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Sociedade

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

A história
de uma
vida de
sucessos
uiz Cláudio Teixeira de
Carvalho e Vaugrhan
Cornélio, vivem uma trajetória de sucesso proﬁssional
na maior discrição. Atuam e
consolidam projetos incríveis.
Poucos lembram, por
exemplo, que Luiz Cláudio
é o arquiteto que projetou o
Paço dos Leões - seguramente, a mais bela casa de
recepções do Nordeste. Há
um ano, depois de outras
experiências no universo
gastronômico, resolveram
abrir uma casa de massas
no Bessa (o Pimenta Nativa)
e o sucesso — claro! —
voltou a se repetir.
Quarta-feira última, convocaram a família, dois ou
três amigos mais — e
apagaram a primeira
velinha da casa. Sessão
serena, bonita e recheada
de delícias que só ﬁzeram
o deleite dos privilegiados
amigos dos anﬁtriões.
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Luiz Cláudio Teixeira de Carvalho e Vaugrhan
Cornélio festejam o sucesso do Pimenta Nativa

Detalhes

E foi na sessão de aniversário do Pimenta Nativa,
que Luiz Cláudio Teixeira
de Carvalho e Vaugrhan
Cornélio revelaram a coluna
que vão ter point na Casa
Cor que se instala — vai ser
inaugurada mês que vem —
no Hotel Tambaú.
Revelaram também que
acabam de adquirir loja e
estarão, a partir do mês que
vem, também, no Pateo
Shopping, no Altiplano.
Não é a glória?!

Entusiasmo

Beleza

Roberta Moreira França
— ex- Miss Paraíba e hoje
professora da UFPB —
está no Rio de Janeiro.
Foi participar de encontro
com as representantes de
todo o país no certame que
ﬁcou entre as cinco mais
belas brasileiras de 1986.

Disposição

A belíssima Dani Fialho
está na cidade maravilhosa, no Copacabana Palace.
Ela foi passar o ﬁnal de
semana na cidade com
Waldez Soares e Jussara
Florentino.
Um detalhe: ela aproveita
para participar de mais
uma Maratona. De fato,
Dani tem muita disposição
para o acontecimento!

Ruth Moura, Tereza Madalena
Braga e Marletti Assis

E quem passou pela festa do
Pimenta Nativa foi Cesar
Revoredo — sócio de Ricardo
Castro, no evento CasaCor.
Está agitadérrimo — ele é
do Rio Grande do Norte
e, nessa época, se muda
para João Pessoa — com a
montagem da mostra que
este ano, ﬁcou bem maior
que a de 2016.

via
social

Garimpagem

O produtor de moda da
PREMIUM, George
Dellameida, está em São
Paulo. Vem novidades aí!!!

Maria Helena Carvalho Costa,
reaparecendo nos salões

Laudicéia
Aguiar

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Flávio Trigueiro De
Albuquerque, Luiza
Schuler, Suzana
Oliveira, Késsia
Fernandes, Lourinha
Freitas, Waldemir Melo
e Adrianna Seraﬁm.
Amanhã será a vez de:
Fábio Sinval, Cristina
Evelise Alexandre,
Mariete Carvalho,
Tereza Neumann Vaz,
Nonato Bandeira,
Genilson Oliveira,
Augusto Gonçalves,
Fernando Florêncio,
Petrônio Seraﬁm e
Valdelice Campelo.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

