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Sociedade

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

Casamento

A sociedade pessoense se volta,
hoje, para o casamento de
Manuela e Italmar — ﬁlhos
de Carlos Alberto e Suênia da
Franca, Bernardo e Elizabeth
Oliveira — que acontecerá
logo mais às 20h, na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo.
Após o ato religioso, os noivos,
receberão cumprimentos, em
meio à bonita recepção dos
salões do Paço dos Leões.

Dois detalhes

Manuela da Franca é uma
noiva linda que usará, hoje,
produção exclusiva do
estilista Sandro Barros.
O cerimonial do acontecimento terá o selo de
competência e categoria
de Ana Karenina
Bronzeado e Walber
Rabello da Costa.

Em festa

FERNANDO BRONZEADO

Stella Wanderley — um
dos ícones da sociedade
paraibana, gente de bem,
mulher de alto astral, que
a coluna tem altíssima
cotação, receberá atenções
gerais, hoje, em almoço do
Gulliver Mar.
As amigas vão homenageá-la
pela nova idade que vai
completar domingo que vem.

Aplausos

A vereadora Raíssa Lacerda
— que é mãe de adolescentes e
sabe o que são os arroubos da
juventude — resolveu agir.
Deu entrada num projeto,
na Câmara Municipal, para
proibir, deﬁnitivamente, o uso
de fogos de artifícios em boates
e casas de recepções fechadas.

Manuela Franca e Italmar
Monteiro Neto casam hoje

Pela beleza

Como não foi escalado
para a Seleção Brasileira
dessa vez, o jogador Hulk
resolveu cuidar da saúde e
do visual.
Como a coluna antecipou,
desde o início da semana
que o craque de Campina
Grande cuida do sorriso
em São Paulo, cumprindo
tratamento com o dentista
paraibano Rodrigo
Ferreira.
Depois a coluna mostra!..

Stress

A greve de caminhoneiros,
que perturba o país desde
a última quarta-feira, teve
consequências direta no
mundo das festas.
As ﬂores encomendadas
para decorar as recepções de
casamento de João Pessoa,
hoje e amanhã, não chegarão
em tempo para os acontecimentos. Pense numa agonia
para as noivas e noivos.

Aparecida e Jacinto
Medeiros

Raíssa Lacerda e
a ﬁlha Maria Vitória

Top

Vai ser com uma programação de altissima
qualidade — que inclue
eventos, visitas a fábrica,
novo showroom e até
uma palestra incrivel com
Carlos Ferreirinha.
É assim que a Oﬃcina
Móveis — mudando a
marca também — vai
comemorar, a partir de
junho, os 20 anos de
sucesso no mercado.
Vitorinha Lombardi Cruz - aniversariando
hoje - com a sobrinha Ana Lianza Dias

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Marcelo Carneiro Braga,
Josemar Paiva Júnior,
Telma Lopes, Maria
Emília Padilha, Carlos
Augusto Cirne, Etelvina
Marinho, Ana Maria
Farias, Mércia Nunes
e Maria dos Remédios
Veloso Franca.
—
Maria Emília Freitas
reuniu, anteontem, ao ﬁnal
da tarde, grupo de amigas
na casa de chá do Solar
Tambaú.
gerardo.com.br

