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Sociedade

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

Tereza
Cittadino e
o carinho
das amigas

A

Carinho

Dóris Minervino participa
do grupo de Tereza Cittadino,
mas como todos sabem —
vive os primeiros momentos
da saudade do amado Julito
e, por isso, ficou de fora do
encontro da semana passada.
Não foi, é verdade, mas
mandou um ramalhete
de rosas com cartão que
emocionou Tereza.

DIVULGAÇÃO

amigas de Tereza
Cittadino — as do
grupo liderado por Stella
Wanderley — decidiram
celebrar a vida — e isso
tem tempo — com almoços
super descontraídos —
sempre nos points gastronômicos mais badalados
da cidade. Essas reuniões
tem, invariavelmente, o
capricho de Tereza, que
procura inserir detalhes
refinados nessas reuniões.
É ela, também, quem
define os horários, o bolo
e as bebidas. Isso faz uma
diferença enorme.
Sexta passada, foi dia de
festejar mais um membro
do grupo: a própria Tereza.
Descontração, elegância e
estilo numa só tarde, que
teve como palco o Gulliver
Mar.
Lígia Cunha e Mayne Azevêdo
festejaram Tereza Cittadino

Decisão

Em João Pessoa, para
nova temporada, Cláudia
Dias — que reside em
Paris há décadas — decidiu
se desmontar do ap que
mantinha prontissimo em
Tambaú.
É bobagem manter
esse luxo. Quando vier
— todos os anos curto
férias por aqui — irei
para um hotel.
Prático e confortável.

Ralização

O deputado Gervásio
Maia Filho está concluindo
o mandato na AL deixando
a Casa completamente
renovada.
A última obra de GM é o
hall de entrada da Assembléia,
que acaba de receber uma
repaginação simples, mas do
maior efeito.

Quem vem

Tereza e Vanderlita
de Souza Neves

Os economistas Jorge
Jatobá e Tânia Barcelar
estão com agenda em João
Pessoa, no próximo dia 11.
Vem falar sobre Tendências
econômicas e números do ambiente
de negócios para 2019.
Com exclusividade para o
LIDE Paraíba.

Definição

A propósito, o deputado
Gervásio Maia Filho
decidiu que não vai fixar
residência em Brasília, a
partir da próxima sexta-feira.
Como não quer — acertadamente — se afastar das bases,
todas as semanas pegará
avião, na segunda ou terça,
para Brasília e, na quinta à
noite, volta para Paraíba.
Se agir como está prometendo, vai fazer um brilhante
mandato.

via
social
Maria Marta Andrade e Lúcia
Helena Sá com Tereza

Stella
Wanderley

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ademilda Bezerra,
Cristine Brito, Solon
Benevides, Lúcia
Sousa, Fabiana Dias,
Ildenize Lacerda e Luíza
Medeiros
—
O presidente do TJ, Joás de
Brito Pereira Filho deixa
mais um feito em sua gestão,
que se encerra amanhã: o
Complexo Judicial Desembargador João Sérgio Maia, em
Mangabeira.
—
O case de gastronomia
do Manaíra Shopping vai
ganhar mais uma super
casa — especializada
em carnes — em março.
gerardo.com.br

