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Sociedade

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

PREMIUM

Hoje, a noite de Campina
Grande — a partir das
18h — ﬁcará eletrizante os
salões do La Cucina 150
— um dos restaurantes
tops da cidade.
É lá que a nova edição da
revista PREMIUM, será
apresentada para convidados. Vai ser top!

Presenças

Aliás, sobre o lançamento
da PREMIUM, as estrelas
de capa da publicação,
Duda Nery e Ana Carla
Medeiros, são presenças
certas no acontecimento.
O que já é uma garantia de
beleza reinando no ar.

Mais tops

Ainda sobre a sessão da
PREMIUM, as empresárias Liosa e Carol Farias
(Santa Lolla), Glícia Gentil
(O Boticário) também
conﬁrmaram que estarão no
acontecimento. Já viu que
vai ter frisson no pedaço.

Em clima

DANNIEL VICTOR

Agora já é real. A
exposição On The Road,
de Heloísa Maia, está totalmente montada e pronta
para ser vista, a partir
de amanhã, na Usina
Cultural Energisa.
Está um escândalo.

Festival

O Solidarium — Instituto
de Arte, Cultura e
Cidadania, fará o lançamento do 43º Festival de Inverno
de Campina Grande,
hoje, às 9h, no Memorial
Severino Cabral. Para
quem não sabe, o Festival de
Inverno CG é o mais antigo
do Nordeste e o segundo
mais antigo do país.
Imperdível!

É guerra

A redação da coluna já
começou a receber vários emails diários — de
origem duvidosa — com
“informações privilegiadas” sobre os candidatos
aos cargos marjoritário.
A guerra do Fake News
está deﬂagrada!!!

Em clima

Este ano, a edição do
Festival de Inverno CG
traz, como tema, “ Com
poder das Artes”, a ﬁm de
mostrar a cultura como
forma de humanização e
convivência.
Eneida Agra Maracajá será
uma das responsáveis pela
divulgação!

Largada

Começa, na próxima
segunda-feira, a série
de mesas redondas que
a Defensoria Pública da
Paraíba vai promover
com candidatos ao
Governo do Estado.
O senador José Maranhão
é quem inicia a
promoção.

Ana Carla Medeiros destaque - e Duda Nery

Sertanejo

No dia 14 de setembro, na
Domus Hall, as duplas,
Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, apresentarão o show ‘Clássico’,
que abarca grande sucessos
da música sertaneja. Sem
dúvidas, será a noite dos
apaixonados. Os ingressos já
estão disponíveis!

via
social
Eneida Agra
Maracajá

Liosa e
Carol Farias

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ilma Delgado,
Terezinha Camilo,
Marieta Tavares de
Melo, Giane Sarmento,
Andressa Matos,
Chistiane Neves,
Agnaldo Azevedo e
Manoel Lucena Neto.
—
Hulk, Yugnir, Roni e
Jocélio estão curtindo
as férias no Shanghai
Disneyland Park.
—
Na última sextafeira, Luciano e
Roberta Targino
comemoraram a
chegada dos 25 anos de
casados...
gerardo.com.br

