as eleições,
para fazer uma viagem
fantástica.
Vai para Miami encontrar
a ﬁlha Heloísa e as netas
Muriel e Jéssica. De lá, segue
para Índia, onde presenciará
o casamento religioso de
Sanjit Dankar — indiano
que ano passado, em New
York, disse sim a neta
Muriel.
Na verdade, os noivos
decidiram oﬁcializar o
matrimônio sob as bençãos
da religião hindu.

Máximo

A empresária Luciana
Piquet — que acaba de casar
com Amauri Sales Neto —
também está vivendo um
grande momento na vida
proﬁssional.
A rede de franquia de beleza
e bem-estar, SPA Express,
que pilota com a maior
competência, está chegando
em mais uma cidade do país:
Aracaju.
Vale dizer que o SE cresceu
350%, de 2017 para 2018, e
agora chega a 14 franquias
espalhadas por todo o Brasil.
Isso é a glória!
A cantora Diana Miranda
— que hoje faz show de
solidariedade acompanhada
de amigos no Pallazo Cristal
— desembarcou em João
Pessoa na semana passada.
Primeiro foi para Lucena
descansar — ﬁcou 3 dias por
lá — e agora se volta para
esse compromisso que é uma
das ações do outubro rosa,
que há dois anos ela assina.
Às 17h.

DIVULGAÇÃO

Por aqui

Ariana Bernardo, Bianca Silveira Nogueira
e Luciana Carvalho — lindas e chiques

Imperdível

O chef Duca Lapenda é
quem vai assinar o cardápio
do próximo evento Mirage
Invites, do Atlante Plaza
neste ﬁnal de semana no
Recife.
O menu degustação — elogiaderrímo — que tem inspiração na gastronomia italiana,
será harmonizado com bom
vinho. Outro detalhe que faz a
diferença: a noite será animada
pela banda Vintage Pepper.

Na luta

Como a coluna já noticiou
por aqui, a Prefeitura de
Ushuaia vem fazer ação —
focada no turismo entre a
Paraíba e a cidade argentina
— em João Pessoa, nos
próximos dias.
Tudo certo e muito bom.
Agora vale registrar um
fato que começou a impedir
que essa ação acontecesse
de forma mais — digamos
assim — fácil: o voo da Gol,
que ligava João Pessoa a
Buenos Aires, grande feito
desse Governo, foi cancelado
há um bom tempo.
Curioso é que não se fala
nesse assunto...

Lavanério e Valdete Duarte inauguram,
amanhã, o Hotel Design de João Pessoa

No comando

O médico Roberto Magliano
de Moraes já é, de fato e de
direito, o novo presidente
do Conselho Regional de
Medicina, sucedendo o grande
João Medeiros Filho.
Dia 18, no Paço dos Leões.
Roberto e toda a diretoria que
o acompanhará nessa gestão,
viverão a posse festiva.

Sol das Letras

Hoje é dia de mais um
Pôr do Sol Literário, na
Academia Paraibana de
Letras. Às17h30.

Carmelita Chang reinando
nos eventos do Paço

O cantor Tan deu o ar da graça
e talento aos salões do Paço

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Emílio Lacerda,
Cecília Pires, Ana
Carolina Cavalcanti, Edilma Oliveira
Lima, Viviane Guedes,
Vamberto Costa Filho,
Rita Carolina Pinheiro
e Helena Ribeiro
Coutinho.
—
Walter e Sandra Madruga
homenagearam ontem, com
um jantar, no TheW da
CasaCor, o editor e Patrícia
Rabello.
—
Agora, faltam — graças
a Deus — 3 dias para a
eleição.
gerardo.com.br

