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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

O carinho
das amigas
na festa
para Diurde

O

final da tarde do último
sábado, no Condomínio Bounganville, foi
movimentadíssimo por
conta da comemoração
dos 60 anos de Diurde
Arcoverde — uma mulher
de personalidade forte e
dona de muitos amigos
na sociedade de João
Pessoa. A coluna deu um
rasante por lá e clicou
muitas tops no acontecimento.

Show

Imperdível

O acadêmico Wills Leal
é quem vai fazer a cena
amanhã na nova sessão
Cineclube “O Homem de
Areia”, da Fundação Casa
de José Américo.
Vai comentar o filme Ladrões
de Bicicletas, dirigido por
Vittorio de Sica a partir das
19h30.
Mais que o filme, assistir a
inteligência e sensibilidade
de Wills é um privilégio.

ISMAEL PESSOA

O estilista Samuel
Cirnansck — que tem
inúmeras clientes por aqui
— causou no desfile da São
Paulo Fashion Week.
E a razão maior foi —
naturalmente — os vestidos
vermelhos — muitos — que
colocou na passarela.
Para todos, um deslumbramento.
Diurde Arcoverde com os filhos
Palovinha, Aninha e Humberto

É amanhã!

Mário Sérgio e Daysinha
abrem as portas do The
W de Campina, amanhã,
para pouquíssimos
convidados.
A ideia é fazer a casa
funcionar e só receber
Campina na sexta-feira.
Vale dizer que o projeto de
Márcio Catão para a casa
ficou show.

Curtição

O mago Glauber Castro
— que anda com tudo
nesses últimos tempos —
anunciando mais uma boa
na programação, sempre
agitada e prestigiada, do
Empório Gourmet.
Sexta, depois das 22h30, a
casa abre espaço para mais
uma noitada do Empório
Disco.

Decisão

Carmen Leda e Iara Carmen
Nóbrega com Diurde

Falando em Campina, a
ex-primeira dama Glória
Cunha Lima vai ficar mais
tempo na Serra, a partir
desse mês de junho.
“Adoro essa época, o
maior São João do Mundo
sempre leva muitos amigos
para lá e gosto de recebe-los”, justifica.

Numa boa

É de se registrar que essa
chuva toda que cai por
aqui, não tumultuou a
vida de João Pessoa, que
continua muito bem diante
do que recebe de água,
nesses últimos dias.
Em outros tempos, com
muito menos, a cidade
ficava um caos.

Sem crise

Ivana e Aneliese
Cunha Lima

As amigas da Defensoria Pública como
Berthzene Cunha Lima e Madalena Abrantes...

O dolar está em alta, mas
os voos para Miami e New
York continuam lotadíssimos.
Vai entender...

Diurde e José
Ximenes

... Fernanda x, Regina Coeli Pimentel
e Elizabeth Schimmelpfeng...

via
social

... e Angela Abrantes
foram a festa de Diurde

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Maria Piedade Cunha
Lima, Auxiliadora Borba, Genésio
Rêgo Neto, Frederico
Travassos Albuquerque, Tarcizio Dias, Eva
Andrade, Leonardo
Gadelha e Débora
Julinda Maia.
—
Nicole e Germanino
Guedes Pereira seguem
no final de semana para
Europa.
gerardo.com.br

