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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Sensação

Está um show a decoração
do Parque do Povo de
Campina Grange.
Mais uma vez, a área
ganhou 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, o maior
evento de CG ganha
forma e cenários de rara
beleza.

Expansão

DIVULGAÇÃO

Filipe Gaudencio
fechou negócio e já
está com tempo certo
para inaugurar mais
uma academia Korpus,
dessa vez, no Altiplano.
“Abriremos em setembro
e funcionará no mesmo
padrão, 24h, os 365 dias
do ano”, garante o super
empresário que também é
um influenciador digital.

Quem vem

O deputado Marcondes
Gadelha desembarca,
amanhã, na capital
paraibana.
Será o primeiro pit stop
do parlamentar nesse novo
mandato — efetivado
depois do falecimento de
Rômulo Gouveia.
Marcondes é um político
honrado com muitos
serviços prestados à
Paraíba.
Uma figura.

Stella Wanderley - com Nancy Trombetta e Mayne
Azevedo - vai receber homenagem próxima sexta-feira

Papo

O editor da coluna bateu
um bom papo no fim de
semana, em São Paulo,
com o estilista Samuel
Cirnansck.
Vem novidade por aí...

Em São Paulo

Leila Azzous e a linda irmã
Nadja circularam, no final
de semana, em São Paulo.
Foram ver de perto a Casa
Cor — seguramente, o
maior evento de arquitetura e decoração do país.
Elas são antenadas.

Agenda

Fabio Liberalino e Zélia
convidando para a Missa
do Vaqueiro e Cavalgada,
evento que realizam,
todos os anos, com público
imenso.
Na Fazenda Canadá, em
Santa Luzia, dia 23 de
junho, a partir das 9h.

O editor com
Fabio Liberalino

via
social

Endereço

A estilista Alessandra
Sobreira desembarcou
sábado, no aeroporto
Castro Pinto — que estava
funcionando bem direitinho — trazendo boas
novidades para o mundo
fashion e do mercado de
luxo pessoense. Alessandra já está fazendo a
mudança de endereço
do seu ateliê para super
sala no Shopping Pátio,
do Altiplano. Pelo que a
coluna conferiu: vai ficar
um show.

José Carlos e
Claudia Teixeira

Luciana e
Leo Carvalho

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Caius Marcellus
Lacerda, Luiz Andrade,
José Vasconcelos Maia,
Luciana Cunha e
Raueliton Batista Filho.
—
Andre von Dessauer
desembarca em JP na
próxima semana.
—
Quarta-feira com jeito
de sexta...
gerardo.com.br

