
via
social

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Fernando Oliveira,
Redi Nascimento, 
Ramilton Cordeiro 
de Morais, Edina 
Wanderley e Ana Teresa 
Benevides.
—
Foi um sucesso o bazar 
solidário Iesp Junta Mais 
— livros, bolsas e sapatos, no 
Espaço Inova da Instituição.
—
Waldez Soares e Dani 
Fialho estão em Miami.
—
Edísio Pereira e Renan 
Hannouche falam hoje, na 
sessão do Lide Futuro, na 
Estação das Artes.
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André e Germana Maroja foram os anfitriões
da super balada do final de semana

A dama Dorinha Maroja liderando 
o grupo de filhas e sobrinhas

Christiane Ribeiro Coutinho,
José Targino e Carlito Pessoa

Elaine Queiroga, Leila 
Rabello e Érika Lessa

Igor Chang e 
João Rafael Maroja

Vanessa Pereira Gomes 
e Vanina Feitosa

Nicole Chang 
Guedes Pereira
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Save the date
Escolhidos da sociedade 
paraibana já estão 
agendando, viver mais um 
casamento top.
Dia 9 de fevereiro, 
casam-se Carol & 
Henrique, filhos de 
Carlos José Cabral e 
Patrícia Cruz, Felipe e 
Fernanda Schimmelpfeng.
Na Pousada Vila dos 
Ventos.

Vitória
Walker e Luciana Cunha 
vivem um ano de realiza-
ções. Depois de inaugurarem 
a super loja da Cabanna — na 
rua Infante Dom Henrique, 
em Tambaú — quinta-feira 
fazem novo investida no 
mercado.
Às 18h30, inaugur a 
Vierbrauer — a mais 
nova cervejaria artesanal 
paraibana — na Estrada 
de Cabedelo ( na altura do 
Posto Castelinho).

Aplausos
O colunista Jurema Filho fez 
um gol de placa ao realizar 
a Feijoada do Abelardo, 
domingo passado, no Unique 
— o espaço sensacional de 
Tercílio Cruz, na praia do 
Poço.
Tudo perfeito, animado e 
cheio do astral de verão que 
o evento sempre tem.

Categoria
Carmi e Martinho Lisboa —  
anfitriões de primeiríssima 
linha — reuniram os filhos, 
nora, genros e netos para 
almoço festivo, no luxuoso 
apartamento do Jardim 
Luna, domingo passado.
Tudo para homenagear um 
casal amigo da vida inteira:  
Plínio e Socorro Fontes.

Silêncio
Enquanto isso, por aqui, 
não há movimento algum 
em torno de um réveillon 
movimentado.
Que coisa!

Máximo
Foi chique, estiloso, repleto 
de convidados de uma 
mesma geração — a dos 40 
anos e mais uma coisinha, 
digamos assim. 
A comemoração do aniver-
sário dos irmãos André e 
Germana Maroja, sexta-
-feira passada, movimentou 
a orla do Cabo Branco, 
com o melhor que se 
pode encontrar numa 
festa: descontração, boas 
bebidas, comidas e amigos 
que há muito não se viam.
Perfeito!

Curtição
Maria Emília Freitas é 
uma grande anfitriã.
Convidou as amigas para 
acompanhá-la num passeio 
em Pipa.
Lá, todas curtirão o hotel  
Pipa Atlântico.

Top
O jantar do réveillon do 
luxuoso Atlante Plaza, em 
Recife —  que está causando 
por lá —  será assinado pelo 
chef da casa, David Cruz. 
Outro detalhe: a animação 
da festa vai ficar por conta 
da Banda Flôr de Muçambê- 
comandada por dois genios da 
música os Maestros Spok e 
Duda.
Festa bacana.

Boas novas
Julito Minervino já está 
em casa novamente.
Muito bom!!!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


