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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Movimento

Adeilton e Soni Pereira
promovem mais uma
visita de chão com arquitetos, decoradores e
designers, na fábrica da
Oﬃcina, em Santa Rita.
Os anﬁtriões festejam os
20 anos da marca que,
seguramente, é destaque do
ramo de móveis planejados
do país.

Showroom

Ainda no universo dos
móveis planejados, Raul
e Ioneide Gomes recebem
convidados para apresentar o novo showroom da
Florense.
Na sessão, a presença de
Matheus Corradi, diretor
nacional de marketing da
marca.

Especial

DIVULGAÇÃO

Alias, tão logo que
conﬁrmou que viria para
o evento da Florense,
Matheus Corradi fez uma
exigência aos anﬁtriões
Raul e Ioneide Gomes:
convidar a artista plástica
Heloisa Maia.
Matheus Corradi é amigo
particular e tiete de
carteirinha do trabalho da
paraibana.

Autógrafos

A escritora, arquiteta,
historiadora e crítica de
arte, Madalena Zaccara
— gente de pensamento,
realmente — vai lançar
mais um livro: Absinto
— um conjunto de onze
contos escritos.
Será hoje, às 20h, na
Galeria Gamela, em
Tambaú. Imperdível!

Sandra e Marcílio Cartaxo, eles são personagens de destaque, também, na
sociedade de Cajazeiras - cidade que hoje comemora mais um aniversário

Imperdível

Já existe data para a
próxima reunião do
Club do Gourmet: 3 de
setembro.
E vai ser no restaurante
Palace Grill, em Tambaú,
que o Maitre D´Hotel
Heleno Araújo — destaque
há mais de 40 anos na
gastronomia paraibana —
vai promover um jantar
que terá como temática o
Cardápio dos Presidentes.
Promete!

Em festa

A cidade de Cajazeiras
estará em festa nesta
quarta-feira.
O motivo? Mais um ano
de fundação. O prefeito
José Aldemir preparou
uma agenda de festas que
— naturalmente — terá
muitos políticos do Estado.
Um evento que, sem
dúvidas, contará com a
presença de todos!

Diurde Arcoverde
e Angela Abrantes

Revelação

Em papo com a coluna,
Heleno disse que vai repetir
um menu de 1997, usado
pelo Palácio do Planalto
quando Fernando Henrique
Cardoso recepcionou o
presidente Bill Clinton.
À mesa terá apenas
produtos nativos brasileiros.

Realização

Aiás, às 15h, dentro da
programação de festas de
Cajazeiras, será reaberta
— com muitos melhoramentos — a sede da
Defensoria Pública naquela
cidade.
Mais uma das metas de
campanha da gestão da
Defensora Geral, Madalena Abrantes, cumprida
com sabedoria e sucesso!

O editor, Remedios Mendes, Auxiliadora de Jesus, Paulo
Sergio Garcia e Valeria Luna, em festa da DP, em Campina

Adeilton e Soni Pereira
são anﬁtriões hoje

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Carla Albuquerque,
Francineide Almeida
Pereira Martins e
José Irenaldo Jordão
Quintans.
—
Sávio e Germana Parente
embarcam, hoje, para São
Paulo.
Lá matam as saudades
do ﬁ lho Tulio e cumprem
agenda social ao ﬁnal de
semana.
—
Adriana Bernardo
também estará em SP
ao ﬁnal de semana.
gerardo.com.br

