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Aniversariam hoje 
na sociedade: Gilson 
Vieira Frade, Roberta 
Cláudia Rocha, Antônio 
Dias Neto, Carlos 
Alberto Azevedo, Sanny 
Japiassu, Erilamar 
Maia, Mariline Aurélio 
Sá, Marcella Holanda, 
Constantino Cartaxo 
Júnior e Marcílio 
Mendes Cartaxo.
—
Primeiro de janeiro remete 
a sociedade pessoense um 
saudoso personagem: 
Goretti Zenaide...
—
Leneide e Ednaldo 
Maia receberam a 
família para almoço, 
sábado passado, no 
super apartamento de 
Camboinha.
—
Fernando e Maria Marta 
Andrade estavam entre os 
convidados de Gisele Cittadino 
e Márcio tenebaum, ontem, 
no Réveillon do Rio.

gerardo.com.br

Eles & 
elas na 
vitrine da 
elegância

Todos os anos no 
circuito social, quando 

vai chegando o mês de 
dezembro, tem quem 
aborde o editor para 
saber das escolhas dos 
mais elegantes do ano. 
Essa seleção é feita há 
muitos anos, por celebres 
colunistas e quase sempre 
,se tornam o assunto 
de muitas rodas. Há os 
que adoram, outros que 
criticam, quem concorde 
e quem proteste. O que 
vale, entretanto, é  a 
homenagem ao estilo.
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Elas...
Nesses anos em que a 
coluna realiza a lista das 
mais elegantes do ano, há 
personagens que parecem 
serem eternos. Como não 
elencar por exemplo, seja 
em que época for, Stella 
Wanderley? De que forma, 
poderíamos deixar de fora 
uma chiquérrima como 
Dóris Minervino — uma 
dama que parece estar 
imune ao tempo e sempre 
a frente dos modismos?! 
Responda, quem puder, de 
que forma não reconhecer 
duas tops como Valdívia 
Santiago e Alessandra 
Soares de Oliveira?! Elas 
causam sempre.

Tops
E elas abalaram ....  
Vanderlita Neves, Lalu 
Lins, Suênia Cabral,
Heleninha Ribeiro 
Coutinho e Ana Flávia 
Macêdo. 
Sônia Iost — registro que 
em aparições raras nos salões 
sociais — sempre causou.

Resgate
Em 2018, os salões da 
cidade resgataram um 
personagem símbolo 
da moda brasileira com 
muito link entre chiques 
do passado: Marcílio 
Campos.
Vestidos criados com exclu-
sividade, reapareceram 
nas festas, usados pelas 
herdeiras de tops sociais. 
Um espetáculo!

Eles sim
Entre os homens, destaque 
para três Brunos — o 
deputado Cunha Lima, o 
nutrologo Bruno Cosme 
e o Juiz Federal Bruno 
Teixeira — todos jovens, 
com postura, pensamento e 
ações nobres.
Saindo desse universo, 
destaque para o desem-
bargador federal Rogério 
Fialho — sempre atento e 
focado nas conquistas para 
a Paraíba e o arquiteto Leo 
Maia também competente e 
festejado pelo estilo. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


