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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

N

A vitória
eo
sucesso
dos
Marcolino

ROBERTO MARCELO

a discrição de sempre
e mostrando o vigor
do grupo que lidera, o
empresário José Marcolino
inaugurou, na semana
que passou, o Quality
João Pessoa — o mais
novo empreendimento do
turismo paraibano. Um
prédio com a força da
modernidade e qualidade,
erguido na poderosa
esquina da Nossa Senhora
dos Navegantes com
Epitácio Pessoa. Momento
top de nosso desenvolvimento, que vamos exibir
na edição de hoje.

O amor

O advogado Túlio Parente
— radicado em São Paulo,
há alguns anos — decidiu
dar passo ﬁrme rumo ao
altar.
Viajou com a namorada,
Bruna Barbosa, para a
Costa Malﬁtana — que é
chiquérrimo — e lá, cheio
de paixão, colocou aliança
na mão direita da beldade
oﬁcializando o noivado.

José e Bernadete - linda! - Marcolino
inauguraram o João Pessoa Quality

Lamento

A arquitetura, o design
e a sociedade paraibana
foram golpeados, domingo
à noite, com o falecimento prematuro de Hazael
Mello.
Proﬁssional talentosíssimo,
que brilhou em acontecimentos célebres de nossa
cidade. Gente do bem com
quem a coluna conviveu
em diversos projetos de
sucesso.
Um jovem que fez história
e que, certamente, já está
reinando na paz.

Agenda

Irene Ribeiro decidiu
festejar a nova idade — que
completa na próxima sexta-feira — com as amigas.
Dia 5 de outubro, no
Mezzan, do Hotel
Manaíra.

Casamento

Marcado para o dia
22, às 20h30, na Casa
Roccia, casamento dos
advogados Andressa
Borges e André Toledo
— ele tabelião radicado
em São Paulo.
Após a cerimônia, os
noivos seguem para lua
de mel em Dubai e Ilhas
Maldivas.

Hellosman Dias Jr. e
Raphaella Brilhante...

Vapt, vupt

Surgem, nas redes sociais,
a cada momento, como se
fosse reprodução de coelhos,
novos grupos (eleitorais).
No Whatsapp, por exemplo,
dependendo do “Líder”, esses
grupos perdem fôlego numa
fração de segundos.

É pique!

O acadêmico e cineasta,
Wills Leal, passará esta
terça-feira pendurado no
telefone celular.
Claro, recebendo cumprimentos pela nova idade —
82 anos — que completa.
Grande Wills!!!

... Bruna Barbosa e Túlio
Parente ﬁcaram noivos!

Larissa Aguiar reuniu amigas
e fez a despedida de solteira

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
José Lacerda Neto,
Gizeuda Almeida,
Eduardo Ribeiro
Coutinho, Geyse Diniz,
Francisco Fonseca,
Breno Vieira e Joaquim
Soares.
—
Depois de 52 anos residindo
numa bela casa do Miramar,
Carlos Alberto e Ucélia Lins
de Albuquerque deixaram o
bairro do Muriçocas.
—
A chef Jussara Florentino está recuperada da
queimadura numa das
mãos...
gerardo.com.br

