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Paraíba

Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Ainda bem

Aos poucos, vai se descobrindo por aqui, vários
frequentadores do Templo
de João de Deus, em
Abadilândia.
Até agora,felizmente,
ninguém, ao que se saiba,
acusa o famoso líder espiritual, de nada.

Alegria

Sávio e Germana
Parente já estão curtindo o
verão no Poço.
Desde de sexta-feira,
recebem hóspede mais que
especial: o filho Túlio chegou
para o Natal com a família.

Quem vem

O escritor Paulo Vieira,
autor do Best Seller O Poder
da Ação, que já vendeu
mais de 500 mil cópias e
prossegue há mais de 150
semanas entre os mais
vendidos do Brasil, fará pit
stop em João Pessoa.
Dia 7 de fevereiro, vai
ministrar curso baseado
nesse livro de sucesso,
que revela técnicas para
acelerar os resultados
profissionais.
O cara é tudo que há.
Vera Lucena está em
temporada de verão — em
Camboinha — desde sexta.
Com ela também chegou
a filha Mariana, há muito
radicada em Minas Gerais.
Pense numa felicidade!

DIVULGAÇÃO

Alegria, alegria

Luciana Vilhena, reaparecendo
nos salões

Pós-Ceia

Quem chega

Celeste Maia é quem vai
causar amanhã na cidade
realizando, pelo segundo
ano, uma balada Pós-Ceia,
no Hao.
Ano passado, a sessão teve
lotação esgotada rapidamente e, pelo visto, vai
ter repeteco desse sucesso
agora em 2018.

Luciano e Maísa
Cartaxo estão de volta a
cidade — depois de rápida
temporada nos EUA.
Foi buscar o filho Matheus,
que estava cumprindo
intercambio em Orlando.

Estilo
Fátima Souto, Maísa e Romeika
Cartaxo com Vera Lucena

Em Recife

Já a Cachaçaria Carvalheira realiza o pós-ceia
mais badalado de Pernambuco amanhã à noite.
A vibe dos jovens estará
sintonizada com uma
verdadeira mistura de
ritmos que inclui axé,
música eletrônica, pop e
sertanejo.
Tudo a partir das 23h.

Sandrinha Soares de
Oliveira chegou na cidade
para o final de ano e foi
logo se movimentando.
Realizou party natalina
com as amigas, na última
quinta-feira.
Linda e cheia de vida!

Vitrine

O empresário Tércio
Barros convidando para
a sessão de apresentação
— e vendas é claro — de
mais algumas unidades do
Beach Plaza, na Praia do
Francês, em Lucena.
Com a presença de Jorge
Vercilo, no domingo 13 de
janeiro.

Celeste
Maia

via
social
Germano e Teresa Toscano, Petrônio Souto,
Djanete Conde e Janete Ismael

Maq - larem

Tércio
Barros

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Luciano de Melo Alves,
João Batista Xavier e
Tereza Cittadino.
—
Amanhã será de: Roziane
Coelho, Rui Manoel Lopes
da Silva, Ivan Pereira da
Costa, Mayne Azevedo e
Regina Miranda.
—
Feliz Natal!
—
Domingo é dia de se
deleitar com a família.
gerardo.com.br

