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Sociedade

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

Sensação

Começou a ganhar beleza
a decoração do Parque do
Povo de Campina.
Mais uma vez, a área
ganha força e beleza pelo
talento do cenógrafo e
artesão Sereco Lima.
O máximo!

Capricho

A propósito da decoração
do Parque do Povo, é de
se registrar o empenho
e a vontade de sempre
fazer o melhor, do Prefeito
Romero Rodrigues.
Na simplicidade, aproveitando materiais, usando
talentos da terra, e o
maior evento de CG
ganha forma e cenários de
rara beleza.

Máximo

A Gol saiu na frente e o
serviço de Internet para
os passageiros, durante os
voos, é de uma eﬁciência
espantosa.
O detalhe é que há uma
taxa a pagar, mas que, em
se levando a praticidade,
vale à pena demais.

Colírio

DIVULGAÇÃO

Duas lindas da sociedade
paraibana — uma já fez —
outra faz pit stop hoje em
São Paulo.
Bruna Beltrão passou,
Camila Teixeira chega ja
ja para encontro com o
dentista Rodrigo Ferreira.
Sorrisos — mais — b onito
à vista!!!!

Avant-premiere

A atriz e produtora
cultural, Sheila Martins,
convida para o lançamento
n acional da peça
“No quarto da Alicereja”.
Amanhã, às 17h, no Teatro
Paulo Pontes.
Sheila é uma guerreira!

Na mesma

O caos, nas principais
rodovias do país, está
rendendo. Conversa vai,
conversa vem, mas nada é
resolvido. Supermercados
mal abastecidos, hospitais
esperando medicamentos e
ﬁ las nos postos de combustíveis.
Será que tem jeito?..

Pesar

Um homem de opinião,
parlamentar atuante em
muitos mandatos, o ex-deputado Aloisio Pereira, foi
uma referência na política
paraibana.
Princesa Isabel perdeu,
com seu falecimento
ontem, aos 95 anos, um de
seus maiores símbolos.

via
social

Diorgeana e
Neto Almeida

É pique!

O sábado será de uma
signigicativa comemoração
para a coluna: o aniversário do ex-senador Ivandro
Cunha Lima.
Um símbolo de honradez e
dignidade de nossa terra.

José Carlos e Claudia
Teixeira

Luciana e Leo
Carvalho

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Eva Gouveia, George
Diniz, Vera Monteiro,
Ricardo Cabral, João
Moura e Cláudia
Moura Holanda.
—
Teve agito no almoço de
ontem, no Gulliver Mar.
Tudo em torno de Stella
Wanderley.
—
Sábado, com tudo
faltando...
É torcer para
melhorar!..
gerardo.com.br

