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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Sessão
chique
by Liosa
Farias

L

iosa Farias é uma
empresária de sucesso
— pilota com Elisa
Ramalho e Carol Farias —
as lojas da Santa Lolla e
Loungerie na Paraíba, e
é gente que faz os salões
da cidade mais estilosos.
Hoje, com a desenvoltura
de quem é uma excelente
anﬁtriã, recebe amigas
para festejar a nova
idade, no almoço do Hao.
Sessão, claro, onde estarão
presentes alguns dos
nomes mais prestigiados
do universo fashion e da
tradição de João Pessoa.

As explicações existem —
que ninguém quer entender
— então ﬁca difícil aceitar
essa história de vários
parlamentares paraibanos
destinarem emendas para
outros Estados.
E assim, todas as vezes, a
confusão é grande.

PG

Tumulto

Liosa Farias comemorou a nova
idade com almoço no Hao

Quem chega

Inédito

A PBGás está, pela primeira
vez, com uma mulher como
diretora-presidente, em 24
anos de história.
A executiva Tatiana
Domiciano assumiu, na
última segunda-feira, o
comando da companhia
substituindo o advogado
George Morais.

Nasceu nesta segunda-feira, cheio de saúde, o
pequeno Lucca.
Segundo herdeiro de
Wanessa e Murilo Frazão.
Os avós Olavo e Cleinha
Cruz Neto estão eufóricos.
Bençãos!

Ao vivo

A insegurança na cidade
anda tão alta, que até
perseguição de ladrões
feita pela Polícia, cidadão
tá assistindo.
Anteontem, na Beira Rio,
que só era visto em ﬁ lmes
pode ser assistido, com
direito a cena de morte,
inclusive.

Expectativa

Carmelita e
Nicole Chang

Ricardo Pinheiro e Toinho
Matos continuam, mais
um pouco, fora de cena no
universo do make & hair.
O novo Cabelo Cortado,
que está sendo montado —
seguindo projeto de Alain
Mosckowicz — na Antônio
Lira, ainda levará mais
alguns dias para ﬁcar pronto.
A ansiedade é grande!

Precaução

A juíza auxiliar da 2ª Vara
Mista de Guarabira,
Bárbara Emmerich,
concedeu tutela de
urgência para garantir
a realização do Simpósio
de Gênero, Sexualidade e
Educação, no auditório da
UEPB.
A intolerância anda solta
por aí...

Pesar

O colunista PG
com Liosa Farias

Luciana
Gualberto

Anúncio para Chico

A coluna se solidariza com
o grande artesão Babá
Santana, pelo falecimento
do pai Manoel.
Força e fé!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Hardiluzia Botelho,
Sandra Coutinho,
Hermes Sá Filho,
Fabiana Borges e
Giovanna Pimentel.
—
14 de novembro é o Dia
Mundial do Diabetes.
—
Djanete Conde, Eduardo
Amorim e Glória Cunha
Lima estão em São
Paulo, desde o último
ﬁnal de semana.
gerardo.com.br

