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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Luciana
& Amauri
dizem sim
ao amor

A

coluna se volta, nesta
sexta-feira, para a
união marcante de hoje:
o casamento de Luciana
e Amauri Neto, filhos de
Luciano Piquet, Vânia
Teixeira, Alberto Jorge e
Patrícia Sales. A cerimônia
religiosa acontecerá às
19h30, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, e
os convidados serão
recepcionados com uma
festa chiquérrima na Pink
Elephant.
Chiquérrimo!

O super Google registrou,
na semana passada, o
maior f luxo de busca
relacionadas ao dólar dos
últimos 12 meses.
O termo “dólar dispara”
teve uma alta de 650%
nas pesquisas do site e
“por que o dólar subiu”,
aumentou 150%.
Na verdade, o dólar fica
nas alturas até depois das
eleições.

ANA KARENINA

Disparado

Luciana Teixeira Piquet
Piquet e Amauri Sales

Debutante

Isadora, filha de Ismael e
Ana Flávia Diniz, comemora
hoje, os 15 anos, com super
festa na Arvoredo.
Detalhes: Isadora é neta da
Defensora Fátima Diniz,
uma profissional respeitadíssima da Defensoria Pública.

Confusão

O cantor e compositor
paraibano, Chico César,
estava na primeira página
do Diário de Pernambuco
de anteontem, como sendo
maranhense.
Na verdade, Chico é —
todos sabem — de Catolé
do Rocha, isso ele nunca
escondeu e nem esquece.
Aliás, lá mantém uma
ONG que ensina música a
crianças carentes. A reportagem do DP deve andar
azuretada com tudo que
acontece nesse país, daí
essa trocada de bola...

Missa

É hoje a missa pelo sétimo
dia de falecimento do empresário Romualdo Rolim.
Na Capela da Comunidade
Maná, às 17h.

Ana Cristina Pedrosa, festejou 50
anos com a mãe e Lizeth Nunes

Exemplo

São nossos

Aliás, o Diário de Pernambuco fez muito isso com Ariano
Suassuna — que se radicou
em Recife por questões
políticas e ali viveu até
morrer, sem negar a paraibanidade, mas sempre sendo
colocado, pela imprensa de
lá, como pernambucano.
Agora só falta dizer que
Augusto dos Anjos é mineiro
e Elba alagoana...

Ricardo Vital de Almeida é o
novo desembargador da Paraíba

Isadora Diniz:
15 anos hoje

Com merecimento
realmente, o juíz Ricardo
Vital é agora Desembargador do Tribunal de Justiça
da Paraíba.
Enfentou processo seletivo
e foi eleito com razoável
distância de seus concorrentes.
O melhor: tomou posse na
mesma hora. Sem maiores
custos, badalações ou
vaidades.
Começou acertando!

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
André Arruda, João
Modesto Filho, Roberto
Teixeira de Carvalho,
Kubi Pinheiro, Severino
Celestino da Silva,
Arnaldo Poggi Lins e
Guilherme Nascimento.
—
Luma Beltrão passa o
feriado em Pipa, com o
namorado...
—
Viva o Brasil!!!
gerardo.com.br

