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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Helena Corrêia 
Lima, Aníbal Lima 
e Moura Neto, Irlen 
Guimarães e Cantidia 
Travassos. Amanhã 
será a vez de: Evelline 
Ferreira, Aldo Schuller, 
Emília Melo, Arnaldo 
Ribeiro Gomes Neto, 
Thereza Carmem 
Madruga e a dama 
Solange Ribeiro 
Coutinho.
—
Jussara Florentino está em 
São Paulo... O motivo a 
coluna sabe, mas só conta 
depois...
—
Domingo é dia de se 
deleitar com a família.
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Vanderlita de Sousa Neves com a fi lha Mônica 
e os netos Renan Filho e Pedro Henrique

Rejane Mathias e 
Violeta Sá Barreto

Dóris Minervino e 
Ana Lúcia Coutinho

Tereza 
Madruga
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Na chon!
O prédio da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
— totalmente superado 
para as necessidades de 
hoje e, digamos assim, sem 
expressão arquitetônica — 
vai ser demolido.
A decisão do presidente 
Marcos Vinicius Nóbrega é 
erguer um prédio moderno 
— projeto do arquiteto 
Gustavo Vaz — que 
acomode, com conforto, os 
27 vereadores da Casa.

Sucesso
A Miss Paraíba 2018, 
Ana Carla Medeiros, está 
em Santiago, no Chile. 
O motivo? Está se prepa-
rando para uma badalada 
festa no país, que ela será 
uma das DJ’s — profi ssão 
que já vem atuando e onde 
promete fazer investimen-
tos. 
Talentosa, hein?!

Torcida
O fi nal da Copa — mesmo 
sem a presença do Brasil 
— vai fazer o país se voltar 
para TV neste domingo. 
E — incrivelmente — com 
grande maioria torcendo pela 
Croácia. A coluna tá nessa!!!

Premium
Falando na nossa Miss 
Paraíba, Ana Carla 
Medeiros, a beldade 
dividirá a capa da 
próxima edição da 
PREMIUM com outra 
lindinha de Campina 
Grande. 
A saber: a belíssima Duda 
Nery.

A sessão 
estrelada 
de 
Vandinha 
Neves

Vanderlita de Souza Neves 
é um personagem, da 

sociedade, que sempre deixa 
marcas em tudo que prestigia 
ou realiza. Está sempre 
atenta aos amigos, gosta de 
fazer bonito e tem bom gosto 
e delicadeza nas atitudes. 
Sexta-feira passada, reuniu as 
amigas, no almoço do Empório 
Gourmet e festejou a nova 
idade, completada ao fi nal de 
junho. Viva Vandinha!

Prevenção
O Conselheiro Fernando 
Catão começou ontem o 
check-up anual, voltado princi-
palmente para o coração.
Há de se considerar que Catão 
é um homem de sensibilida-
des — é artista plástico nato 
— tem personalidade forte e  
posições retas e fi rmes. 
Tem que se cuidar mesmo!

Bombando
Numa fase incrível e, sem 
dúvidas, de repercussão 
internacional, a cantora 
Anitta anunciou que terá 
seu próprio documentá-
rio! Acontecimentos que 
ninguém viu, mas verá com 
uma super produção feita 
pela Netfl ix. Promete!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Vanderlita de Sousa Neves com a fi lha Mônica 
e os netos Renan Filho e Pedro Henrique

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

A sessão 
estrelada 

Vandinha 

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


