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Sociedade

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

Lamento

A magistratura perdeu,
ontem de madruga, um de
seus maiores símbolos: o
desembargador aposentado
Miguel Levinho.
Um homem probo que
construiu uma bonita
história no Judiciário
estadual.

Máximo

E deu o que todos até imaginavam que poderia acontecer.
O vocalista Kevin Djana, da
Classic Band, que tanto vem
fazendo sucesso por aqui,
agora é do Brasil mesmo.
Foi ovacionado no The
Voice de anteontem.

Imperdível

Sucesso

Foi bem concorrida — a
casa ﬁcou lotadérrima — a
sessão de anteontem no
Helena Restô — agora sob
o comando de Anderson
Silva e Damian Grilleau.
O novo cardápio e carta
de vinhos da casa ﬁzeram
alguns dos mais badalados
formadores de opinião
da Capital se deleitarem,
durante horas de curtição,
pilotada por Celeste Maia.

DIVULGAÇÃO

Impulsionadas pelo fenômeno
Pabllo Vittar, as drag queens
brasileiras deixaram, já há
algum tempo, de circular
apenas nas playlists LGBTs
e acabaram se tornando
fenômenos fonográﬁcos
mainstream.
Uma dos destaques desse
universo é a drag paulistana
Gloria Groove que, no dia
8 de setembro, estará mais
uma vez em Recife para a
festa em parceria do selo
Carola e o portal PopLine.
No Espaço Catamaran (Cais
das Cinco Pontas).
Bianca Beltrão precisa dizer mais?!

Orgulho

O editor da coluna e
Patrícia Rabello vivem
hoje a emoção do dever
cumprido com mais um
ﬁ lho.
Em sessão marcada para
às 19h, no Teatro Pedra do
Reino, Luíza Rabello cola
grau no curso de Odontologia do Unipê.
Vitória na vida!

Na dúvida

Uma das presenças da
sessão de anteontem, no
Helena Restô, Ana Dalva
Ribeiro Coutinho, revelou
que está na maior dúvida
se, este ano, vai curtir o
verão de Camboinha.
“Estou pensando em
alugar meu apartamento,
mas, quando chega a hora
de decidir, recuo”, diz.
Aluga não, Ana Dalva!

Na rede

Celeste Maia com os proprietários do Helena
Restô Anderson Silva e Damian Grilleau

Apropósito, com selo
da DM9, a McDonalds
lançou ontem a nova
campanha do Novo
Festival Cheddar.
O meme Luíza do Canadá
está por lá.

Presentaço

De volta

O colunista PG está de
volta à cidade depois de
curtir bons dias do verão
europeu, em Ibiza.
Chegou, mas ainda não
voltou à cena por conta —
naturalmente — do fuso.
Deve estar cheio de
novidades!!!

Celeste Maia com Filipe Gaudêncio
e Ana Dalva Ribeiro Coutinho

Mikaelly Moura Pinto e
Wilson Santiago Filho

Não são bolsas de marcas
famosas, mas o Iesp
realiza seu vestibular, em
2018, presenteando.
Pelo menos um aprovado,
de cada curso, no exame
que será feito no próximo
sábado, receberá bolsa
de 50% de desconto nas
mensalidades.
Tudo isso para
comemorar os 20 anos
da faculdade em solo
paraibano.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Maria Helena Cardoso,
Manoel Jaime Xavier,
a primeira dama de
Cabedelo Daniella
Ronconi e Iramirton
Pereira de Moura.
gerardo.com.br

