B2

Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Linda
Carvalho
celebra 13
anos de
sucesso

A

apresentadora Linda
Carvalho é competente, tem estilo, é bonita
e feliz. Quer mais?! Pois
bem, é também uma
mulher de luz que sempre
causa no universo da
imprensa paraibana.
Quinta-feira, completando
13 anos de profissão,
decidiu reunir queridos
num almoço no Empório
Gourmet. Claro, a coluna
estava lá!

A coluna já estejou
duas vezes, mas a falta
de maturidade está
colocando a perder o
prestígio conquistado pelo
Estado junto ao mundo
Bolsonaro.
Essa briguinha — queda
de braço mesmo — entre o
deputado Julian Lemos
e o filho do presidente,
Carlos Bolsonaro não é
bom para ninguém.

DIVULGAÇÃO

Tormenta

Linda Carvalho recebeu o carinho
das amigas no Empório Gourmet

Casamento

O amor tem pressa para
ser vivido.E foi com esse
respaldo, que Beatriz
Ribeiro e Hallan Iff,
decidiram oficializar o que
já é uma realidade.
Anteontem, no Fórum
pessoense, disseram sim e
agora vivem os primeiros
momentos do casamento.
Que sejam felizes!

Nos EUA

O pintor Sérgio Lucena, já
está em Miami — foi participar da Untitled Art Fair.
Depois desse compromisso,
Lucena vai para Seattle onde
passará um mês.
Só vem a João Pessoa em
2019.

Movimento

Em mãos

O jornalista e diácono José
Nunes está nas nuvens,
literalmente.
O livro “Um bispo que amava
os pobres”, que conta a trajetória de Dom Marcelo Carvalheira, foi entregue na última
terça-feira, ao Papa Francisco,
em Roma.
O encontro se deu entre o
Monsenhor Nereudo Freire e
o pontíficie.

O editor, Jurema Filho e
Celino Neto com Linda

O colunista Celino Neto e
a esposa Isabella fizeram
pit stop em João Pessoa, na
última quinta-feira, para
dois compromissos.
Ele veio prestigiar
o almoço de Linda
Carvalho. Ela, definir os
detalhes do quarto do bebê
que espera para fevereiro e
que está sendo criado por
um artesão.

É hoje!

Quem vem

Los Hermanos, dia 13
de abril de 2019, em João
Pessoa.
Produção com a griffe de
Ronaldinho Cunha Lima.
Top!

Giulia Antoniolli e Thaise
Larceda com Linda Carvalho

Vereador Bosquinho
foi abraçar a amada

O Natal da Usina — dos
maiores eventos do ano na
agenda da Energisa — será
aberto hoje.
Como se sabe, a programação é grande e vai até o final
do mês.

via
social

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Conceição Barbosa, Leo
Maia, Josalbo Licarião,
Maria da Conceição
Câmara, Vitória dos
Santos Lima e Fernando
Cavalcanti.
—
Hoje, o 13º Fest Aruanda
acontece no auditório do
Hotel Nord Luxxor Cabo Branco.
—
E tem melhor do que
viver o sábado?!
gerardo.com.br

