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Sociedade

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

A linda
festa de
Muriel
Sanjit

P

ense num momento
mágico para as famílias
— que já tinha vivido a
emoção do casamento de
Muriel & Sanjit Dankar,
em New York! Pois é, os
noivos decidiram se render
aos apelos dos parentes e
foram até a India reiterar o
que já tinha sido dito diante
do altar ocidental. A avó
Virginia Maia quis ir, a ﬁlha
Heloísa adorou a decisão,
a irmã da noiva, Jéssica,
jamais perderia essa e todas
as Maias desse núcleo
estavam no acontecimento
que a coluna coloca hoje em
vitrine.

Que tema difícil foi esse da
redação do Enem?
Deixou todo mundo tonto.
E a questão da linguagem
indígena, adotada por
travestis?!
Que loucura!!!

DIVULGAÇÃO

Pauleira

Muriel e Sanjit recebendo as bençãos
da mãe da Heloísa Maia

Noivado

Prestígio

O vereador Thiago Lucena
se rendeu ao coração, nesse
ﬁnal de ano.
Colocou aliança na mão
direita de Letícia Egypto —
a lindinha com quem vive o
amor, nesse último ano.
O casamento?! Será no
início de 2020.

Ninguém pode andar mais
prestigiado na Corte governamental do que o Ronaldo Guerra — o querido
Guerrinha.
Desde a semana passada, Ronaldo circula por
cidades europeias com a
esposa e um casal amigo.
Quem?! O governador
eleito João Azevêdo e a
esposa Ana Maria.

Autógrafos

Próxima quinta-feira, a escritora Irene Dias Cavalcanti
faz o lançamento do livro O
Palhaço Azul.
A sessão será às 20h, na Usina Cultural Energisa.

Pesar

Os noivos com Virginia,
Heloísa e Jéssica

Mais uma grande perda
para a tradicional sociedade paraibana.
No domingo, partiu dona
Lourdes Araújo Melo.
As condolências da coluna
para Lourdinha, Lúcia,
Salete, Têca, Marcelo, Maria Carmem e Fernando —
privilegiados ﬁ lhos dessa
grande ﬁgura humana.

Desaﬁo

O prefeito Victor Hugo
Casteliano tem que correr
para, até o dia da eleição
— 9 de dezembro —
terminar as obras de
pavimentação das ruas de
Camboinha.
O mais badalado balneário
paraibano, está quase
intransitável por conta das
obras que acontecem na
pista de Cabedelo e nas
ruas da famosa praia.
Também se terminar, vira
herói.

Os noivos
com os pais

Muriel e Sanjit na foto para
porta-retrato de familia

Anúncio para Chico

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Leonardo Almeida,
Vânia Brito,
Gualberto Chianca,
Lilian Morais, Edna
Martins, Maria Odete
Gomes da Silva,
Natércia Suassana,
Ana Carla Santos e
Ana Carla de Medeiros.
—
As ofertas de casas para
aluguel, em Camboinha,
ainda está alta.
—
José e Isabel Serpa
seguem nos próximos
dias — com toda a
família — para New
York.
gerardo.com.br

