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Sociedade

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

Luxo e
emoção
para
Larissa
Marcelo

U

ma super produção de
cenários — a Igreja de
Nossa Senhora do Carmo
e o Paço estavam deslumbrantes — convidados
queridos e uma forte dose
de emoção que sempre
cerca os acontecimentos
da família, marcaram o
casamento de Larissa e
Marcelo, ﬁlhos de Ovídio e
Margareth Mendonça, Luiz
Flávio e Estela Martins,
ocorrido no último sábado.
Tudo como se sonha em
realizar.

Blogueira festejada da
cidade, Larissa Zaguel
montou uma cobertura
incrível para a noite de seu
casamento, sábado passado.
Foi tão eﬁciente que chegou,
por algumas horas, a aliviar
a cena eleitoral que reinava
nas mídias sociais da cidade.
Noiva linda que todo mundo
quis ver.

FERNANDO BRONZEADO

Vitrine

Larissa Zaguel Mendonça e Marcelo
Martins casaram sábado passado

Top

Lavanério e Sérgio Duarte
promoveram uma noite
incrível — última sexta-feira — para apresentar
as instalações do primeiro
hotel design de João Pessoa
— o LS, em Manaíra.
Equipamento simplesmente incrível que eleva
— e muito! — a estrutura
turística da Capital.

Presença

A juíza Israela Cláudia
Pontes, à convite do presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros,
juiz Jayme Martins de
Oliveira Neto, participa
hoje, em Brasília, da
primeira reunião, da
recém-criada Diretoria de
Política Institucional e de
Apoio para Magistrados
com Filhos com Necessidades Especiais.
Compromisso histórico na
AMB.

Detalhes

Germana Maroja, Carmelita Chang,
Leila Rabello e Valdívia Santiago

O cantor Paulo Ricardo,
da célebre banda RPM,
foi a atração surpresa da
sessão de inauguração do
LS Design.
Fez show que levou todos
ao delírio.
###
Importante registrar a
beleza do ambiente e
a alegria, do chef Fred
Ferreira, em inaugurar a
nova Adega do Alfredo.

A eleição de domingo
passado, na Paraíba, foi
reveladora em muitos
aspectos.
Numa visão ampla, ﬁcou
evidenciado que teremos
uma nova turma de representantes no parlamento e
um técnico elogiado para
administrar nosso Estado.
Começo para uma grande
oportunidade de desenvolvimento de nossa terra.

DIVULGAÇÃO

Novo tempo

Lavanério Duarte com Fred Ferreira
festejando a nova Adega

Lavanério e Sérgio Duarte
com Fábio Queiroz

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ana Fábia Farias,
Alessandra Negreiros,
Leneide Tavares,
Maurílio Rangel, Erika
Lessa, Girlane Medeiros
Torres, Vanina
Coutinho, Mariângela
Mendes, Tereza Alice
Teixeirae Fernando
Souza.
—
No almoço de domingo
passado, no Gulliver, Hildon
e Dayse Soares de Oliveira.
—
Noutra mesa, Hugo
e Maria Arminda
Guimarães.
gerardo.com.br

