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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Luciana
& Amauri
e a linda
festa do
amor
R

JULIO VASCONCELOS

ealizada na Igreja de
Nossa Senhora do
Carmo, última sexta-feira,
a cerimônia de casamento
de Luciana & Amauri, ﬁlhos
de Luciano Piquet e Vânia
Teixeira, Patrícia e Alberto
Jorge Sales, foi desses
acontecimentos onde a
serenidade e a beleza da
felicidade reinaram.
A igreja estava com
decoração incrível,
acomodou confortavelmente os convidados
que se deleitaram com o
show da banda Marx e
uma celebração repleta de
momentos de emoção.
Os noivos recepcionaram
na Celebrate e, lá, mais
uma vez, a música foi
ponto alto com show da
Classic Band.

Quinze anos

No ritmo da serenidade
e, sempre avançando no
universo e cultura da
cidade, hoje será festejado
os 15 anos da Usina
Cultural Energisa.
Com lançamento de selo
comemorativo e da griﬀe
de produtos aquela casa.

Caos

The end

Falando na Usina Cultural
e como a coluna registrou,
a exposição On the Road
de Heloísa Maia chegou ao
ﬁnal no último sábado.
O que se pode dizer é que
foi um sucesso sem comparações, das realizadas por
lá, em tempos recentes.

Lançamento

Os noivos
com os irmãos

Vânia Teixeira e Luciano
Piquet com Luciana

Agenda

Elisa Ramalho, Liosa e
Carol Farias estão com
a loja da Loungerie,
no Manaíra Shopping,
funcionando desde a
semana passada.
Amanhã, às 19h, fazem a
inauguração festiva com a
presença de muitos tops da
cidade.

Como a coluna já havia
falado, dias atrás, a
Academia Paraibana de
Engenharia faz o lançamento do livro Simples
assim!, de Sebastião
Ferreira Filho, no próximo
dia 21.
Às 19h, na Fundação Casa
José Américo.

via
social

Inauguração

A TWS Empreendimentos convidando para a
inauguração do Complexo
Tour Geneve, no Altiplano
Nobre.
Dia 21 deste mês, às 19h.

Impossível não se pronunciar nesse começo de
semana de horror, em João
Pessoa.
Acordar, em meio à tensão
da fuga em massa da
Penitenciária de Mangabeira, deixou todos em
choque.
Até onde vamos ser maltratados com problemas como
esse?!

Patrícia e Alberto Sales
com o ﬁlho Amauri

Valeria Fiuza, Roberta Aquino, Cecília Miranda,
Glória Guimarães, Mayne Azevedo e Rose Silveira

Os noivos com as avós Alzira
Andrade e Lourdes Sales

O editor e Patrícia
Rabello com os noivos

Berenice e Júlio
Paulo Neto

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Aluísio Monteiro - pai
e Júnior, Fátima Souza
e Adriana Mendonça.
—
Bebeta Miranda está em
Las Vegas.
—
Zélia e Oswaldo
Jurema, em Portugal.
—
Já Manuelina Hardman
visita a ﬁ lha Vanessa, em
Jacarta.
—
Veronica Athayde
comemorou nova
idade ontem.
gerardo.com.br

