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Sociedade

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

Destaques 2018
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Bruna
Sá

DIVULGAÇÃO

Num ano onde se assistiu
— durante a maior parte
do tempo — manifestações
populares que, felizmente,
provocaram a maior varredura dos cargos legislativos
brasileiros. Em meio a maior
das crises econômicas, que o
Brasil moderno viveu, ainda
assim, a sociedade deu sinais
de vitalidade durante 2018.
Para começar, as festas não
foram muitas — como já
é uma tradição na cidade
— mas o fato é que tivemos
grandes momentos. Logo
no comecinho do ano, se
reinventando, Glauber
Castro e o colunista PG
realizaram, no Empório Gourmet, o Baile de Máscaras.
Sucesso total!!! Na agenda
dos quinze anos, dois destaques. Um aqui, outro em
Campina Grande: Bruna
Sá reuniu a família e amigos
numa bonita recepção no
Acqua. Maria Eduarda
Amorim veio da Bahia
para reunir o créme de la créme
da Serra na casa dos avós
Gilda e Ivan Amorim. Festa
chiquérrima, para poucos e
privilegiados.
No mundo cultural,
Chiquinho Evangeslista
Freitas fez bonito lançando
novo livro. Irene Dias
colocou em cena O Palhaço
Azul, na Usina Cultural
Energisa. Flávio Sátiro
resgatou, com riqueza, a
memória do governador
Ernani Sátiro. Rubens
Nóbrega, semana passada
— lançou o livro Poderosa
Isaura e agitou o circuito
político. Wills Leal, com
todo merecimento, brilhou
no Festival de Cinema Aruanda.
Flávio Tavares agitou
país — pode se assim dizer
— realizando exposição
polêmica, no Sesc Cabo
Branco, onde retratou cenas
da vida política brasileira.
Lá também lançou um
super catálogo. O desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos levou
a melhor — com toda
Justiça! — e vai dirigir o TJ
paraibano nos próximos dois
anos. A disputa eleitoral,
na OAB, também foi de
gigantes, mas o presidente
Paulo Maia conseguiu
mais dois anos à frente da
instituição. Mais destaques!
No mundo empresarial
por aqui, quem aconteceu
mesmo foi o jogador Hulk.
Primeiro, o marido da
chiquérrima Iran, abriu
um mercado — o Classe
A — na Ruy Carneiro.
Depois, comprou ações da
Domus Hall, em seguida
se associou ao famoso e
sempre agitado Bar do
Cuscuz; e agora anunciou
que também vai construir em parceria com a Massai,
uma das cem construtoras
mais respeitadas do país
— um super hotel na praia
do Cabo Branco. O craque é
disposto e quer vencer cada
vez mais. Outro show nos
negócios em 2018, foi dado
por um trio de lindinhas do
maior pique empresarial:
Elisa Ramalho, Carol
e Liosa Farias inauguraram a Loungerie e SL Bags no
Manaíra Shopping, e a Santa
Lolla do Shopping Partage,
em Campina. Top!

Francisco
Evangelista

Irene
Dias

Flávio e Eliane
Sátiro

Rubens
Nóbrega

Despedidas

Flávio
Tavares

O senador Cássio e Jaci
Cunha Lima abriram as
portas do seu ap no Miramar
ontem, depois do meio dia,
para almoço com a família
e alguns amigos.
O casal está em ritmo de
despedidas já que, a partir
de 2019, terá residência
fixa apenas em Brasília
— onde ele atuará profissionalmente, comandando
banca de Direito.
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Em Noronha

O réveillon de Fernando
de Noronha está agitadíssimo — aliás, como
acontece todos os anos.
Da Paraíba, um grupo
top de solteiros disputados
da nova geração causa na
famosa ilha.
As atrizes da Globo —
elas adoram esse passeio
de final de ano — que se
cuidem!
Glauber Castro e PG com
Ceres Leão e Cadu Martins
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Top

Sensacional a cozinha,
o ambiente e o astral do
Mitt — Sushi bar — que
Amaury Sales abriu no
piso superior do prédio da
boate Pink.
Obrigatório passar por lá.

via
social

Allison Delmas
e o jogador Hulk

Elisa Ramalho,
Carol e Liosa Farias

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Isabel Vasconcelos,
Adriana Pimentel,
Roberto Rodrigues de
Aquino, Isabelle Gomes,
Derci França e Sayonara
Lia Fook.
—
Enfim, chegou o último
sábado do ano!
gerardo.com.br

