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Sociedade

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

A onda
fashionista
está em
cena
eorge Dellameida é
uma grande ﬁgura.
Está sempre com o astral a
mil por hora, é competente
no que mais sabe fazer —
moda. Desde que começou
a atuar no universo fashion
da cidade, sempre se
destacou por conta daquilo
que trouxe no DNA — o
bom gosto. Hoje, com apoio
de vários parceiros, abre os
salões da Estação das Artes
para um dia de moda com a
participação de muitos tops,
gente como Celene Sitônio,
Alessandra Sobreira, farão
desﬁle que estão marcados
para começar às 18h.
A coluna, claro, marcará
presença no acontecimento
que terá cobertura completa
da revista PREMIUM

Detalhe

DIVULGAÇÃO

G

Alessandra Sobreira abrilhanta o Extremo
Fashion com uma exposição de arte...

A Primeira Dama de João
Pessoa, Maísa Cartaxo, é
uma das grandes entusiastas
do trabalho sempre revolucionário de George Dellameida.
“Ele é competente e contribui
fortemente para que a moda
paraibana ganhe força e novos
mercados”, disse.
Maísa é uma mulher de estilo
que sempre faz bonito nos
salões.

Happy Hour

O industrial José Nilson
Crispim Junior — um
grande alavancador do
desenvolvimento paraibano
— será o personagem
central do Happy Hour que
o Sinduscon de João Pessoa
realiza hoje, a partir das 17h.
Vai falar sobre as oportunidades da Feira de Construcon para as construtoras.

Nervosismo

Pelo que se assiste nas ruas, nos
ambientes sociais, em qualquer
local que concentre gente
por aqui, já se percebe que a
campanha eleitoral ganhou
pique e, digamos assim, muita
sensibilidades.
Ninguém deve puxar muito do
outro, pois é fácil se enxergar
intolerâncias jamais vistas...

Top

Maísa Cartaxo é a madrinha
do Extremo Fashion...

A praia da Pipa, no Rio
Grande do Norte, vai virar
set de gravações e fotograﬁas
da incrível Nara Marques.
A famosa Digital Inﬂuencer vai estrelar uma nova
campanha e a coluna já
sabe que vai causar por esse
mundo a fora.
Ela é uma coisa mesmo!!!

Novidade

O chef e empresário Maurício
Barbosa, fechou novo emprendimento com Graco Parente
e Fábio Cavalcanti. Germana
Terceiro Neto e Samara Moreira
são as arquitetas responsáveis pela
nova roupagem do Degustar,
que, a partir de novembro, será
a Trattoria de Origem — um
restaurante italiano.

via
social
Celene Sitônio dará rasante com um belo
desﬁle...

George Dellameida comanda o maior
evento de moda autoral do estado

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Rejane Chianca, Célia
Carvalho, Marizélia
Lira Braga, Germana
Forte, Edipo Freire
Júnior, Adriana Helena
Rodrigues, e a Desembargadora Fátima
Bezerra Maranhão.
—
Mariana Gadelha e o Rodrigo
Lavor curtirão o feriadão na
Terra da Garoa...
—
Sérgio Leite traz a
exposição Perspectivas e
simetrias, a partir de amanhã,
na Usina Cultural.
—
Larissa e Guarinni curtem a
lua de mel com show de Andrea
Bocelli...
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