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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
José de Almeida Braga, 
Raimundo Bezerra, 
Onildo Rocha Filho 
e Vanessa Carmem 
Lisboa Braga.
—
Jussara Florentino será a 
estrela da nova edição do 
Chef na Chapa, que acontece 
amanhã à noite, no Le 
Food.
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Anúncio para Chico

Adriana Terceiro Neto 
de Albuquerque

Agnaldo e 
Mayne Azevedo

Afra Soares, Cely Furtado, Leda 
Carvalho e Eulina Maia Cabral

Lu e Paulo 
Ricardo Nunes
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Eficiência
O editor estava em 
Campina, na última 
terça-feira, quando foi 
anunciado que haveria 
música na abertura do 
Maior São João do Mundo.
Alívio geral para os que 
pensavam que o pior 
aconteceria.
Na serenidade de sempre 
e com altivez, o prefeito 
Romero Rodrigues 
resolveu a parada.

Presença
O Embaixador de Angola 
no Brasil, Nelson Manuel 
Cosmo, está com presença 
assegurada em João Pessoa, 
na próxima semana.
Vem prestigiar a 
homenagem que a Câmara 
Municipal fará ao general 
Antônio dos Santos França.
Prestigio mesmo!

Em festa
Os irmãos Luciano e 
Lucélio Cartaxo vivem 
uma quinta-feira de festas.
Tudo por conta da nova 
idade que completam nesta 
quinta-feira.
Gente do bem.

Máximo
Atualmente morando nos 
Estados Unidos, baseado 
em Miami, o fotógrafo 
paraibano Toddy 
Holland acaba de dar um 
passo prof issional impor-
tante.
Foi credenciado pela 
Playboy, para recrutar e 
fotografar beldades para 
ensaios fotográf icos, que 
serão exibidos nas redes 
sociais e, também, nas 
edições impressas do 
magazine.
Eita que esse foi um 
golzaço!!!

Movimento
A Academia Paraibana 
de Letras realiza  
amanhã o “III Seminário 
de Estudos Literários”.
O evento, que tem 
como tema Augusto dos 
Anjos: Contemporaneidade 
e Universalidade terá, em 
sua agenda, conferên-
cias, mesas-redondas, 
programação cultural e 
lançamento de livros e 
revistas.
Programa dos bons, 
realmente.

Destaque
Aliás, se falando no general 
Antônio dos Santos França, 
caberá ao vereador, 
Fernando Milanez Neto, 
fazer as saudações ao 
homenageado.
Vale dizer que França 
tem vários investimentos 
importantes no Estado.

Categoria
Falando em Campina, 
o coiffeur Onildo — dos 
profissinais mais respei-
tados do setor no Estado 
— recebeu a equipe de 
produção da PREMIUM, 
na última terça-feira, no 
super salão do São José.
Um craque!

Em Sampa
Aliás, duas lindas de 
Campina — a miss Paraíba 
2018, Ana Carla Medeiros 
(uma das 15 mulheres 
mais belas do país) e Duda 
Nery enfrentaram as lentes 
mágicas de Daniel Victor, 
na última terça.
Elas são as estrelas do 
ensaio de capa da nova 
edição da PREMIUM.

Em Sampa
Ainda sobre a miss Ana 
Carla Medeiros, a beldade  
paraibana está decidida a 
passar parte de seu reinado  
fora da Paraíba.
Em julho, começa a 
estudar em São Paulo.

Patrícia Sales, Carla 
Bezerra e Kelly Sátiro

Tiago Lucena e Letícia Egypto - 
prestigiando evento do editor
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


