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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Sensação

DIVULGAÇÃO

Ednamay Cirilo —
polêmica, como sempre —
foi quem criou e colocou,
em vitrine, a exposição
Musas de Malagrida,
aberta na última sexta-feira, no Centro Cultural
Casa da Pólvora, no
Centro Histórico.
A mostra inclui fotos, telas,
aquarelas e até replicas das
cartas de Anayde Beiriz.
Imperdível!

Brilho

O paraibano Manoel
Jerônimo — que até bem
pouco dirigiu, com muitos
elogios, a Defensoria
Pública de Pernambuco
— segundo as pesquisas,
anda muito bem na
campanha que enfrenta
para chegar à Assembléia
Legislativa.
Se vencer mesmo, pode se
dizer que é um gigante.

Agenda

Tercílio Cruz movimenta
o mundo do churrasco
no próximo sábado, no
Unique.
Vai promover mais uma
versão do Uniqbbq —
aquele evento top que é um
show de carnes.
E a coluna estará presente.

Point

A propósito, Dani Fialho,
Jussara Florentino e Pedro
Peixoto vão liderar point
no Uniqbbq.
Na área dos chefs
amadores — que é especialíssima.

Carmen Raquel Guedes Perreira,
Milena Régis e Sara Cavalcante

Casamento

Considerada uma das lindas
modelos e apresentadoras de
televisão da cidade, Larissa
Zaguel — que já integrou o
cast de TV da coluna — se
rende esta semana ao amor.
Sábado que vem, vai ao
altar dizer sim a Marcelo
Martins, em cerimônia
marcada para às 19h, na
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo.
Os noivos receberão cumprimentos no Paço dos Leões.

Fôlego

O colunista PG não é
campinense, mas vai ter,
este ano, a maior comemoração de aniversário do
mundo.
Explica-se: todas as quintas
deste mês de outubro, no
Absurda Lounge, serão
voltadas para festejar a
vida do agitado blogueiro.
Ee merece!

Adeilton e Soni Perreira:
sucesso na CasaCor

Transformação

Detalhe

Cerca de quinze ruas da
praia de Camboinha serão
pavimentadas até o início
da temporada de veraneio
— em dezembro.
A iniciativa está sendo
bancada integralmente pela Prefeitura de
Cabedelo.

Em cada quinta-feira
do PG, haverá um chef
diferente, no Absurda
Lounge.
A ideia é muito boa.

Torcida

O cansaço é grande e —
pelo que se assiste nas ruas
— há um desejo enorme
de que esta semana passe
rapidamente...
Não há mais como aguentar
a ira, intolerância e as
mentiras dessa campanha
eleitoral.

Henrique Santiago, Liziane
Claudino e André Pinheiro

Celeste
Maia

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Márcia Queiroga,
Isabelle Diniz, Cláudio
Paiva, Tereza Suassuna,
Ana Adelaide Rosa
Lira, Clara Germana
Albuquerque e Irenaldo
Vieira.
—
Amanhã será a vez de:
Ângela Bezerra de Castro,
Denise Dieb, Divaildo Bartolomeu de Lima, Francisco
Chaves, Fred Gaudêncio,
Karina Aquino, Marcos
Ruﬀo, Patrícia Marques e
Tereza Guimarães.
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

