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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom

DIVULGAÇÃO

dia da sociedade paraibana.

Wilson e Terezinha Aquino, com os ﬁlhos
Felipe, André, Saulo e Thiago... Família feliz!

A alegria
de vida
de Wilson
Aquino

Debate

Hoje, às 18h, os cinco
candidatos ao governo
do estado estarão frente à
frente no último debate que
farão na TV paraibana.
Os candidatos Lúcélio
Cartaxo, João Azevedo,
José Maranhão, Rama
Dantas e Tárcio Teixeira
terão confronto direto,
dinâmico e decisivo.
Imperdível!

A

coluna gosta de realçar
o que é bonito de se
assistir. E a alegria de
viver terá sempre espaços
generosos por aqui. Foi o
que aconteceu no jantar
que Terezinha e Wilson
Aquino ofereceram, no
último ﬁnal de semana,
para festejar a nova idade
dele — um homem reto,
respeitado, que dá lições
diárias de como se pode
viver numa eterna felicidade. Tudo como tinha
que ser numa reunião da
família e amigos escolhidos.

Lançamento

O Salão de Eventos do
Atlântico Cabo Branco
ﬁcará lotado de celebridades
sociais e empresariais hoje,
depois das 18h.
Chiquinho Evangelista de
Freitas — que é gente muito
boa e, por isso mesmo,
querido — vai lançar o livro
Uma viagem ao tempo
— reﬂexões, discursos e
opiniões.
Top!

Gilson Frade e José William Montenegro, na
homenagem a José Nilson Crispim Filho

No alvo

Detalhe

Caberá a Kubistcheck
Pinheiro — que é amigo
pessoal de Chiquinho —
fazer a apresentação do
livro que será lançado hoje.
Kubi — como é praxe —
faz esses momentos com
um toque artístico.

Cristiane Cavalli — assessora
de eventos da Prefeitura
de Ushuaia (Argentina) —
deﬁniu quem vai pilotar o
evento daquela cidade, que
acontecerá em João Pessoa,
dia 18 de outubro.
Nada menos que Saulo
Barreto — um dos mais
celebres nomes do turismo na
Paraíba.

Victor — pai e ﬁlho — Casteliano
com Daniella Ronconni

Sucesso

A Primeira Dama Maísa
Cartaxo — na condição
de madrinha — o prefeito
Victor Hugo Casteliano e a
esposa Daniela Ronconni,
estiveram na primeira ﬁla da
plateia do Extremo Fashion
— organizado, pensado
e realizado por George
Dellameida, anteontem na
Estação das Artes.
Sessão estilosa, prestigiada e
que ganha, a cada ano, força
no mercado.
Aplausos!

via
Cláudia Librach,
linda!
Saulo Barreto e
Josenildo Palitot

O editor e
Maísa Cartaxo

O talento de
Celene Sitônio...

... causou
no EF

Presenças

Celene Sitônio — uma
das expositoras da
sessão — fez um desﬁ le
magistral. Quem
passou pelo evento de
George Dellameida,
foi Rossana Oliveira.
Estava com a queridíssima mãe Tânia.

Lu e Celene Sitônio com Maísa
Cartaxo e George Dellameida

social

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Alyne Mesquita, Ana
Maria Mangueira,
Robertinho Teixeira
de Carvalho, Klimene
Jurema, o acadêmico
Humberto Mello,
Ricardo Matos, Geisa
Galvão e José Hélio de
Lucena.
—
Palowa Arcoverde —
aniversariante de hoje —
vem recebendo homenagens em jantares desde a
semana passada, no Rio.
—
Grande Palowa!
gerardo.com.br

