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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

A noite
fashion e
de estilo
da Reese

R

DIVULGAÇÃO

aquel Holanda —
magérrima e estilosíssima — teve ao lado o marido
Allisson e o top Glauber
Castro na inauguração da
loja da Reese, semana
passada, no Holanda’s
Prime — seguramente um
dos points do consumo mais
vip da Capital.
Foi uma noite incrível, com
desﬁle, coquetel e muito
burburinho entre as chiques
da cidade — elas compareceram em massa — que
conheceram uma das lojas
mais completas e elegantes
de João Pessoa.
A coluna foi lá e faz vitrine
do acontecimento.

Consagração

Depois de presidir — e
receber elogios gerais — o
Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado nesse
último ﬁnal de semana,
Patrícia Rabello foi surpreendida, segunda-feira
passada, pelos concluintes
de Odontologia do próximo
semestre, na UFPB.
Por unanimidade, os
formandos de 2019.1 escolheram como nome do grupo
Turma Patrícia Rabello.
Uma grande homenagem,
realmente.

Raquel e Allisson Holanda festejando mais uma inauguração no Holanda’s Prime.
No destaque, apresentam Glauber Castro como o novo RP do Holanda’s Prime

Pela vida

É delicado o estado de saúde
do ex-vereador Antônio
Augusto Arroxelas — uma
das bravas vozes do parlamento municipal nos anos
80.
Arroxelas há muito se
afastou da vida pública e, por
muito tempo, liderava rodas
de bate-papo num dos cafés
do Manaíra Shopping.

Instalação

O Lide Futuro Paraíba
será instalado hoje em
sessão, a partir das 19h, na
Usina Cultural Energisa.
O acontecimento, que será
conduzido por Gerardo
Rabello Filho, será estrelado
pela CEO do Lide Futuro
de São Paulo, Laís Macedo,
e pelo presidente do Lide
Futuro de Pernambuco
André Farias.
A nova geração de empreendedores da Paraíba participará do evento.

Pesar

A sociedade foi surpreendida
ontem com o falecimento de
Joacil de Brito Pereira Filho.
A coluna se solidariza com a
família enlutada,em especial,
a dama e mãe Nely Pereira.

Tereza Neiwa, Tacyanne Araújo, Rosane Mariz,
Germana Parente e Adriana Bernardo

via
social

Cansaço

Há quem esteja — e não
são poucos — torcendo
para que segunda-feira
chegue logo.
Nunca uma decisão
eleitoral cansou tanto os
eleitores. Chega o Natal e
29 de outubro não!!!

Adriana
Ramalho

Alessandra Sobreira, Renata
Uchoa e Mariana Mesquita

Luana
Delgado

Karinne
Ruffo

Eﬁgênio e
Anahilza Freitas

Aniversariam hoje
na sociedade: Silvana
Sorrentino, Ovídio
Mendonça, João Leuson
Alves, Félix Araújo Filho,
Geralda Caetano Alves,
Célida Spínola, Carlos
Alberto de Brito, Eveliny
Von Dessauer, Márcia
Timotheo.
—
Gerentes comerciais da
hotelaria de João Pessoa,
iniciaram, ontem, uma
blitz nas agências de
turismo de BH.
—
Hoje tem show de
Caetano Veloso, no
Teatro Pedra do Reino.
Um momento incrível
da MPB que chega a
João Pessoa.
—
Aliás, Kubi Pinheiro entrevistou ontem o tropicalista
baino para o CORREIO.
gerardo.com.br

