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Aniversariam hoje: 
Gláucia Meneses, 
Hilma Loureiro, 
Sílvia Vasconcellos, 
Sérgio Falcão e Alice 
Fernandes.
—
No almoço de domingo, 
do Gulliver Mar, em mesa 
animada, Gilvandro e 
Germana Guedes.
—
A terça-feira do editor 
será em Campina!!!
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Sessão 
de chá e 
carinho 
para Stella

Todos os anos, o editor 
e Patrícia Rabello 

abrem os salões da casa 
do Cabo Branco Privê para 
festejar a vida de Stella 
Wanderley — uma mulher 
incrível, atualizada e de 
astral elevadíssimo. Inicia-
ciativa que só faz bem ao 
coração, à alma e que, 
invariavelmente, se tornam 
encontros memoráveis. A 
coluna de hoje faz vitrine 
do acontecimento. 

Tereza Citadino, Stella Wanderley, Violeta Sá 
Barreto, Nadja Magueira e Lúcia Helena Sá

O editor, Patrícia Rabello  
e a homenageada

Geisa Galvão, Stella, Suzana 
Amorim e Melita Seixas

Flagrante de uma das mesas 
da festa para Stella

Maria Emília Freitas 
foi abraçar Stella

Stella com 
Dóris Minervino

Vanderlita Neves, Stella 
e Netinha Viana
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Cenário
As grandes mansões do 
bairro do Miramar — 
sempre ocupadas por 
tradicionais personagens 
de nossa sociedade — 
aos poucos vão sendo 
desocupadas.
Depois de Diene e José 
Camelo, agora quem 
deixou o bairro e a bonita 
casa que residiam foram 
Hermano e Elza Farias.
Novos tempos.

Vitória
Linda, num modelo verde 
musgo, ao lado da família 
e de amigos escolhidos, 
Duda Viana estava entre 
os formandos de Medicina, 
que celebraram essa 
grande vitória, sábado 
passado, na Dommus Hall.
Dudinha é chique, sabe das 
coisas e agora é o Poder 
profissionalmente falando.

Top
Adeilton e Soni Pereira 
comandam grupo de arqui-
tetos, em visita técnica, à 
Casa Cor São Paulo, ainda 
esta semana.
Adeilton e Soni estão em 
ritmo de comemorações 
pelos 20 anos da Officina, 
este ano.

Imperdível
A memória do ex-governa-
dor Ivan Bichara Sobreira 
— que este ano completaria 
100 anos — será elevada 
pela Fundação Casa de José 
Américo, no próximo dia 8.
Detalhe: a sessão — às 19h 
— terá a presença da viúva, 
dona Mirthes, aos 96 anos de 
vida, lúcida e super bonita.

Bom demais!
Simone Soares abriu os 
salões da cobertura do 
Bessa, no último sábado, 
para receber grupo de 
amigos.
Balada junina, daquele 
tipo que surge sem preten-
sões, mas que se transfor-
ma em algo inesquecível.

Melhor assim
O ex-presidente do INSS, 
Leonardo Gadelha, 
terminou a agenda de visitas 
a municípios do interior do 
Estado, no último sábado, 
levando o maior susto.
Um cavalo aloprado se 
jogou no carro que dirigia, 
na saída de Santa Luzia.
Felizmente, está bem 
e  tudo terminou num 
prejuízo enorme — o carro 
ficou bem prejudicado.

Lançamento
A edição 2018 da feira 
Brasil Mostra Brasil — 
marcando 24 anos em João 
Pessoa — vai ser lançada 
no dia 13, em meio a um 
almoço no Sal & Brasa.
Em julho, ela acontece no 
Centro de Convenções.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


