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Sociedade

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

Top

Foi muito boa, a ideia de
Glauber Castro, em firmar
parceria com o pessoal da
Dhom para, a cada mês,
fazer um encontro nos salões
do Empório Gourmet.
O jantar de sábado passado
— absolutamente chique
— foi daqueles encontros
serenos que todos podem se
permitir ao bom papo e se
deleitar com iguarias diferenciadas à mesa.

As presenças

Ana Paula e Amiraldo
Baunilha estavam lá.
Alberto Jorge e Patrícia
Sales, Abelardo e Maria
Lúcia Jurema dividiram
mesa com o editor.
Ainda chegaram à mesa,
Amaury Sales e Luciana
Piquet — um bonito casal
que, no dia 7 de setembro,
subirá ao altar.
O vereador Thiago Lucena
— que a coluna sempre
realça, pela agilidade e
competência — passa a
semana em Londres.
Foi, a convite do
Consulado Britânico,
numa missão do Departamento de Comércio
Exterior e ontem foi
recebido pelo prefeito da
Capital inglesa.

Top

A chef Jussara Florentino
— auxiliada por Francis
Pinheiro — deu um
verdadeiro show na sessão
de sexta-feira passada, no
Lefood Market.
Lotou o almoço da casa de
um jeito que serviu carnes
— fantásticas — até quase
na hora do jantar.

ISMAEL PESSOA

Visão

Glauber Castro e
Daniella Soares

Show

Ainda que possa parecer
elogio em causa própria,
a coluna não pode deixar
de aplaudir a belíssima
cobertura do Maior São
João do Mundo, feita
pelas TVs CORREIO e
MAIOR, nesse primeiro
final de semana de forró
em Campina.
Impecável!

Aventura

Depois que escalou — até
certa altura, é verdade
— o Everest, o empresário Adolpho Maia Filho
parece que tomou gosto
mesmo pelo alpinismo.
Agora, em setembro,
provavelmente com a
mana Heloísa, repete a
dose no Quilimanjaro, na
Tanzânia, considerado o
ponto mais alto da África.

Medalha

Amanda e
Felipe Zurpado

Carinho

O grande dia foi ontem, mas
desde domingo que o general
angolano, Antônio França
— um dos responsáveis pela
paz na África — recebe
homenagens em João Pessoa.
Foi intensamente festejado na
missa da noite da Igreja de
São Francisco de Assis, em
Mangabeira.

Manuella e
Pedro Ribeiro

Amaury Sales e
Luciana Puquet

Anúncio para Chico

Será aberto amanhã, no
Pleno do Tribunal de
Justiça, o 78º Encontro do
Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de
Justiça do Brasil.
No acontecimento, que
terá o prestígio de dezenas
de líderes do judiciário
brasileiro, os desembargadores Joás Filho e Marcos
Cavalcanti receberão a
Medalha de Honra
ao Mérito Desembargador Décio Antônio
Erpen, concedida pelo
Colégio de Corregedores.

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Abelardo e João Luiz
Jurema, Izabelle Diniz,
Carla Bezerra Cavalcanti e Lena Pessoa
Moreira.
—
A miss Paraíba, Ana Carla
Medeiros — lindinha —
abalou na pista da Celebrate,
último sábado.
—
Viver mais um Dia
dos Namorados é bom
demais...
gerardo.com.br

