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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Casamento

Vai ser com cerimônia, e
recepção no estiloso
W South Beach, hoje
em Miami, que Beatriz
Ribeiro & Hallan Iff vão
dizer sim ao amor.
O acontecimento será
tesemunhado pelas famílias
e amigos escolhidos do
noivos.

Aplausos

DIVULGAÇÃO

Excelente a sugestão do
acadêmico Abelardo
Jurema Filho, para que
seja construído um novo
auditório para Academia
Paraibana de Letras.
Missão para o presidente
Damião Ramos Cavalcanti — que além de um
grande gestor, é prestigiadíssimo, junto ao Governo
do Estado.

Detalhe

Vale dizer que, mesmo com
quase nenhum recurso, a
Academia Paraibana
de Letras é hoje, seguramente, uma das instituições culturais mais bem
cuidadas de João Pessoa.
Fruto, claro, da competência, do nosso Damião.

Agenda

Marcada para o dia 28,
a quarta edição do tradicional almoço da bancada
federal paraibana, celebrando
o aniversário da coluna
Direto de Brasília, de
Edinho Magalhães.
No Empório Gourmet.

Hallan Iff & Beatriz Ribeiro
casam hoje

Agora, Gisella é só saudades...

Sucesso

Foi tão grande a procura
pelo show de Lucas Veloso,
hoje no Teatro Paulo Pontes,
que a produção do espetáculo decidiu realizar mais uma
sessão com o artista.
Amanhã, no mesmo local e
hora de logo mais.

Na paz

A cantora Renata Arruda
foi convidada e aceitou: vai
fazer participação musical
na cerimônia coletiva de
casamento LGBTQI+, dia
24, no Paulo Pontes.
Vai cantar o romantismo
de Roberto Carlos. Não é o
máximo?!

Inesquecível

Patrícia Rabello e o editor com
Ricardo e Gisella Amaral

Gisella Amaral teve
momentos maravilhosos.
Depois da passagem pela
Paraíba, quando realizou
palestras em Mangabeira e na Casa Roccia — ela
veio até João Pessoa, por
conta própria, passar a
experiência na luta contra o
câncer. Gisella promoveu
recepções e prestigiou
eventos do editor no Rio.
Fez amigos entre nós e,
nas datas mais importantes, sempre surgia com
mensagens carinhosas e
densas de religiosidade.
Que siga em paz e leve
aquela energia particular
para o Céu.

Sucesso

O vídeo com Leneide
Maia Tavares, espalhado
nas redes pelo Inspiração
Paraíba, ganhou o mundo,
literalmente.
Está bombando, a saga da
empresária paraibana que,
com talento e competência,
venceu na vida liderando os
projetos do Mangai e Nau.

O

editor da coluna
terminou a última terça-feira, envolvido pela força da
saudade.
No Rio de Janeiro, depois de
uma luta imensa — longa,
realmente — contra o câncer,
faleceu Gisella Amaral.
Uma mulher iluminada, simples,
elegantíssima, que passou pela
Paraíba recentemente e fez
história.

Gisella e Ricardo Amaral
com Saulo Barreto

via
social

Gisella com
Rogério Rufino...

...com Tulenka
Marinheiro...

... com Moacyr Arcoverde
e Ladjane Barbosa

Aniversariam hoje na
sociedade: Sérgio Catão,
Sônia Souza, Flavinho
Sátiro, Kenneth Amaral,
Milton Matera, Ednólia
Souza, Sérgio Reis e
Luiz Carlos Almeida.
—
O Baile do Cafuçu —
animadíssimo sempre —
vai ser realizado, dia 9 de
fevereiro, no Clube Astréa.
gerardo.com.br

