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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2018

Sociedade

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

É hoje!

A partir e hoje, a partir das
19h, o Jornal da Correio, na
TV CORREIO, inaugura
um novo horário: 19h.
Linda Carvalho — a
belíssima apresentadora
que a coluna adora —
pilota o noticiário que
terá também nova
roupagem. Imperdível!

Agenda

DIVULGAÇÃO

A dama Ana Lúcia
Coutinho abre as portas
hoje da super mansão na
praia de Tambaú, para
convidados selecionados
que festejarão o aniversário
do ﬁ lho, Flaviano Quinto.
A festa — um almoço —
terá cardápio caprichado
e a melhor música, até
quando o aniversariante
quiser.

À deriva

Numa era de inﬂuenciadores digitais, o top Abdon
Filho colocou em prática um
desejo que há muito vinha
preparando...
Amante do turismo, ele
criou o canal no Youtube
“À Deriva”, que foi lançado
com o vídeo em Frankfurt,
na Alemanha, com dicas de
lugares imperdíveis.
Sensacional!

Casacor

A Casacor Paraíba — que
este ano acontecerá entre
os dias 19 de Setembro
e 04 de Novembro, no
Tambaú Hotel já está com
cast deﬁnido.
Como sempre, contando
com a presença ilustre e
conﬁrmadíssima de Sandra
Moura, que vai assinar o
espaço Cozinha do Chef.
Vem algo inédito e revolucionário por ai.

Marcos, Gabriela e Vanessa Jurema pilotaram festinha no Empório Gourmet prestigiada
pela família - Jane Porto e Paulo Mota; Thayse, Christine Porto e Laila Lucena

Top

Adeilton e Soni Pereira —
leia-se Oﬃcina — recebem
convidados agora de manhã.
Explica-se: os dirigentes da
famosa indústria de móveis
planejados paraibano, vão
apresentar as novas instalações da fábrica a arquitetos e
decoradores da cidade.
Detalhe: a sessão será
acompanhada pela coluna

Lançamento

Os salões da Academia
Paraibana de Letras estarão
movimentadíssimos nesta
quarta-feira. Às 18h30, com
pompas e todas as circunstâncias, será lançado o livro
José Lacerda Neto: um
recordista de mandatos
(1959/2009). A obra é
assinada pelo historiador
José Marconi Gomes Vieira.

On the road

Sandra e
Marcílio Cartaxo

Os convites virtuais para a
exposição On The Road,
da artista plástica Heloísa
Maia — radicada em Miami
— começam a ser expedidos.
Dia 9 de agosto, na Usina
Cultural Energisa, às 20h.

Em festa

Curtição

Moacyr Arcoverde passa
esse resto de semana
recebendo amigos da
Paraíba no Rio de Janeiro.
A ideia é — além de
recepcionar no ap da
Sousa Lima, em Copa —
percorrer vários restaurantes cariocas, em três dias de
festas.

Os formandos de Direito
da UFPB em 1978 vão se
reunir sexta-feira.
Com programação durante
toda a manhã comemoram
40 anos de diploma.
Constâncio Pimentel
e Patrícia Cruz

Fátima e
Everildo Sousa

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Sônia Guedes, Sonisa
Andrade, Palmari
Lucena, Kallyna
Carneiro, Wilma Couto,
Waldemar Rolim Filho,
Omar Medeiros e Selma
Ataíde Smith.
—
Maria Eduarda Crispim
está curtindo as férias em
Amsterdã, na Holanda.
—
Bethânia Navarro está
curtindo a Europa.
Além de Lisboa, ela
também vai a Paris...
gerardo.com.br

