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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Homenagem

Geraldo Marques e
Cláudia Paes de Andrade
— personagens da tradicional sociedade pernambucana — abrem os salões
do apartamento de Boa
Viagem, neste sábado, para
sessão em homenagem ao
editor e Patrícia Rabello.
Amigos fraternos, da
época de estudante, que há
pouco tempo resolveram se
render ao amor.

Impecável

Deu tudo certo. O show
Ofertório de Caetano Veloso,
anteontem, no Pedra do
Reino, foi lindo, sereno e
bem ao estilo daquele que
é, sem dúvida, um dos
maiores artistas da MPB
de todos os tempos.
Claro, houve quem
gritasse pelo candidato da
esquerda. Caetano, impassível, não fez eco.
Aplausos!
O governador eleito, João
Azevêdo, tem percorrido
muitas cidades, nessa fase
pós vitória, para dar entrevistas as rádios e emissoras
de TV.
Quarta-feira, esteve em
Campina e ao se dirigir, a
pé, nas ruas foi festejadíssimo.

Decisão

Falando em João Azevêdo,
o governador eleito está
decidido a tirar alguns dias
para descansar, logo depois
do segundo turno presidencial.
Está cansado demais e quer,
nessas férias, deﬁnir parte da
equipe que o acompanhará
na administração estadual, a
partir de 1° de janeiro.

DIVULGAÇÃO

Receptividade

Plínio e Socorro Fontes — gente que faz
a sociedade paraibana maior!

Agenda

O psicanalista Guilherme
Gaião vai fazer palestra
sobre o tema “Coragem —
luta contra o câncer de mama”,
hoje na sessão do Café
Filosóﬁco.
Às 19h, no Celeiro Espaço
Criativo.

Quem chega

O Hardman Praia
anuncia nova liderança
para seu setor de eventos:
Ana Gabriela Catunda.
A apresentação da
executiva foi ontem.
***
Vale dizer que o
Hardman — que é dos
melhores hotéis da cidade
— acaba de reformar todos
os apartamentos e suites.

Mostra

O mago Glauber Castro
— que vive o melhor ano
proﬁssional de sua vida —
estará em cena na Mostra
Artefacto, que será aberta
hoje, na loja da Edson
Ramalho.
O talento do quase arquiteto
— faltam 6 meses para
receber o diploma — estará
em vitrine no evento. Às 19h.

Robertinha e Ronaldo
Cunha Lima com Caetano

Presenças

Missão

O juiz federal Bruno
Teixeira de Paiva,estará na
1ª Conferência Internacional sobre
Cooperação Judiciária Internacional, que acontece semana
que vem, em Buenos Aires.
Detalhe: com a missão de
discursar em nome dos juízes
federais brasileiros.

Isabela e
Dizinha Goes

Lúcia
Costa

Anúncio para Chico

Valdevino Ribeiro e
Hildon Oliveira Junior,
estavam na platéia do
Leilão de Antiguidades
de Roberto Haddad,
anteontem, no Rio.
“Muito top!”, aﬁrmaram.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Andrea Santiago
Soares, Deusdete
Queiroga Filho,
Telma Costa, Valeria
Petrucci, Fábio Galisa,
Ana Carmen do Rêgo
Barros, Luciana
Crispim, Rosely
Ribeiro.
—
Faleceu ontem o ex-vereador
Antônio Augusto Arroxelas.
—
É amanhã!..
gerardo.com.br

