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Sociedade

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

Máximo

Comemorando 20 anos
em 2018, a Oﬃcina, de
Adeilton e Soni Pereira,
está com super ambiente na
CasaCor, aberta ontem
para convidados vips e hoje
para o público em geral, no
Hotel Tambaú.
Uma área tão generosa
em metros quadrados,
que coube montar quatro
ambientes distintos e que —
na visão da coluna — estão
sensacionais.

Crédito

Vale dizer que os ambientes
da Oﬃcina levam o
carimbo das arquitetas:
Sarah Cavalcanti, Larissa
Vinagre, Amanda Cruz,
Lívia Assis, Camila Soares
de Oliveira e Andreia
Julinda.
Chiques, talentosas e bonitas.
Tem mais perfeito?!
A propósito, a arquiteta
Sandra Moura está
causando nessa nova edição
da CasaCor, aberta ontem
à noite, no Hotel Tambaú.
Idealizou uma cozinha onde
homenageia o chef
Alex Atala e que, verdadeiramente, está um sonho.
Aliás, quem pisa na Cozinha
do chef concebida por
Sandra Moura, entende que
está no Brasil sentindo o
sabor da Amazônia.
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Sensação

Sandra Moura é um dos
destaques da CasaCor

O inesperado

De volta

Surpreendente foi que,
minutos depois de aberta, a
CasaCor teve seu momento
de agonia.
Um super evento que deu
na cidade, fez muita coisa da
mostra voar causando um
certo reboliço que, claro, foi
contornado.

O procurador Marcílio
Franca retorna hoje para
Itália, onde cumprirá
jornada acadêmica de dez
meses, como Visiting Fellow
da Faculdade de Direito de
Turim.
Marcílio veio paricipar do
cortejo fúnebre do pai.

Discreto

Como era de se imaginar —
a época explica, mas o bom
senso pedia que não — o
cantor Chico Buarque não
falou em política, ﬁcou longe
da política, no primeiro dia
de show,anteontem.
Não foi o caso de parte da
plateia que foi ao Teatro
Ariano Suassuna e, antes
do espetáculo, gritou pelo
ex-presidente preso...

Conterrâneos
Amanda
Cruz

Sarah
Cavalcanti

Ricardo Castro e
César Revoredo

via
social

Fervura

Com a proximidade do Dia
D, esquentou — e muito —
a campanha eleitoral.
Entre os candidatos a presidente e governadores, agora,
o trunfo está sendo pau!!!!
O certo é que — claramente — ainda tem muita água
para rolar.

Sebastião Ferreira acertou
em cheio, ao chamar ao
desembargador Rogério
Fialho para escrever o
prefácio do livro “Simples
assim!” que lançará amanhã.
Rogério, como Sebastião,
têm raízes na Serra de
Araruna.

Camila Soares e
Andreia Julinda

Larissa
Vinagre

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Fabiano Churchill
César, Karla Pascoal de
Carvalho, Maria José
Maroja, Júlio Minervino,
Miriam Fernandes,
Belinha Cabral, Nicole
Madruga, Ana Luiza
Mendonça, Fernando
Carvalho, Elvina Gurgel
Dutra, Carlos Neves
da Franca Neto e Irene
Ribeiro.
—
Sob a regência do maestro
Luiz Carlos Durier, a
Orquestra Sinfônica Jovem
da Paraíba, realiza hoje
mais uma recital na Sala de
Concertos José Siqueira. Às
20h30.
—
Tercílio Cruz anunciando mais um Unique
BBQ, dia 6 de outubro.
gerardo.com.br

