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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Expectativa

Larissa Aguiar e Guarinni
Nesello se casam no
próximo dia 22 de
Setembro.
A celebração e recepção
serão no Classe A — casa
de festa da noiva que é uma
cerimonialista de categoria
e festejada na cidade.
Detalhes: Gilson Matias
assinará a decoração do
ambiente, Raquel Farias as
fotos e vídeo de Nobertson
Oliveira.

Detalhes

Mikaelly Moura realçará
— ainda mais — a beleza
de Larissa Aguiar e, a
produção dela, terá a griﬀe
Rogério Ruﬃno.
Tudo lindo e caprichado como a ocasião e eles
merecem.

Agenda

O artista plástico
Fabiano Gonper — um
top paraibano, que está
radicado em São Paulo há
muitos anos — anunciando
abertura da mostra individual Experiência -Desenho.
Sábado, às 11h, na Oﬁcina
Cultural Oswald de
Andrade, no Bom Retiro.
Ainda no universo
artístico, foi um sucesso
o lançamento do livro A
linha do Sonho, de Flávio
Tavares, última segunda-feira, no Sesc da praia do
Cabo Branco.
A obra é primorosa e a
exposição de 20 quadros do
artista que retrata o que — na
visão dele — foi o chamado
Golpe contra o mandato da
presidente Dilma foi muito
comentada por todos.

DIVULGAÇÃO

Novo sucesso

Guarinni Nesello e
Larissa Aguiar

Inauguração

Não é de agora que, a
Construtora Atlantis —
empresa liderada por
Bertrand Araújo, Fred
Maroja e Gilberto Guedes
— eleva o cenário urbano
da praia do Cabo Branco
— metro quadrado mais
valorizado da cidade.
São muitos prédios
erguidos com altíssimo
rigor de qualidade em
todos os setores.
Hoje, às 19h30, com
coquetel, será inaugurado o Atlantis Ocean —
equipamento de primeiríssima linha, realmente - na
avenida Cabo Branco.

É penta!

O professor David Barlow, da
Cultura Inglesa de Tambauzinho, está festejando a
premiação da escola pelo 5º
ano consecutivo do Prêmio
Top Educação, na Categoria
Escolas de Idiomas. Top!

Flávio Tavares e o presidente do
Fecomercio Marcone Medeiros

Garantia

Aliás, o editor da coluna
tem tido a oportunidade de
fazer inúmeros lançamentos e entrega de obras da
Atlantis. Com a cátedra
do conhecimento in loco,
pode garantir: são equipamentos diferenciados!
Gonzaga Rodrigues, Flávio Tavares, Angela Bezerra
de Castro, Juca Pontes e Anastácia Alencar

via
social

Flávio e Alba
Tavares

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Carla Minervino,
Keynes Porto Carneiro,
Ewerton Holanda,
Neilton Neves, Rômulo
Soares de Lima e
Fabricio Suassuna.
—
Filipe Gaudêncio em ritmo
de sucesso com a Academia
Korpus, no Altiplano, em
Outubro...

—

Daniele Gadelha tem
novidades com o esmero e a
delícia da marca DG Gourmet!
gerardo.com.br

