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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Os 30
anos de
amor de
Alberto &
Patrícia

U

ISMAEL PESSOA

ma cerimônia simples,
na última segunda-feira, na Igreja de São Pedro
Pescador, restrita à família
e escolhidos amigos, onde
os noivos renovaram o
compromisso do amor para
sempre, foi como Patrícia
e Alberto Jorge Sales
— gente que a coluna
tem no maior conceito —
comemoraram os 30 anos
de casamento.Tudo na
serenidade e refinamento que os Sales adoram
em ter nas inesquecíveis
celebrações da vida.

Pesar

O mundo político de
Campina Grande vive um
tempo de perdas e muitas
saudades.
Depois do deputado
Rômulo Gouveia, a cidade
chora, agora, a partida do
vereador Lula Cabral, um
parlamentar super ligado à
cultura de nossa terra.
Que a paz volte a reinar.

Final

O prédio do Centro
Cultural Joacil de Brito
Pereira, na Praça do Bispo,
está para alugar.
O prédio foi templo,
durante muitos anos, de
eventos culturais da maior
importância.
Uma pena!

Leda e Marco
Aurélio Barros
Os Sales com toda família,
comemorando a felicidade

Preparativos

Valdívia Santiago começou
a organizar a casa para,
durante a Copa, receber
amigos nos dias de jogos do
Brasil.
Uma tradição de
muitos anos que sempre
movimenta tops da
sociedade.

Top

A I Semana dos Defensores
Públicos, que está sendo
realizada com palestras da
maior relevância, feitas por
nomes nacionais, chega ao
seu terceiro dia hoje.
E vai ter, entre as estrelas,
o juíz paulista Marcelo
Semer e Ludmila
Cerqueira, dos quadros da
UFPB.

Irlem e Glória Guimarães
com Valéria Fiuza

No Rio

Moacyr Arcoverde — que hoje
se divide entre o Rio de Janeiro
e João Pessoa, vai recepcionar,
próximo dia 1° de junho.
Está montando o Arraiá do
Moa para levar muito forró
para os amigos da Capital
carioca.

Agenda

Marcado para 1° de junho,
ao final da tarde, o chá de
aniversário da dama Stella
Wanderley.
Tradição da agenda social
do editor da coluna e
Patrícia Rabello.

Rita de Cássia Andrade com
Ana e Fernando Lianza

Kelly e
Flavinho Sátiro

Júlio e Berenice
Paulo Neto

Mayne e Agnaldo
Azevedo

Adriane Holanda e
Zelma Corrêa

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
a acadêmica Socorro
Aragão, Tânia Rocha,
Graças Montarroyos
Cirne, Heleno Morais,
Valéria Brito, Hilma
Sobral, Jailton Jales,
João Jurema Neto e
Lídia Holanda.
—
Hermes e Lúcia Helena Sá
passarão o São João em
Muro Alto.
—
Vai ter posse hoje na
PB-Tur.
gerardo.com.br

