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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Pastor Estevam 
Fernandes, Joaquim 
Norberto Sales Filho, 
Agassiz Almeida, Silvino 
Chaves Netto e o empre-
sário José William 
Montenegro.
—
Delicioso o cozido do  
restaurante Videira — sempre 
servido aos sábados.
—
A colunista Soliandra 
Alves, da cidade de 
Patos, sem dúvida 
alguma, era das mais 
elegantes personalida-
des da festa do Troféu 
Heitor Falcão.
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Nuhara Hamad Perreira Gomes e
Átila Cavalcante vão se casar sábado

Abelardo e Maria
Lúcia Jurema...Sucesso

Cláudia Dias e Philippe 
Moussette vão casar

Fernando Milanez e
Saulo Barreto
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Máximo
Ainda temos tempo para 
viver o Réveillon e Recife já 
respira clima de carnaval. 
O tradicional, Aqueci-
mento para o Galo, vai 
começar na próxima 
quinta-feira e vai ter voz 
paraibana da gema no 
pedaço. 
Explicando melhor: o 
grande Gustavo Travassos 
escalou um time de 
cantoras, composto por  
Nena Queiroga, Fabiana 
Pimentinha, Nádia Maia e 
a nossa Lucy Alves.
Tá bom ou quer mais?

Detalhe
Nuhara Hamad Pereira 
Gomes vai usar, sábado 
que vem, na cerimônia 
de casamento com Átila 
Cavalcante, o mesmo 
vestido — produção 
assinada  pelo célebre 
Marcílio Campos —que 
a avó Haula disse sim a 
Manoel Cassiano Pereira.

Casamento
Em nossas mãos, convite 
para o casamento de 
Nuhara e Átila, fi lhos 
de Carlos José e Samara 
Gomes, Tarcísio e Maria 
Erlânia Cavalcante, que 
acontecerá sábado, às 
19h20, na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo.
Os noivos receberão 
cumprimentos no Paço dos 
Leões. 

Agenda vip
Aliás, a sociedade 
pessoense terá fi nal de 
semana em completa 
ebulição.
Também no sábado, 
casam-se Raquel e 
Luciano, fi lhos de Joás 
e Ana Lúcia Pereira, 
Ricardo e Roseane 
Carneiro da Cunha.
A cerimônia será às 19h30, 
no Mosteiro de São bento 
e a recepção na Casa 
Roccia.

Frisson
As gêmeas Laura e Lívia 
Montenegro agitaram o 
Hao, na última sexta-feira.
Comemorando nova idade, 
levaram, à casa, dezenas de 
tops da nova geração.

Primeiríssima
Foi concorrida e bastante 
elogiada, a festa da 21ª 
edição do Troféu Heitor 
Falcão, ocorrida sábado 
passado, no Paço dos 
Leões.
Mais uma vez, o colunista 
Jurema Filho fez bonito 
reunindo celebridades 
de diversos segmentos de 
nosso Estado, numa grande 
comemoração.

Alegria,alegria
A paraibana Cláudia Dias 
— há muito radicada na 
França — ligando para 
o editor e confi rmando o 
que todos já imaginavam: 
vai casar com o francês 
Philippe Moussette no ano 
que vem.
Dia 28 de junho, em Saint 
Malo — na região da  
Bretanha.

Top
Está um espetáculo — bem 
que deveria ser fi xado defi ni-
tivamente por lá — o restau-
rante The W, da CasaCor.
O projeto leva a assinatu-
ra das arquitetas Andreia 
Miranda, Samia Raquel e 
Camila Fialho.
Uma coisa de lindo e chique.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


