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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

A escritora Irene Dias
Cavalcanti é uma mulher
incrível — todos sabem
disso. Mas o fato é que,
do alto de algumas
dezenas de anos de
idade, consegue sempre
surpreender. Anteontem,
quando protagonizou a
noite cultura da Usina
Energisa lançando o
novo livro O Palhaço
Azul, causou novamente.
Primeiro, reuniu gente da
cultura de todas as linhas
— daqui, de Campina e
alhures. Depois, com tudo
montado impecavelemnte, se permitiu atrasar um
pouquinho para chegar
na festa acontecendo.
E aconteceram palmas,
gritinhos e uma onda de
alegria quando surgiu
toda de azul — produção
desenhada por ela mesma
— nos jardins da Usina.
Uma apoteose, recheada
de abraços, beijinhos,
selinhos em queridos até
o palco da sessão, que
foi liderado por Aléssio
Tony, José Mário Branco,
Belminda Vinagre, Messina
Palmeira, a atriz Suzy
Lopes e a própria Irene...
Que noite!

Irene Dias e o lindo staff de artistas e
crianças, no lançamento do Palhaço Azul

Em Brasília

Prestígio

Além do presidente Damião
Ramos Cavalcante, vários
outros imortais da Academia
Paraibana de Letras passaram
na festa cultural de Irene
Dias.
O jornalista Carlos Aranha
foi quem deﬁniu: essa noite
de Irene é um ﬁlme de
Fellini.
Incrível!

Vitória Lima, o editor, Sales Gaudêncio,
Damião Cavalcante e Carlos Aranha

Irene e a mesa top do
lançamento do Palhaço Azul

O presidente do TJPB,
desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, estava
em Brasília até ontem
participando da primeira
reunião entre os chefes do
Poder Judiciário com o atual
presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Dias
Toﬀoli.
Justiça em sintonia.

Show

Irene Dias e
Juca Pontes

Protesto

Ao agradecer — ela
não resistiu em falar
um pouquinho — Irene
Dias resolveu agradecer
algumas presenças e ao
citar uma amiga de longas
datas, da família Asfora,
colocou uma angústia
que alimenta em seu
coração: quem foi que
fez Raimundo Asfora ir
embora?!

DALVA ROCHA E ROBERTO MARCELO

Irene e
a noite
ao estilo
Fellini

O cantor Chico César, com
a Camerata Béradêra e
Letieres Leite farão show
beneﬁcente em Campina
Grande no próximo dia 23,
na Facisa.
Será uma mistura de sons
nordestinos na 2ª edição do
evento que reverterá a renda
para o Instituto Béradêro.
Às 21h.

via
Tereza e Antônio
Carneiro Arnaud

Click da plateia
de Irene Dias

Anúncio para Chico

social

Aniversariam hoje na
sociedade: Aparecido
Branco, Maria Aurília
de Sá Pinto, Walderedo
Nunes de Brito, Célia
Paraíso, Gerlane
Batista, Fátima
Marques, Gustavo
Ramalho, Rafaella
Tinoco, Marluce Viégas,
Baltazar Pequeno, Juca
Pontes, Sara Barreto,
Francisco Josean Freire,
Adercy Carvalho
Vasconcelos, Gedeilda
Andrade e Plínio Leite
Fontes.
—
Hoje é dia de lembrar de
Neno Rabello...
gerardo.com.br

