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Sociedade

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

De volta

Depois de mais de
uma década, a griffe O
Boticário volta a ter ponto
no Manaíra Shopping.
A loja foi inaugurada na
semana passada e — claro!
— agitou o térreo do MS.

Dias decisivos

Ficou para esta quintafeira, dia 27, a votação do
Orçamento do Estado
para 2019.
João Azevêdo está com
foco redobrado nesse tema.

É amanhã!

Afra Soares e Gilvan
Pinheiro Junior fazem o
soft open do novo Videira,
amanhã, na hora do
almoço.
A casa agora funciona na
Antônio Lira, bem em
frente ao célebre Convívio
bar.
Detalhes: está bem
maior, estiloso e terá
cardápio assinado pela chef
Fernanda Barreto.
Vai ser bombado mesmo o
Réveillon do Solar Tambaú
— lançado na semana
passada.
Por razões quase óbvias.
Primeiro, o local não pode
ser melhor — em frente
ao Busto de Tamanadaré —
onde acontecerão shows
incríveis. Depois, o buffet
da festa terá o carimbo
Sonho Doce.

DIVULGAÇÃO

Bombado

Valdevino Ribeiro festejando a nova idade com Leo
Lisboa, Alexandre Furtado e os sobrinhos que ama

É campeã

Pela natureza

O Conselho Federal
de Medicina Veterinária está encabeçando
campanha que pretende
instalar uma nova cultura
no uso de fogos de artifício.
O CMFV defende que
fogos com estampidos
sejam proibidos e gradativamente substituídos por
fogos sem ruídos em todo
território nacional.
Que tal?! Sem gracissima!!!

2018 está terminando com
vitórias representativas
para a grade de programas
da TV CORREIO.
Todos cresceram muito.
Samuka manteve a
liderança. O Telejornal da
Linda Carvalho cresceu
100%, Hermes Luna
e Sérginho Montenegro estão líderes em seus
horários.
Showzaço!!!

Gilvan Filho, Jussara Lorentino e Afra
Soares — festejando o novo Videira

Vitória

Nesse show de liderança
da TV CORREIO, elogios
gerais para três grandes
líderes: Beatriz Ribeiro,
Paula Gentil e Edileide
Vilaça.
Mulheres vitoriosas!

via
social
Linda Carvalho sucesso
profissional em 2018

Patrícia e Alberto
Jorge Sales

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Aparecida Cahino,
Manoel de Deus Alves,
Leonardo Ferreira,
Diana Silveira, Maria
Cristina Roque,
Abelardo Jurema Neto,
Emanuel Nery Dantas,
Maria Helena Monteiro
de Albuquerque,
Alexandre Cavalcanti,
Patrícia Sales e a queridíssima marchand
e chef Maristela
Mendonça.
—
O governador Ricardo
Coutinho passa a
semana em agitação total
— cumprindo agenda e
fazendo mudança.
—
Feliz Natal!
gerardo.com.br

