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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Manuela
& Italmar
dizem sim
ao amor

A

FERNANDO BRONZEADO

sociedade pessoense
se voltou, na sexta-feira
(25), para um grande acontecimento: o casamento de
Manuela e Italmar, filhos de
Carlos Alberto e Suênia da
Franca, Bernardo e Elizabeth
Oliveira, que aconteceu na
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo. Os noivos recepcionaram os convidados
no Paço dos Leões. Noite
chiquérrima!

Impecável

Manuela da Franca — uma
noiva belíssima — usou
produção exclusiva do
estilista Sandro Barros.
O cerimonial do acontecimento teve, claro, o selo de
competência e categoria de
Ana Karenina Bronzeado
e Walber Rabello da
Costa.

Quem vem

Em festa

A chef Lubi Baltar — que é
linda e competente — está
com desafio profissional
pela frente.
Abriu novo restaurante —
onde funcionava o antigo
Maritimo’s, na rua Antônio
Lira, no Cabo Branco.
Tem tudo para fazer
sucesso.

Os pais Suênia e Carlos Alberto da Franca,
Bernardo e Elizabeth Oliveira com os noivos

Momento de ternura entre a noiva
e o pai Carlos Alberto da Franca

Os noivos na tradicional
foto com o cortejo nupcial

A embaixatriz Maria João
França, em papo com o
colunista, confirmou que
estará em João Pessoa no
próximo dia 8 de Junho.
Vem para participar da
solenidade em homenagem
ao marido, o General
Antônio França, que
acontecerá na Câmara
Municipal. Maria é uma
mulher de alto astral! Faz a
diferença quando chega na
capital pessoense.

Os noivos com as avós bravas damas da sociedade

via
social
Os noivos com
os amigos

Walber Rabello e Ana
Karenina com os noivos

Bruna
Beltrão

Patrícia e
Duda Cruz

Carmelita Chang e
a noiva Manuela

Mariana e Eduardo
Camacho

Isabella
Chacon

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ana Carolina
Carvalho, Rodolfo
Holanda, Vanessa
Meireles, Rossano
Lucena, Roseli Garcia,
José Carlos Sousa e
Roberto Ney Batista.
Amanhã: Rossana e
Elson Carvalho, Eliná
Wanderley, Ricardo
Hortêncio Ribeiro,
Edgley Maciel, Izabel
Vieira, Valdete Duarte,
Mariana Chaves e
Andréa Negreiros.
—
O editor da coluna recebe
amanhã, no Empório
Gourmet, a partir das
18h30, homenagem dos
amigos.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

