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Sociedade

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

A força,
alegria e a
magia do
Maior São
João do
Mundo

O

editor da coluna viveu
mais um ano do Maior
São João do Mundo —
em 3 dias de alegrias,
passeios, encontros e,
claro, muito forró. Campina
é especial mesmo! Se
prepara o ano inteiro para
essa temporada de 30 dias
de festas, que acontece
num astral e organização
incríveis.

Depois de se deliciar com
as iguarias no La Suíssa —
ninguém consegue passar
por Campina sem fazer
esse pit stop gastronômico
— na sexta-feira, o passeio
foi circular no Parque do
Povo, onde acontecia show
com o Rei da Lambada
Beto Barbosa — que está
um senhor gordo. Nos
camarotes, o prefeito
Romero Rodrigues e a
deputada Daniella Ribeiro
reinavam recebendo convidados.
Uma curtição!

DIVULGAÇÃO

Primeiro ato

Os anﬁtriões Andreza Loize e Alex Marcolino,
na sensacional festa do Clube Campestre

Visita

Segundo ato

Dentro da programação que
a cidade criou, o destaque em
2018 é visitar o novíssimo e
maravilhoso Sítio São João.
Impressionante a estrutura
montada para apresentar
nossas riquezas culturais
mais emblemáticas.
Programa para um turno
inteiro e terminar com
vontade de voltar no dia
seguinte.

O Campestre

No sábado, a convite de
Raquel Almeida e de
toda a direção do Clube
Campestre, conferimos
— ﬁnalmente — uma das
famosas (são três por ano)
festas de forró do verde e branco
campinense.
Que espetáculo!!! José
Orlando, o grande Capilé
e a cantora Eliane levaram
multidão animadíssima
para a noite de véspera de
São João mais bombada da
Serra da Borborema.
Todo mundo sai de lá
querendo mais!!!

Achilles e Lucimar Sousa,
Valquiria e Aluísio Ferreira

O editor e Patrícia Rabello com Alexandre Targino,
Georgiana Costa, Ana Carla e Alessandro Arruda

O prefeito Luciano
Cartaxo e o Secretário
Adjunto de Turismo,
Graco Parente, foram
anﬁtriões, ontem, de uma
personalidade da mídia
nacional.
Receberam Rebeca
Abravanel, uma das
apresentadoras do SBT,
ﬁ lha do gênio Silvio
Santos.

Imperdível

Andrés von Dessauer
conseguiu pautar para o
dia 13, na Fundação Casa
de José Américo, a exibição
da melhor versão do ﬁ lme
Anna Karenina.
Depois da exibição, Andrés
comenta a obra — que
termina sendo o melhor de
tudo. Às 19h.

Zumba Costa e
Savigny Cunha Linha

Bola cheia

Manoel Melo Neto e
Thalita de Sordi

Arnom Diniz e
Raquel Almeida

Juliana Cesar e
Alexandre Lucena

Thiago Lino e
Bianca Santiago

Em apenas uma semana, o
primeiro lote de ingressos
para o show “Nando Reis
– Voz e Violão 2”, mais de
500 já foram vendidos.
Não tem crise para o que é
bom. Dia 24, no Pedra do
Reino.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Astrid Bakke,
Humberto Andrade e
Gilvan Freire.
—
Rossa e Antonio Dias Neto
receberam convidados,
para o almoço do último
domingo, na propriedade
da estrada de Campina.
gerardo.com.br

