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Terça-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

A noite de
glória do
Chapéu
de Ouro
esta bombada — como
sempre acontece
mesmo — cheia de estilo e
muita animação.
Foi assim a entrega do
Chapéu de Ouro —
premiação anual do mundo
publicitário paraibano,
promovida pelo CORREIO,
ocorrida na última terça-feira, na Pink Elephant.
Tudo comme il faut!

É hoje!

Germana e André
Maroja reúnem amigos
hoje, no point do Paço dos
Leões, na avenida Cabo
Branco, para celebrar a
vida.
Estão animadíssimos e
prometem surpreender.
Festa com astral, certamente.

ASSUERO LIMA

F

Diego Tavares, Roberto Cavalcanti,
Beatriz Ribeiro e Hallan Iff

The winners of Chapéu de Ouro are

Agenda

As fotografias são de
Germana Bronzeado —
que a coluna adora — o
que estará em cena é a arte
de José Palhano, artista
paraibano que partiu há
pouco e que deixou muitas
saudades.
A abertura da mostra que
ficará em cartaz até o dia
2, será às 19h.
Na Casa da Polvora.

... a Sala 10 — grande vencedor,
com quatro estatuetas ...

... a TagZag — de Frank Ramalho,
levou três prêmios ...

... a Central — ficou
com dois prêmios ...

... e a MMoura
também ...

Defeso

Quem comprou, tudo
bem. Os restaurantes que
deixaram pra lá vão ficar
sem oferecer lagosta até
meados de maio de 2019.
Melhor explicando, o
que tiver no estoque pode
ser oferecido, comprar o
crustáceo aos fornecedores
agora é que está proibido.

Artes

Hoje, às 19h, no Centro de
Turismo e Lazer Sesc Cabo
Branco acontece o vernissage de novos trabalhos e
o lançamento do livro/
catalogo de Clóvis
Júnior.
Haverá — claro! —
discursos, sessão de
autógrafos e coquetel.

... já a Antares ficou com
o prêmio Serviço Público

Na luta

Paulo Gentil
e Beatriz Ribeiro

O Ouro do Pó da
Estrada é o titulo do
novo DVD da cantora
paraibana Elba
Ramalho.
O trabalho — que será
lançado já — é resultado
de 40 anos de carreira.
Elba é top! #orgulho

Imperdível

André von Dessauer está
na cidade e, segunda-feira que vem, fará a cena
na Fundação Casa de José
Américo comentando o filme
Perfeitos Desconhecidos.
Às 19:00 (entrada franca).
Tem melhor?!

Eribaldo Couto, Lucas Sales
e Euler Duarte

Dani Rabello e
Noemi Souza Leão

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ceicinha Costa,
Adamastor Cavalcanti,
Clóvis Espínola Filho,
Ricardo Carlos da Silva,
Lautônio Loureiro,
Marcos Pires, Alice
Fernandes Diniz, Walter
Agra Júnior, Idalina
Xavier, Fernando
Duarte, Rosilene Santos,
Stella Barros Pinto
e Antônio Carneiro
Arnaud.
—
A sociedade perdeu ontem
um símbolo: Gizelda
Arnaud. Força para os
filhos Marília e Janduhy
Carneiro Arnaud.
—
Foi boa a repercussão
do show da virada no
Busto com Margareth
Menezes
—
Pense num 6 de dezembro
agitado!!
gerardo.com.br

