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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Movimento

A coluna registrou — dias
atrás — que a Edson
Ramalho não funcionou
no último domingo,
quando estávamos há uma
semana do Natal.
Poderia ser por conta da
crise, mas como explicar
que de outra parte o
Manaíra e Mangabeira
Shopping estenderam o
horário de funcionamento?!
Nos dois empreendimentos
, as vendas foram ampliadoas desde a Black Friday.

Imperdível

Aliás, hoje a Praça de
Eventos do Manaíra Shopping,
terá momento especial:
show — com produção top
— do Coral Unipê.
Às 18h, com toda ternura
natalina em cena e,
naturalmente, comandada
pelo super Maestro
Gurgel.

Máximo

Sensacional

Já está funcionado — com
frequência de primeiríssima
qualidade — a Trattoria
de Origem, de Graco
Parente, Maurício Barbosa e
Fabio Bezerra Cavalcante.
Simplesmente fantástico —
cardápio e serviço muito
bom.

DIVULGAÇÃO

Mesmo iniciado o recesso,
a Defensoria Pública
da Paraíba continua
avançando em 2018.
Ontem pela manhã, viabilizou um grande feito para
os primeiros dias de 2019:
um casamento coletivo
LGBT+.
Germana Terceiro
Neto Parente

Premium

Hoje, a partir das 15h30,
a Mince Evendence de
Rosângela Sátiro, vai
estar em plena ebulição.
Tudo por conta da sessão
de lançamento da revista
PREMIUM, que chega
a edição n°48 trazendo
na capa a figura poderosa
da apresentadora Linda
Carvalho.

Máximo

E não há como deixar de
realçar o projeto arquitetônico e ambientação da
Trattoria de Origem, assinado
por Germana Parente e
Samara Moreira.
Elas conseguiram transformar o que já era bonito
— projeto e GP de quase
10 anos atrás — em mais
bonito. Craques!

Vitória

Maestro Gurgel
e o Coral da Unipê

A propósito, a nova
PREMIUM marca mais
uma grande vitória profissional.
Metade da história da
publicação — desde a
edição n° 25 — com a
confiança de Beatriz Ribeiro,
recebeu o carimbo do
editor e de Juca Pontes.

Simplicidade

O deputado federal eleito e
diplomado Julian Lemos,
pessoalmente, não é o que
tentam vender na mídia.
Em conversa com o editor
da coluna, foi simples e
absolutamente disponível
para lutar, em Brasilia, por
conquistas para a Paraíba
— no caso especifico, para
a Defensoria Pública.
Antes de acusar, é bom
aguardar a atuação do
parlamentar.
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Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Sammy Rafael Maia
Pimenta, Berenice
de Oliveira Barreto,
André Costa Fernandes
de Oliveira e Erika
Araújo Gurgel.
—
A chef Fernanda Barreto
é quem vai assinar o
cardápio do novo Videira
de Afra Soares, que será
inaugurado nos próximos
dias.
—
Lucimar Padilha
movimentou o universo
das chiques da cidade
anteontem.
—
E nosso Toffoli mandou
ver, felizmente!
gerardo.com.br

