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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Regra real

O casamento do Príncipe
Harry e Meghan Markle é
o assunto do momento em
todas as mídias do mundo.
E, como qualquer evento da
nobreza inglesa, há regras
que os convidados devem
obedecer na cerimônia
religiosa, que acontecerá
na capela de St. George do
Castelo de Windsor, dia 19.
A regrinha básica, que todos
reclamam: os celulares
devem ser mantidos desligados, ou seja, nada de selfies
ou stories.
Já pensou isso aqui?!

Sem regra

Vale dizer que, um costume
terrível e pouco educado,
está cada vez mais firme de
se assistir nas cerimônias
religiosas: os convidados
saírem da igreja antes dos
noivos.
Pior: com a desculpa de pegar
mesa boa na recepção.
“Eu não estou feliz, eu quero
morrer.” do cientista inglês
David Goodall, que decidiu,
aos 104 anos, pôr fim à sua
longa existência.
Pela terceira vez o editor
da coluna assiste alguém
premiado com a longevidade
afirmar que envelhecer é bom,
mas não precisa ser muito...
Tema para ser debatido.

Máximo

DIVULGAÇÃO

Tá bom!!!

Salete Sá comemora nova
idade, hoje, ao lado da família

E o cantor Wesley Safadão
retorna ao palco da Domus
Hall em mais uma edição
do “Garota White”, nesta
sexta-feira.
A partir das 22h.

Premium

A nova edição da
revista PREMIUM está
chegando aos endereços
vips da cidade, desde
ontem.
Com estreia de colunas e
muitas novidades.

Pesar

Repercutindo na sociedade
o falecimento da Sra.
Terezinha Lombardi —
uma das grandes referências da gastronomia de
festas da cidade.
Terezinha foi quem inseriu,
nos anos 70, os famosos
docinhos caramelizados
e os bolos com frutas, nas
recepções mais chiques da
cidade.

Capa

A PREMIUM traz na
capa os noivos Tadeu e
Mariana Lins.
Simplesmente chique.

Severo e
Lídia Raquel

Pocket Design

Apelo

O restaurante L’Atlantique,
do Hardman Praia, em
Manaíra, anunciou menu
especial, para o almoço do
próximo domingo, Dia das
Mães.
Além das delícias do
cardápio, as homenageadas
vão participar de sorteio
para um fim de semana
na luxuosa Suíte Golden
Premium do Hardman.
Quem oferece mais?!

Giuliana e Arlan
Rodrigues Júnior

Moema
Almeida

Anúncio para Chico

Na semana que vem,
o Curso de Design de
Interiores do Iesp vai
promover o evento Pocket
Design — uma prévia da
VI Semana do Design de
Interiores, que realizará no
segundo semestre.
A sacada é diversificar
e apresentar conteúdos
interessantes para a
formação dos designers de
interiores.
Em 2018, o Iesp completa
20 anos em solo paraibano

via
social

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Lenise Norat,
Lucivanne Nunes,
Stênio Carneiro,
Dalvanira Costa, Salete
Alencar e Ana Lúcia
Pinto.
—
Lembrando: é amanhã, das
15 às 20 horas, no Hotel
Manaíra, a 6ª Edição
do Vinhos e Sabores de
Portugal.
—
Hoje é sexta-feira...
gerardo.com.br

