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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Sônia Iost de Freitas, 
Suzana Amorim, 
Roberto Luna Freire, 
Elizete Maia, Estevam 
Botto Targino E Ana 
Cristina ocha.
—
E hoje Bananeiras entra em 
ebulição... É gente famosa 
e vip por todas as partes da 
cidade!!!
—
Na véspera de São João, 
as reverências da coluna 
para Elba Ramalho!!!

gerardo.com.br

A tarde chic 
de Dóris 
Minervino 
no Empório

Dóris Minervino causa 
nos salões. É uma 

mulher de personalidade, 
inteligente, chique que  
sempre entra em cena 
brilhando. Dizem até que a 
coluna exagera, mas o fato 
é que a esposa de Julito 
Minervino abala e foi assim 
que, na última quarta-feira, 
reuniu o grupo de amigas, 
no terraço do Empório 
Gourmet, para festejar a 
nova idade. Uma coisa de 
chique.

Detalhes
Antenadérrima, Dóris 
chegou ao EG usando uma 
produção Roberto Cavali 
em black&white.
Stella Wanderley 
não combin ou, mas 
chegou também em 
black&white. Top!
O bolo da aniversarian-
te — trabalho de Maria 
Helena Moura — elogia-
dérrimo.
Dizinha Góes reapare-
ceu. Estilosa e querida.
Maria Emília Freitas, num 
estampado geométrico, 
aconteceu.
Têca Cariri Ribeiro — 
depois de temporada 
em Miami — contando 
as boas novidades do 
primeiro mundo.
Também na sessão, o PG 
dizendo que fica por aqui 
mesmo no São João.

Dóris Minervino 
com a família

Netinha Viana festejan-
do a amiga Dóris

Tereza Cittadino 
e Dizinha Goes

O editor e Lúcia 
Helena Sá

Dóris Minervino e 
Stella Wanderley

Dóris e Yole Minervino 
- mãe e filha chiques
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Top
A noite de 23 de junho em 
Campina Grande é sempre 
uma alegria enorme. Além 
das atrações que passarão 
no Parque do Povo, das 
sessões nos mais variados 
bares e recantos da cidade, 
uma festa - em especial - 
merece foco e presença: 
a noite de forró do Clube 
Campestre.
Simplesmente festa para 
fazer nego estourar os 
quengos de tanto forró.
A partir das 22h.

Chegada
O vereador Thiago Lucena 
— super dedicado aos 
compromissos sociais — 
retornou, essa semana, para 
João Pessoa. 
Como a coluna já tinha 
registrado, Thiago estava em 
Londres — foi a convite do 
Consulado Britânico — para 
uma missão do Departa-
mento de Comércio Exterior.  
Um craque!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


