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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana:  
o ex-prefeito Oswaldo 
Trigueiro do Valle, 
Fátima Barros,
Berenice Ribeiro 
Coutinho Paulo Neto, 
José Barbosa de Souza 
Lima, Marize Rosa
—
Dia 25 tem Caetano, 
Moreno, Zeca e Tom 
Veloso, no Teatro Pedra do 
Reino.
—
Carmelita Chang e 
Leila Rabello embar-
caram ontem, para 
temporada em Miami.
—
O DJ Vintage Culture 
agita o feriado com a 
SOUL SUNSET, sexta, 
no Lovina, às 17h.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Bia 
Ribeiro e o 
tempo da 
felicidade

Sempre muito discreta   
— que é um traço forte 

da família — Beatriz Ribeiro 
está em tempos de felicida-
de plena e, como tal, deicidiu 
se permitir festejando a 
vida com a família e amigos 
queridos. 
Foi nessa vibe que, segun-
da-feira, abriu os salões 
do apartamento do Heron 
marinho, para jantar onde só 
se assistiu a alegria.

Beatriz Ribeiro — no destaque com a
fi lha Bárbara — comemorou a novidade

Bia Ribeiro com Marta Lins — tem coisa 
melhor que um abraço de mãe?!

Hallan Iff e Bia,
Mariana e Robinho Rineiro

Hallan Iff e Bia com a irmã Bruna,
Thiago Pacheco e Sandra Moura 

Hallan, Bia Ribeiro
e Auzinete Carneiro
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Gás
A senadora eleita, Daniella 
Ribeiro, está — literalmente 
— rouca.
Desde domingo, cumpre 
agenda de entrevistas que 
ainda vai perdurar até o 
fi nal de semana.
Daniella só consegue vencer 
o cansaço por uma única 
razão — a felicidade.

Máximo
Para quem foi ao Mindset 
e viu Thiago Lucena 
falando que estávamos 
fora do mapa dos ecossis-
temas no Brasil, feito pela 
Associação Brasileira Das 
Startups, uma boa nova: 
estamos inseridos, desde 
ontem, nesse mundo! 
Tempos de festa!!!

Pesar
A Justiça e a sociedade 
paraibana perderam ontem, 
um dos seus mais íntegros 
e bilhantes personagens: 
Joaquim Sergio Madruga.
Gente do bem que a coluna
sempre destinou os mais 
preciosos espaços.
Que siga em paz.

De volta
Guarinni Nesselo e Larissa 
Aguiar retornam nesta 
quarta-feira, a João Pessoa, 
depois de curtir a primeira 
parte da Lua de Mel,
passaram por Buenos Aires 
— onde visitaram casas de 
tangos e excelentes restau-
rantes e, ao fi nal do ano, 
seguem para Roma.

Reciclagem
Considerada referência 
mundial na área de lipoaspi-
ração, a Colômbia tem sido 
— cada vez mais — destino 
de profi ssionais brasileiros.
Quem está por lá, nesse 
momento, buscando 
inovações nessa área de 
procedimentos estéticos, é o 
cirurgião plástico Tarcísio 
Guerra.

Apoio
Eleito no último domingo 
para novo mandato 
na Câmara Federal, o 
deputado Wilson Santiago, 
logo na segunda-feira, fez 
visita à Defensoria Pública.
Foi conversar com a 
Defensora Geral Madalena 
Abrantes, para se colocar à 
disposição da instituição no 
Congresso Nacional.
Wilson, para quem não 
sabe, é Defensor Público. 

B2 Paraíba    Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015 Sociedade

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


