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Sociedade

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

A noite
mágica de
Maria
Eduarda

N

um ambiente que não
poderia ser mais bonito
— os jardins da mansão
de Ivan e Gilda Amorim, no
Mirante — naquele clima
que só Campina tem nessa
época do ano — super
frio — com música incrível
feita por Kátia Virgínia, Tan
e Kaliandra Andrade. Foi
nesse cenário que Ricardo
e Juliana Vieira Alves
comemoraram, sábado
passado, o aniversário
de 15 anos da ﬁlha Maria
Eduarda. Acontecimento presenciado por um
grupo super reﬁnado da
sociedade campinense,
convidados de Vitória da
Conquista, São Paulo e
João Pessoa.

O início da festa de Maria
Eduarda foi marcado por
um show instrumental da
banda Opus Musicum.
Um pouco mais tarde
entrou em cena a
cantora Kátia Virgínia
— maravilhosa —
depois veio Tan —
eletrizante e cheio de
estilo — ﬁ nalmente,
a cantora Calliandra
Andrade.
Aplausos!!!
Depois da meia noite,
aconteceu o momento
must da noite. Num
vestido branco lindo,
ao som da música de
A Bela e a Fera, Maria
Eduarda surgiu entre os
convidados conduzida
pelo pai Ricardo.
Ato seguinte, Maria
Antônia Alves entrou em
cena e cantou para irmã
— ternura pura. Maria
Eduarda e o pai Ricardo
dançaram a valsa numa
coreograﬁa moderna
que fez a noite ganhar
mais glamour e todo esse
momento foi encerrado
com o parabéns pra você.
Encerrando a sessão
musical, o DJ Rafael
Andrade levou todos os
jovens para pista, algo
que se tornou, realmente,
numa noite incrível.

Maria Eduarda e
Carmen Almeida

DIVULGAÇÃO

Os detalhes

Missa

Vai ser amanhã, na Igreja
de Nossa Senhora de
Fátima, em Miramar, a
missa pelo sétimo dia de
falecimento de Manoel
Almeida Buarque Viana.
Às 17h.

Investimentos

O Grupo Gentil —que
depois de alguns anos
voltou a investir na Paraíba
— está ampliando o
número de lojas de O
Boticário, em Campina
Grande.
Além das unidades dos
shoppings Partage e Luíza
Motta, no Supermercado
Ideal, na Rede Compras e
nas Malvinas, a marca terá
agora mais duas lojas.
No Centro da cidade, na
Rua Maciel Pinheiro e na
Rua Venâncio Neiva.
A marca é boa e os Gentil
são arrojados.

Eduardo Amorim - padrinho da aniversariante
com Juliana, Maria Eduarda e Ricardo Alves

O editor e Patrícia Rabello
com Maria Eduarda Alves

Adriano
Ananias

Betinha Marinheiro fashioníssima by Heckel Verri

Rogério Ruﬁno e
Ivana Cunha Lima

Marcelo
Gonçalves

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Marconi Timotheo
Souza, Estella Donato,
Socorro Uchôa Muniz,
Ana Luiza Aguiar,
Francisco de Assis
Costa e Ignês Carneiro
da Cunha.
—
Geisa Galvão, Júnior e
Fabíola Bandeira, seguem
para o Rio nesta quinta-feira.
—
E lá se foi o grande
Bolinha — Airton
José... O rádio
paraibano ﬁca mais
pobre...
gerardo.com.br

