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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

A balada
top para
festejar
Dias Neto

R

ossana Sá Dias é
gente que está sempre
voltada a família. Tem olhar
para acolher aqueles que
ama e não é diferente qundo
chega a hora de festejar a
vida do marido Dias Neto
— uma figura e tanto da
vida empresarial paraibana.
Foi nessa vibe que, sexta-feira passada, com todo o
capricho, abriu os salões do
It Clube — a boate do Hotel
Tambaú — para uma White
Party. Noite top, animadíssima e cheia de astral, que
a coluna de hoje coloca em
vitrine.

É na CORREIO!

ROBERTO MARCELO

Sábado que vem, será aberta
a temporada do programa
especial de verão da TV
Correio, sucesso de muitos
anos.
Aproveitando o clima de
verão, férias e o alto fluxo de
turistas na cidade, a emissora
colocar no ar 4 programas,
ao vivo, direto das areias da
praia de Ponta de Campina, no
Lovina.
A apresen tação será de
Bruna Borges e Sérginho
Montenegro

Pesar

A intelectualidade e a cultura
de nosso Estado perderam,
no último domingo,
a figura de Carlos
Romero.
O acadêmico era desses
personagens que só elevava
o pensamento paraibano.
Homem, que jamais será
esquecido, pela inteligência
e sensibilidade.
Aos filhos — através de
Germano Romero — e a
querida amada Alaurinda
Padilha, nossa solidariedade.

Aviso!

Do super ministro Paulo
Guedes, ontem, na posse
dos presidentes da Caixa,
Banco do Brasil e
BNDES:
Vamos acabar com falcatruas.
Tomara!
***
A onda que impõe a honestidade no país, está cada vez
mais forte. Avante!

Junior e Fabíola Bandeira
com os anfitriões
Anna Karina Heim e
João Leuson Gomes

Delícia

Janeiro será bem agitado, no
Hardman Praia Hotel.
Sábado que vem, o chef
Cumpade João, comanda
feijoada especial, que será
envolto por muito samba.
Já no dia 18, o hotel dos
Hardman, em Manaíra,
realiza jantar com menu
especial assinado por três
grandes chefs — o próprio
Cumpade João, Renato
Valadares e Ronaldo
Fraga.

Élida Marinho
e Dudu Sá

Valéria e
Fulvio Petrucci

Germana e
Gilvandro Guedes

Luto

AFaculdade de Direito da
UFPB também está de luto
pelo falecimento do professor
Carlos Romero.
Por dezenas de anos, Carlos
Romero respondeu como
titular pela cadeira de Direito
Comercial.

via
social

Rejane Sá, Ivanise
Faizão e Dias Neto

Érika e
Alexandre Lessa

Rosely Pereira e
Fernando Ribeiro

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
a baronesa Elza Mary
von Büldring, Francisco
Buega Gadelha,
Fernando Bronzeado,
Vânia Maia, Telma
Aguiar, Geraldo Camilo,
Giuseppe Lombardi,
Saulo Freire de Araújo,
Ricardo Queiroga e José
Carneiro de Carvalho
Neto.
—
Lindolfo e Cecilinha
Pires receberam amigos,
na tarde de domingo
passado, em Camboinha.
—
Tá tudo muito bom!
gerardo.com.br

