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Sociedade

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

Máximo

DIVULGAÇÃO

Depois de viver a emoção de
rever — vinte anos depois
— a cidade natal, Piancó, a
paraibana Geralda Sarraf
contou como foi tudo no
jantar de anteontem, no
Gulliver Mar.
Ao lado de amigos e
parceiros, Geralda disse
que “fiquei decepcionada com os
cenários da cidade, mas feliz ao
constatar que as ações da Love
Together continuam dando
certo”.
Vale dizer que Geralda, com
parceiros artistas e empresários de todas as partes do
país, tem construído poços
— foram dezenas até agora
— equipou escolas, climatizou o hospital da cidade e,
em mais alguns meses vai
construir numa área de 2
hectares — conseguida com
doação — um super centro
de formação para crianças e
adolescentes.
Uma guerreira!

Detalhe

Importante registrar, ainda,
que Geralda Sarraf não
gosta, evita mesmo, realizar
qualquer parceria com
políticos ou instituições
públicas.
“Só acredito nas pessoas —
políticos não estão nessa conta
— que me despertem a confiança
de construir um projeto, que só é
viabilizado pela doação”, disse.

Entre nós

O editor e
Geralda Sarraf...

Aliás, quem esteve aqui
acompanhando Geralda
Sarraf — ele é um dos
parceiros artísticos da Love
Together — foi Deds Sotero.
Vem a ser um dos diretores
artísticos da TV Bandeirantes.
Sotero está apaixonado por
João Pessoa.

Emoção

Tem sido sempre assim. Das
ações do bem, que praticamos, saem grandes conquistas. Agora, foi do legado
deixado por Neno Rabello,
que surgiu a expressiva
homenagem feita por Luiz
Barbosa, batizando com o
nome do ex-aluno da instituição, o Mini Auditório da
Fesp, inaugurado na última
terça-feira.
Dia de alegria e muita
emoção!

Grandão

O deputado federal eleito,
Julian Lemos, entrou em
cena na política como gente
grande. É o vice presidente
nacional do PSL e já enfrenta
embate com outro grandão
do segmento: o governador
Ricardo Coutinho.
Que coisa!

Raquel Holanda comanda a inauguração
da Reese, no Holanda’s Prime...

Deleite

Quem está adorando o Sol
que anda fazendo em Paris
— sem calor e um colorido
lindo nas ruas — é Doris
Minervino.
“Nada pode ser mais astral!”.
Sei...

É hoje!

Com sessão marcada para
às 16h, na Estação Ciências,
será aberto, hoje, o Congresso
Brasileiro da ABOL —
Associação Brasileira de
Odontologia Legal. Duas
professoras paraibanas,
com grande contribuição à Odontologia Legal,
receberão homenagens
especiais — Solange Félix e
Socorro Dantas.

via
social
Algumas amigas armaram despedida de solteira,
anteontem, para Camila Holanda...

Bruna Moura abre alas para a
nova maratona Track&Field...

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ana Karina Maia,
Vânia Macedo, Mercês
Morais Camelo, Demóstenes Cunha Lima,
Pedro Eduardo Santos,
Amiraldo Baunilha Dias
Júnior, Antônio de Pádua
Montenegro e
Roberta Sátiro Cavalcanti.
—
Bruna Moura anunciando
para o dia 04 de novembro, a
Track&Field Run Series,
com 5 a 10 km.
—
A coluna lamenta o
falecimento da empresária querida, Fátima
Holanda... Está no céu!
gerardo.com.br

