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Sociedade

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

O amor

Luciano &
Raquel

Anibal &
Nicole

Paulo Vitor
& Valéria

Mazureik
& Tarcia

Larissa &
Matheus

DIVULGAÇÃO

Há,em qualquer tempo que
seja, a máxima de que para
o amor sempre haverá espaços
e possibilidades de celebrações.
Festejar o coração! Eis a
decisão de hoje na coluna.
Apontar os casamentos que
mais fizeram a sociedade
se movimentar em 2018.
Acontecimentos incríveis,
com glamour e refinamento.
2018 começou com grandes
expectativas: o casamento
de Nicole Figueiredo e
Aníbal Nóbrega Neto
— realizado no Instituto
Ricardo Brennand, em Recife.
Uma suntuosidade sem
concorrentes. Paulo Victor
e Valéria Pereira protagonizaram um casamento
incrível no Paço dos Leões,
algo vivido também por
Marzureik Morais
Neto e Tarcia, repetido
em emoção por Larissa e
Matheus. Luciano Brito
Pereira e Raquel tiveram
bodas concorridas, prestigiada até por ministro do
STJ. A tradicional sociedade
de João Pessoa disse sim ao
casamento de Mariana e
Matheus, ocorrido entre
a Igreja de Nossa Senhora do
Carmo e o Paço dos Leões —
luxo e beleza em alto nível.
Emanuela e Italmar
Monteiro viveram uma
noite bonita mas super
restrita no diaem que oficializaram o amor. A coluna
foi e fez vitrine do acontecimento, algo também vivido
por Katiane e Ernesto.
O grande Romualdo roplim
estava vivo e pôde assistir a
bisneta Bruna dizer sim ao
noivo Yure — festa linda,
animada e muito prestigiada. Já a blogueira Larissa
Zaguel viveu o seu dia de
Cinderela intensamente.
Enfrentou dificuldades
na semana do casamento,
mas pela vontade de Deus,
oficializou o amor com
Marcelo. Waleska
e Odésio Medeiros
também causaram na
temporada nupcial de 2018,
no que foram seguidos
por Caroline e Odon
Bezerra. Nuhara
Hammad e Átila
Cavalcante — ela
usando o mesmo vestido
da avó Haula, confeccionado por Marcílio
Campos — estão naquela
de felizes para sempre. Algo
que Emiliana Vieira e
Jocelino voltaram a viver.
Anna Marcela e Bruno,
Camila e Mercinho
Lucena encerram a lista
dos casamentos mais
concorridos do ano.

Mariana
& Tadeu

Solo

O cantor Kevin Ndjana —
que tanto sucesso fez no The
Voice — não integra mais o
cast da Classic Band.
Deixou o grupo com 29
shows para ser feito com sua
participação.

Novo tempo
Emanuela
& Italmar

Katianne &
Ernesto

Yure &
Bruna

E, por isso, a Classic Band
já está com um novo projeto
— O sax de Arnaud + um DJ.
E o sucesso já é real.

Saldão

Se não reagirem para baixar
os preços, vai sobrar muita
casa para alugar nesse verão
de Camboinha.
Tem para escolher em
qualquer área do balneário.

Reconhecimento

Larissa &
Marcelo

Waleska &
Ódesio

Caroline
& Odon

O defensor público Fábio
Liberalino da Nóbrega
recebe amanhã, às 20h, o
título de Cidadão de Pilar
— claro, pelos relevantes
serviços por ele prestados à
Comarca, onde atua com
absoluta competência.
Vocacionado à profissão,
Fábio costuma peticionar em
versos.
Um craque!

via
social

Átila &
Nuhara

Emiliana &
Jocelino

Anna Marcela
& Bruno

Camila &
Mercinho

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Ucélia Lins de Albuquerque, Carlos Antônio
Ribeiro Coutinho e
Ismar Vasconcelos.
—
Quem está na cidade
— depois de 5 anos fora
do país — são Cleumy e
Christiane Gama.
gerardo.com.br

