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Sociedade

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

Inauguração

Rodrigo e Diego
Suassuna — dois dos
ﬁ lhos da colunista de
Turismo da PREMIUM,
Tânia Paranhos —
acabam de inaugurar o
Le Boucher, na Barra,
Rio de Janeiro.
Casa de carnes especialíssimas — eles já têm
uma boutique — que tem
cardápio sensacional.
É pra conferir!

Força total

O São João de Campina
Grande ainda não acabou.
Mesmo com o incêndio
de 20 barracas, o prefeito
Romero Rodrigues —
numa rapidez de um
competente administrador — conseguiu retomar
a trajetória de sucesso, de
animação e de alegria do
Maior São João do Mundo.
A festa continua até o ﬁm
de semana.
Realmente, mais
uma agenda cultural
caprichada!
Foi no Parque do Povo,
na última quinta-feira,
que Sâmya Maia declarou
a saída oﬁcial da banda
Magníﬁcos — onde era
consagrada.
Ela cumprirá a agenda
de shows até o fim de
julho e se dedicará à sua
profissão como apresentadora.

DIVULGAÇÃO

Despedida

Rosângela Cabral e
Maria Emília Freitas

Torcida da fé

Em clima

Na sociedade, em todas
as partes da Capital, o
pensamento é positivo e
as energias são as mais
fortes pela vida de Manoel
Almeida Vianna, o ﬁ lho de
Rose e Jeﬀerson.
A corrente de fé pela
recuperação desse querido
jovem é impressionante e
tem mexido com a emoção
de todos.
Deus no comando!!!

A propósito, com uma voz
incrível e com grandes
clássicos da música
paraibana, Sâmya seguirá
carreira solo, para a alegria
dos fãs, e já está trabalhando num projeto inédito.
Ela merece!

Cultura

A Funesc rebece, hoje,
a exposição ‘Poética das
Coisas’, que reúne fotograﬁas e poesias de Salmy de
Lacerda e esculturas em
papel de Sílvia Lacerda.
Será às 15h e o período de
visitação se estende até o
dia 8, no Museu José Lins
do Rego.
Vale a pena conferir!

Sidney e
Roberta Melo

Expectativa

A seleção brasileira está
cada vez mais perto do
título de hexacampeão
mundial.
O time vem se mostrando
equilibrado dentro
de campo e, amanhã,
enfrenta a Bélgica com
o objetivo de chegar à
semiﬁ nal.
Mais um adversário para
a conta!

Em cena

O editor e Luíza Rabello
(incorporando a Luiza
do Canadá) passaram a
noite de ontem, num set de
gravação, em São Paulo.
Estrelando takes da nova
campanha publicitária da
Rede McDonalds, criada
pela DM9.

Fábio e
Judite Brito

Cassandra Montenegro
e Guga Madruga

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Stelo Queiroga, Ana
Amália Queiroga,
Luiz Marinho, Joácio
Morais Júnior,
Olavo Bilac Cruz
Neto e Eliane Sátiro
Fernandes.
—
Hoje tem mais um Pôr do
Sol Literário na Confraria
Sol das Letras a partir das
17h30.
—
Mayana Neiva tem
arrasado na carreira
internacional!
gerardo.com.br

