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Sociedade

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

Saí de casa ontem, depois
de uma noite de intensas
emoções e absoluta tristeza,
lembrando que nos anos 80
— ainda um jovem universitário de Direito, com
vínculos profundos na nova
geração de Recife, onde
tinha morado por quase
quinze anos — lembrando
a perda prematura de um
amigo de colégio chamado
Eduardo Gadelha. Um
colega de classe, que nos
acompanhou durante
a adolescência, amigo
presente, sempre com
sorriso no rosto, vindo de
uma família onde o amor
reina.
Como foi difícil assimilar e
enfrentar tudo aquilo que
a vida tinha nos reservado
tão cedo...
Quase quarenta anos
depois, pai amoroso,
assisto a partida de Manoel
Almeida Viana, um amigo
do ﬁ lho Gerardo, jovem
que passei a amar pelo
carinho com que sempre
nos dispensou e que, tal e
qual Eduardo, antecipou
o que é a única certeza da
vida...
Incrivelmente, tínhamos
— com toda a diferença de
idade — papo e até cumplicidades. Como foi bom, feliz
mesmo, receber o carinho
verdadeiro de Manoel,
ﬁlho de amigos queridos e
fraternos. Como está sendo
difícil enfrentar algo similar
— tanto tempo depois e em
outra posição!!!
Dizer o que a Gerardo
Filho???
Estamos e continuaremos
ﬁrmes em Deus, levando a
melhor solidariedade a
Rose,Jeferson, Mari e
Tadeu; carinho aos tios
— em especial de Guga,
que como médico, esteve o
tempo inteiro a postos — a
avó Zenda, a bisa dona Zezé
muita força.
#coração partido

DIVULGAÇÃO

Força e Fé

Maria Eduarda
Alves

É hoje!

Em Campina Grande,
um grupo muito seleto da
sociedade assiste hoje a festa
dos quinze anos de Maria
Eduarda, ﬁlha de Ricardo e
Juliana Alves.
A recepção — marcada
para às 22h, terá como
cenário a bela residência dos
avós Ivan e Gilda Amorim.

Detalhes

Lizete Nunes e
Nídia Azevedo

Carmen Eleonora Amorim reuniu
amigos num movimentado almoço

Dani
Fialho

Maria Eduarda Amorim
Cabral Alves vai usar, hoje
à noite, duas produções
exclusivas dos Robertos
— uma dupla de estilistas
que acontece em Campina
e que tem o maior bom
gosto.
O editor foi convidado
e aceitou com o
maior prazer, fazer a
apresentação de Maria
Eduarda.
Um acontecimento e tanto
que a coluna vai cobrir
especialmente.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Rejane Larocca Sá,
Eduardo Cunha Lima,
Giovanna Bezerra
Cavalcanti, Moacyr
Arcoverde, Ricardo
Almeida Cunha,
Lucinha Medeiros,
Carlos Eduardo
Lins, Socorro Norat,
Guilherme Cunha,
Fátima Abrantes, Ana
Maria Lianza Dias,
Renata Dantas e
Eleonora Maia.
—
Força e fé!
gerardo.com.br

