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

Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana
Selda Ribeiro Coutinho, 
José Ricardo Gadelha, 
Cardilânia Rodrigues, 
Maria Angelina Paiva, 
Marta Freitas, João 
Travassos Moura Júnior.
—
Amanhã será vez de: 
Roberto Andrade, Edilane 
Araújo, Marta Eleonora 
Ramalho, Erivan Oliveira, 
Inabelton Urtiga Silva, 
Giovanni Di Pace, Roziane 
Maria Leite de Araújo.
—
Depois de votar por um 
país melhor, o melhor 
do domingo é se 
deleitar com a família!

gerardo.com.br

Start
O blogger Paulo Germano 
iniciou as comemorações do 
seu aniversário e do blog, 
na última quinta-feira, na 
Absurda Lounge. Mais três 
comemorações acontecerão 
ao longo deste mês, na capital 
paraibana. Top!

Detalhes
E tudo começou quando 
a noiva decidiu o vestido 
que usaria nesse grande 
momento: vou usar o vestido 
de vovó Haula! Explicando 
melhor: a peça é uma obra 
prima de Marcílio Campos 
— um célebre estilista, que 
jamais será esquecido por 
quem integra o high. 
Depois vieram os 
detalhes, convite  — 
chique — escolha dos 
convidados — sem 
exagerar na lista — a 
decisão da Igreja de 
Nossa Senhora do 
Carmo e Paço dos 
Leões. Tudo chique  e 
digno.
Mas as surpresas não 
fi caram só nessas escolhas.
Ainda recebendo aquela 
última checagem do 
Cerimonial, antes de 
seguir para o altar, 
Nuhara já estava em 
voz para todos na Igreja 
fazendo uma declaração 
de amor para Átila, e 
lembrando o quanto 
sentia a ausência do pai 
— falecido há alguns 
anos... Emoção geral!
E mais emoção foi ver a 
noiva respirando fundo, 
diversas vezes, ao caminhar 
para o altar, conduzida pelo 
avô Manoel Pereira.
Beijos, lágrimas, 
sorrisos e muita 
emoção o tempo inteiro.
Após o ato religioso, os 
cerca de 400 convidados 
participaram de uma festa 
magistral no Paço dos Leões 
— como não acontecia 
há muito tempo — que se 
prolongou até as primeiras 
horas do último domingo.
Daniel Boaventura e a 
Classic Band dividiram 
o palco numa noite onde 
o dancing não esvaziou 
hora alguma.
Carmelita Chang fez seu 
show especialíssimo:  montou 
uma decoração no Paço 
apoteótica e criou um buff et, 
que só pode ser traduzido 
como dos deuses.
No capítulo mulheres, 
pode se dizer que elas 
causaram... E como!!!

Alegria, alegria
Essa segunda-feira, 8 de 
outubro, marca uma comemo-
ração mais que especial para 
quem vive a comunicação 
paraibana: o aniversário da 
executiva Beatriz Ribeiro 
— dirigente do Sistema 
CORREIO. Uma mulher do 
bem, profi ssional de competên-
cia, reconhecida que terá sempre 
o que comemorar e  receber dos 
amigos. Grande Bia!

Nuhara  
Átila e a 
certeza
do amor

Alinha de ação de tudo 
o que se assistiu nas 

bodas de Nuhara e Átila,  
fi lhos de Carlos José e 
Samara Gomes, Francisco 
e Maria Erlânia Cavalcante, 
foi apostar — acertada-
mente — na tradição e 
no que mais emociona, 
no momento de elevação 
da família: o amor. Houve 
surpreendentes momentos 
o tempo inteiro, tudo 
primado na elegância, 
bom gosto e singeleza de 
um acontecimento que 
— todos sonham — fi que 
marcado para sempre.

... com Samara e
a madrinha Madja

... com os pais dele, Francisco 
e Maria Erlânia Cavalcante...

... com Hélio Mansur, Samara e Caio 
Gomes, Sandrinha Soares...

Os noivos com a mãe Samara
e os avós Manoel e Haula Pereira...
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Nuhara  

A história de amor de Nuhara     Átila, em vários momentosA história de amor de Nuhara     Átila, em vários momentos


