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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Primeiríssima

Afra Soares apresentou
ontem ao editor — em
absoluta primeira mão —
onde vai funcionar o novo
restaurante Videira.
No térreo de um dos mais
novos prédios comerciais
de Tambaú — na Antônio
Lyra.
Simplesmente sensacional, a partir de meados de
dezembro.

Nos ares

Aliás, dezembro está
prometendo por aqui, já
que para chegar a Paraíba
— e sair dela — vai ﬁcar
mais fácil, a partir do mês
que vem.
A GOL conﬁrmou que 91
vôos extras foram criados
para atender a demanda do
verão paraibano.

Vitória

O detalhe é que nesses
novos horários, a GOL fará
conexão com 67 destinos,
sendo 53 nacionais e 14
internacionais.
Isso é a glória!
Muita gente já divulgou,
mas é importante dizer
novamente: é um absurdo
a Assembléia abrir as
portas para sessão, e só 5
deputados comparecem.
Quando será que essas
práticas tão corriqueiras
acabarão?!!

DIVULGAÇÃO

Descrédito

Aparecida Torres, Netinha Viana e
Dóris Minervino — chiques

Sintonia

O presidente do Tribunal
de Justiça da Paraíba, Joás
de Brito Pereira Filho,
e seu sucessor Márcio
Murilo da Cunha Ramos,
são colegas de trabalho e
amigos fraternos, com a
mesma visão de solidariedade.
Dias atrás, foram visitar o
desembargador aposentado, Marcos Otávio Araújo
de Novais, que luta por
uma melhor saúde.
“ Se houver condições, pretendo
instalar um ambiente de convivência entre todos os magistrados”, adiantou Márcio
Murilo.

Black Friday

Carol Santos e Dayse
Oliveira estão agitando a
Aramis, nesses dias —
hoje, amanhã e domingo
— do Manaíra Shopping.
A loja, que funciona ao
lado do Polishop, está
causando nos preços de
Black Friday.

Top

Falando nas lojas do
Manaíra Shopping, a
oferta de boas marcas no
empreendimento continua
em alta.
Anteontem, Elisa
Ramalho, Liosa e Carol
Farias inauguraram a SL
Handbags ( só bolsas da
Santa Lolla).
O máximo!

Lúcia Bezerra e Cely
Furtado com Afra Soares

#ﬁcaadica

O todo poderoso Gildo
Zegna, herdeiro da família
fundadora e presidente da
griﬀe que leva seu nome,
em passagem por São
Paulo, foi rápido ao ser
perguntado sobre o ﬁm da
gravata. “Muita gente diz que
o terno morreu e o terno está
vivo. Já a gravata, digamos,
não é o item mais popular hoje
em dia”, revelou.

Autógrafos

Elisa Ramalho, Liosa e Carol Farias
inauguraram a SL Handbags

Carol Santos e
Dayse Oliveira

Anúncio para Chico

Vai ser hoje, às 20h, o
lançamento do livro Não
me obrigue a mentir, de
Fábio Pordeus.
Na Churrascaria Sal e
Brasa, no Bessa.

via
social

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Jairo Dias, Arlindo
Almeida, Ana Giovana
Di Lorenzo, Renata
Bronzeado , Vitória
Queiroga, Saulo
Montenegro e Félix
Araújo Neto.
—
Erick e Ana Flávia Macêdo
pensando em férias nesses
próximos dias...
—
E hoje - o melhor- é
sexta-feira!!!!
gerardo.com.br

