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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
José Ernesto Souto 
Bezerra, Sônia Maria 
de Lima, Marinilda 
Pinto Vasconcelos, 
Francis Figueiredo 
Gomes da Silva, Célia 
Romeiro, Adriana 
Zaccara, Sérgio 
Marcelino Nóbrega e 
Fred Svendsen.
—
Fred Ribeiro comanda, 
hoje, mesa na sessão 
de degustação do novo 
cardápio do Roccia.
—
Eita, que o ano está 
apenas começando!
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O alto 
astral e as 
festas tops 
de 2019

João Pessoa ficou 
agitadíssima e tudo 

aconteceu numa alegria 
imensa na virada do 
ano. A festa do Busto de 
Tamandaré foi linda — o 
show pirotécnico incrível e 
longo. As celebrações em 
todas as partes da orla, com 
muito astral, que nem uma 
chuvinha leve cnseguiu 
atrapalhar. Tudo como todos 
sonham em viver e que a 
coluna mostra na edição 
desta quinta-feira.

Adriana Bernardo, Alessandra Soares de Oliveira,
Patrícia Rabello, Germana Parente e Samara Hammad

Cecília e Churchil César com os filhos
Aninha, Juliana, Luciana e Fabiano

José Waldomiro e 
Heleninha Ribeiro Coutinho

Gloria Cunha Lima
e Tina Godim

Lúcia e Anibal Nóbrega com as 
filhas Flávia, Cristina e Juliana
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Chique
A coluna trilhou por duas 
boas festas na virada para 
2019.
Primeiro, aceitou convite 
de Churchil e Cecília 
César — queridos de 
toda a vida — na reunião 
que promoveram para a 
família.
Tout comme il faut!

Máximo
Depois das 2h do novo ano, 
Alessandra e Clodoaldo 
Soares de Oliveira 
abriram os portões da 
bonita casa do Bessa, para 
poucos e escolhidos amigos  
brindarem a chegada de 
2019.
Em cena, além dos chiquér-
rimos convidados, a música 
de Nando du B e o sax 
evenenado de Arnaud Neto, da 
Classic Band até às 10h.
Simplesmente fantástico!

Animação
Karine e Leo Ruffo segui-
ram a tradição.
Realizaram festa animadíssi-
ma em Areia Dourada. 
Top.

Chatisse
Tem coisa mais aborre-
cida do que ler, assistir, 
escutar a ladainha dos que 
são contra, porque são 
contra, aos novos tempos 
do Brasil?!
De dar preguiça... 

Largada
E no final da manhã do dia 
1°, os primeiros momentos 
da posse do presidente Jair 
Bolsonaro, que se prolon-
garam até à noite, em 
sucessivos atos de emoção.
Aqui, o governador 
João Azevêdo iniciou 
sua missão de Chefe do 
executivo, com históricas 
sessões.
E o start para um novo 
tempo foi dado.

Estilo
E a Primeira Dama, 
Michelle Bolsonaro, 
chegou chegando ao Poder.
Teve voz na posse, 
emocionou, e causou na 
solenidade do Congresso.
Detalhe: o modelo rosê 
acetinado, estilo lady like, 
inspirado nos anos 1950, deverá 
ser leiloado.
Quem pensou diferente, 
começou errando.

Alegria
Em Miami, onde iniciaram 
nova temporada de férias, 
Carmelita e Jeon Chang 
— anfitriões de primeirís-
sima linha — realizaram 
super Réveillon.
Entre os convidados, a famí-
lia Nóbrega inteira — Lúcia 
e Aníbal puxando o pelotão. 

O amor
E o paraibano Gustavo 
Lira começou 2019, nos 
braços da cantora Paula 
Fernandes.
Na agitada Fernando de Noro-
nha...

Vanda e Jovanda Furtado com 
Beatriz Rabello e Cecília César

Lindas e tops do Réveillon
de Cecília e Churchil César 

Paula Fernandes, Zé Maria
e o paraibano Gustavo Lyra

Humbertinho Soares 
de Oliveira e Lalu Lins

Carmelita e Jeon Chan com o genro 
Gemaninho, a filha Nicole e a neta Olivia
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


