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Sociedade

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

O final da tarde de domingo
que passou, na linda casa dos
Maia, no Cabo Branco, foi
diferenciado. Era o dia do
aniversário de Virgínia e
ninguém da família queria
deixar a data passar em branco,
afinal eram 80 anos dessa
gaúcha, que sempre causou
nos salões sociais, pela beleza,
simpatia e inteligência.
E as comemorações
começaram dias atrás,
quando a filha Heloísa, lá
de Miami — onde reside
— começou a providenciar
uma festa para a mãe.
Primeiro, definiu quem seriam
os convidados — a família e
os amigos da vida inteira —
nesses 60 anos de amor com
Adolfo. Depois, conseguiu que
Maria Helena Moura fizesse
um bolo sensacional, encomendou salgados, docinhos montou
arranjos de flores dos jardins de
casa, como manda a tradição
— e foi nesse astral que tudo
aconteceu.
Cedo da manhã, numa
surpresa de derrubar,
chegu um arranjo gigante
para Virgínia — claro! —
eram 80 rosas vermelhas
que o Coronel Maia mandou
para sua amada. “Me
derreti toda. Não queria comemorar,
mas a Hello veio, o Maia fez esse
carinho...Tô adorando!”, dizia,
ao mesmo tempo em que
era assessorada pelo filho
Adolfo e a nora Karina a
receber os queridos.
Festa bonita em todos os
sentidos. Simples, sem
exageros, apenas na scolha
dos convidados — todos
gente do bem, chiques...

DIVULGAÇÃO

Alegria,alegria

Virgínia Maia e os amores da vida: Adolfo,
Heloísa, Adolfinho, Nando e Karina

Bons ventos

O Prefeito Luciano
Cartaxo começou a semana
participando de uma
teleconferência — foi ontem
de manhã, com a maior
parte do secretáriado.
Das 9 às 11, conversou com
técnicos do Bird — tratando
daquele financiamento que
vai trazer a nossa cidade,
alguns milhares de dolares
para obras estruturais da
cidade.
Top.

Detalhe

Leneide Maia chegou cedo
— foi a primeira — com
a irmã Lenilda. Cheias
de astral. Depois foi
Vitória Soares —
presença dificílima nos
salões. Uma figura!
— Alda Gouvea — com
a filha Renata — e Cely
Furtado (num traje negro
lindo) entraram cena e
causaram... As conversas
começaram a fluir, os
convidados a brindar
diante da passarela dos
tops, cada vez mais,
rica e chique. Vilma
Guedes, Talvane e Cristiane
Sobreira, Eulininha e José
Francisco Nóbrega, Alba e Flávio
Tavares, as cunhadas Leda
Carvalho e Eulina Cabral (ela
parte, esta semana para New
York e Washington) também
estavam lá — claro! Salvio
e Graziela Dantas festejadíssimos — participaram da festa. Lúcia e Mário
Ivan Bezerra desembarcaram
de Brasília e foram direto
para a casa dos Maia. ”Não
podia perder esse momento”,
dizia. Helena Ribeiro
Coutinho aproveitou
que a nora Helena
estava em São Paulo e
foi com o filho Waldó.
Ana Maria Farias chegou
mais tarde, mas abraçou
Virgínia. Melhor! Colocou
os filhos, cada um deles, para
cumprimentar a amiga por
telefone. Máximo! Tarde
que terminou tarde da
noite e que fez a semana
começar em altíssimo
nível.
Grande Virgínia!!!

Chá

Eulina Cabral e
Leda Carvalho

Falando nos Cartaxo, hoje a
Primeira Dama Maísa,
reúne muita gente no último
Chá Solidário do ano —
iniciativa que realiza a cada
mês e que sempre se transforma num grande acontecimento cultural.
No Pavilhão do Chá, às
16h30.

...Virgínia com o lindo arranjo com 80
rosas oferecido pelo marido Adolfo

Vitória

A médica Eutília Medeiros
está festejando a vitória do
marido, o também médico
Arnaldo Correia de
Medeiros, que agora é
professor titular da UFPB.
Uma vitória, realmente!
Flávio e Alba Tavares, Marcos e Raquel Medeiros
e Ana Maria Farias brindam com Heloísa

Lúcia Bezerra, Graziela
Dantas e Vânia Maia

Sueli e José
Romero Ferreira

Alda Gouvea, Cely Furtado, Vírginia
e Heloísa Maia e Vitória Soares

Leneide
e Lenilda Maia

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ricardo Cartaxo,
Roberto Araújo
Alves, Ricardo Castro
Madruga e Marcelo
Queiroga Lopes.
—
O empresário Jose william
Montenegro toma posse
hoje, da presidencia da
Sinduscon - JP. Às 18h, no
Teatro do SESI - JP.
—
Sandrinha Soares de
Oliveira, está em João
Pessoa.
gerardo.com.br

