B2

Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia

DIVULGAÇÃO

da sociedade paraibana.

Heloísa Maia, no seu novo projeto
para o evento Garage Selling

Máximo

É Natal!

Tem fatos que não podem
deixar de ser registrados.
Melhor! Tem que ser
repetido para que haja
consciência de todos.
A decoração natalina— da
Lagoa, Praça da Independência,
Epitácio Pessoa — assinada
pela Prefeitura, em 2018,
ficou um espetáculo.
Diferenciada.
João Pessoa ganhou astral,
está com clima de Natal
mesmo!

A artista plástica Heloísa
Maia está numa fase
incrível.
De férias em João Pessoa,
resolveu se integrar ao
projeto do Garage Selling,
que Saulo Barreto criou
com objetos de arte e
antiguidades.
Resultado: surgiu esse
incrível trabalho que a
coluna exibe hoje com
exclusividade.

Luciano e
Maísa Cartaxo

É pique!

Stop

E o que era suspeita, foi
oficializado.
O médico Valdevino
Ribeiro — seguramente, o maior anfitrião das
noites de Natal — quebra
tradição de 8 anos.
Em comunicado aos
amigos, que sempre esteve
com ele na data, disse que
a Ceia do Val só acontecerá agora em 2019.

Sempre discreta e com
atuação destacada no
comercial da Honda,
Alice Ribeiro Lins de
Albuquerque comemora
nova idade hoje.
A coluna festeja essa figura
querida.
Lourdinha Freitas, Valdevino
e Catharina Ribeiro

Em festa

Bernadeth Barreto
recebe o carinho dos filhos,
no jantar que Sara Barreto
e Jorginho Ribeiro Coutinho,
oferecem neste domingo.
A dama completa mais um
ano de vida hoje.

Eu vou

Aberto Jorge e Patrícia
Sales — fazendo das vezes
do filho Amauri — convidando o editor da coluna para
conhecer o Mitt Sushibar,
instalado no mezanino da
Pink Elephant.
A nova casa de gastronomia
oriental, tem feito soft-open
desde a última terca-feira e já
faz sucesso.

Ana Adelaide Peixoto,
Alberto e Patrícia Sales

Natália
Taveira

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade: André Luiz
dos Santos, Luiz Carlos
Dantas Lima, Valdo
Alves, Adalberto Rocha,
Ana Leonor Nascimento,
e Gilson Melo.
—
Amanhã será a vez de:
Ubiratan Delgado, Roberta
Sobreira, Rui Pontes, Hélio
Lucena, Markito Souto
Maior, Luciano Carvalho,
Bruno Farias, Afrânio
Aragão e Carla Figueiredo.
—
A Miss Paraíba Natália
Taveira, casa dia 22
com Victor Felipe.
—
Domingo é dia de se deleitar
com a família.
gerardo.com.br

