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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Reinaldo Arnaud 
Júnior, Salete Carolino,                                                                                
Bruna Beltrão, 
Flávio Tochetto, 
Cristianny Sobreira, 
Zélia Carneiro, 
Rodrigo Monteiro de 
Albuquerque e Diana 
Sobreira Vita.
—
Chega eleição, chega!..
—
Hoje é sexta-feira!

gerardo.com.br

Bruna Sá  
a estilosa 
festa dos 
15 anos

Aestrutura e o roteiro 
foram de uma tradi-

cional festa de quinze 
anos mas, na verdade, a 
comemoração dos quinze 
anos de Bruna Pessoa 
Sá , realizada na semana 
passada, foi uma balada 
chiquérrima e cheia de estilo. 
Gente bonita e de conceito 
social, num ambiente onde a 
alegria — com a medida que 
se pode permitir —  reinou.
Top.Vip.

Bruna Sá com os pais Marina e Bruno. Nos destaques, 
com os avôs Lúcia Pessoa, Lúcia Helena e Hermes Sá

Felipe e 
Neuza Santos

Teca e 
Marinézio Ribeiro

Marcia
Rolim

Nuhara 
Hamad

Stella
Wanderley

A debutante com 
Rogério Rufi no

Eduardo e
Flávia Lucena

Vitória Aquino e 
Larissa Wanderley
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Categoria
Com a força de uma 
soberana social, a dama 
Stella Wanderley presenciou 
— chiquérrima num vestido 
negro — a festa da bisneta 
Bruna.
O detalhe: esteve ao lado, a 
noite inteira, da irmã gêmea 
Neuza Santos — continuam 
iguais.

Constatação
É impressionante a força e o 
talento do estilista Marcílio 
Campos.
Duas décadas depois 
de falecer, continua 
sendo evidenciado por 
mulheres chiques da 
sociedade.
Em tempos recentes, peças 
assinadas por ele, surgiram 
em casamentos e recepções 
de altíssima categoria: 
Márcia Rolim vestiu um 
longo incrível, no casamento 
da fi lha Bruna, que foi da avó 
Nerita; Nuhara Hamad 
Gomes casou com o 
mesmo vestido da avó 
Haula Hamad Pereira 
e, agora, na festa da bisneta 
Bruna, Stella Wanderley 
repetiu uma produção de 40 
anos atrás — sem qualquer 
ajuste. Todos 
atualissímos!

Saudades
Com data de fechamento 
para próxima terça- feira, 
o restaurante Salladela’s 
tem vivido momentos de 
intensa ebulição.
Bateu uma saudade 
danada da casa.

Máximo
No universo do talento, 
registre-se o bom gosto e o 
capricho de Rogério Rufi no, 
autor da produção de Bruna 
Sá, na festa da última sexta-
-feira.
Rufi no, além de competente, 
é uma fi gura inteligente e de 
muito humor.

O amor
Opositores ferrenhos até 
pouco tempo, o prefeito 
Fábio Tyrone, da cidade 
de Sousa, e a advogada 
Myriam Gadelha estão no 
maior amor do mundo.
Para quem não sabe, 
ela é fi lha do ex-prefeito 
Salomão Gadelha.
O amor, realmente, sempre 
vence as diferenças.

Quem vem
Eliana Gonçalves — 
diretora nacional da 
Cartier — passará por 
João Pessoa, no próximo 
dia 31.
Vem prestigiar o lançamen-
to de óculos e armações 
da marca, na Oculum do 
Manaíra Shopping.

Fashionismo para sempre        by Marcílio Campos
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


