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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Eunice 
Guimarães, Otávio 
Alfredo Oliveira Lima, 
Elizardo Batista, 
Carlos Fernando Sá 
Barreto, Roseane  
Serafi m, Samuel 
Norat, Rosário Falcone 
Durand  e Isabela 
Lucena Brito Pereira.
—
Onaldo e Márcia Queiroga 
estão em São Paulo desde 
ontem (sexta-feira). Foram 
assistir ao show de Andrea 
Bocelli 
—
O sábado promete!..

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Fátima Souto, Maísa Cartaxo, Vera
Lucena e Romeika Cartaxo

William e Claudia Neiva 
com Pollyana Gambarra

Andresa Montenegro, Anabel 
Alvarez e Fernando Holanda

Vladmir Neiva e 
Gustavo Lobo

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Presença
Foi linda — eletrizan-
te mesmo — a última 
apresentação do cantor 
Kevin Ndjana, na fi nal do 
The Voice Brasil.
Injusto foi o paraibano 
não ter faturado o prêmio 
maior.
Hoje, com os mais 
calorosos aplausos e 
reconhecimento ao talento, 
Kevin vai cantar no Paço 
dos Leões festejando a 
felicidade de Nuhara 
Hamad Pereira e Átila 
Cavalcante. 

Casamento II
Quase na mesma hora, 
às 19h30, no Mosteiro de 
São Bento, acontece outro 
grande acontecimento: o 
casamento de Raquel e 
Luciano, fi lhos de Ricardo 
Carneiro da Cunha e 
Roseane Targino, Joás e 
Ana Lúcia de Brito Pereira.
A recepção será na Casa 
Roccia.

Casamento
A sociedade paraibana se 
movimenta intensamente, 
neste sábado, para prestigiar 
dois grandes acontecimentos.
Na Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, às 19h20, 
casam-se Nuhara e Átila, 
fi lhos de Carlos José e 
Samara Gomes, Francisco e 
Maria Erlânia Cavacante.
Os noivos receberão cumpri-
mentos em meio à super festa 
no Paço que será animada 
pela Classic Band. 

Qualifi cação
O chef  Bernardo Smith 
continua investindo fi rme na 
qualifi cação de seus pares 
no Empório Gourmet — 
considerado um dos points 
da melhor gastronomia 
paraibana do momento.
Contratou a cerimonialista 
Érika Gurgel para ministrar 
curso de aperfeiçoamento 
com toda a equipe de atendi-
mento da casa. Top!

Agenda
Chico Freire convidando 
para o Mica Chico, dia 30 
de novembro.
No Clube Cabo Branco, 
com os Tuaregs.

Quem chega
O salão vermelho do 
Empório Gourmet foi 
palco do  jantar de 
apresentação do Lide 
Futuro - Paraíba, na 
última quinta-feira.
Sessão liderada pelo presi-
dente Gerardo Rabello 
Filho, com a presença de 
integrantes do Conselho, 
entre eles, Caio Palhano, 
Marcelo Carneiro Braga e 
Marina Rolim.

Top
As arquitetas Anabel 
Alvarez e Andresa Monte-
negro receberam convi-
dados, anteontem, para 
um encontro no charmoso 
espaço Beauty Lounge 
Fuji, da CasaCor.
Sessão, claro, como é praxe 
no universo da arquitetura, 
cheio de estilo.

Curto-circuito
A sucessão presidencial 
chegou a seu momento 
maior nesses últimos dias.
As injúrias — de todas 
as partes envolvidas — 
continuam alimentando o 
disse me disse, nesse país 
que — incrivelmente — 
foca sempre o desprezível, 
nunca o que, realmente, 
seria o melhor caminho.

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

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


