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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
José Maria di Lorenzo 
Marcicano, Carlos 
Candeia, Suzane 
Farias Jales, Walter 
Santos Júnior, Roberto 
Honorato, Jo Oliveira, 
Vera Lúcia Franca e 
Leonardo Carvalho.
—
Todo mundo espera algo de 
um sábado à noite... A dica 
da coluna é fazer um pit 
stop  no Empório Gourmet, 
casa sempre agitada pela 
sociedade paraibana!
—
Na primeira decisão da 
Copa, hoje o dia tem que ser 
da Bélgica!!!

gerardo.com.br

Duda Nery - linda - estará na capa 
da próxima edição da Premium

Ana Carolina com os pais Eduardo 
José e Ana Carla Soares

As irmãs Isabella e Rafaela 
Soares com Ana Carolina

O editor e Patrícia Rabello 
com Ana Carolina Soares

Ana Carolina 
Soares
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Top
O vereador Thiago Lucena 
foi recebido pelo prefeito  
Bruno Covas, de São Paulo, 
na última quinta-feira.
Foram em busca de parcerias 
e voltam à capital pessoense 
entusiasmados  com a fidalguia 
que receberam dos paulistas 
— foram recepcionados por 
vários secretários  também — e 
com os projetos que poderão 
desenvolver por aqui. 
Vale dizer que Thiago estava 
acompanhado do secretário 
adjunto de turismo de João 
Pessoa, Graco Parente. 

Save the date
Jacqueline Torres e Carlos 
Alberto Damião agendando 
24 de agosto para importan-
te festa da família, em SP.
Vão homenagear a fi lha 
Isabela Maluf e o noivo 
Eduardo Vasconcelos, que se 
casarão em setembro.
Claro que a coluna estará 
presente — porque gosta dos 
anfi triões, homenageados, 
e adora os avós de Isabela, 
Lafaiete e Aparecida Torres.

Proposta
Aliás, nesses contatos com 
os líderes da Prefeitura de 
São Paulo, o secretário 
Adjunto de Turismo, Graco 
Parente, lançou proposta 
para realizar um Fórum 
Econômico, em João Pessoa.
A sugestão para o presidente 
da SPTuris, David Barioni 
Neto, foi de discutir nesse 
evento — nos próximos meses 
— temas como cooperação 
técnica em diversas áreas.

Baile
Ana Carolina Soares 
fez diferente e, de forma 
inédita, a comemoração de 
sua formatura no curso de 
odontologia da Universida-
de Federal da Paraíba.
Quinta-feira última,  ao 
lado dos pais e de toda 
família, recebeu amigos 
para uma refi nada festa 
nos salões da Marriage.
A coluna prestigiou e mostra, 
hoje, com exclusividade.

Imperdível
Considerado uma das 
estrelas da cultura 
paraibana, o designer Juca 
Pontes está impressionado 
com a exposição que o 
artista plástico José Rufi no 
iniciou, dias atrás, na 
Galeria Archidy Picado do 
Espaço Cultural.
“Ninguém pode deixar de 
conferir.É linda!  Impressio-
nante!”, diz.

Máximo
Falando em Juca Pontes, 
vai ser desse talento que 
faz a imagem gráfi ca da 
revista PREMIUM, todo 
o projeto do catálogo da 
exposição que Heloísa 
Maia vai fazer, mês que 
vem, na Usina Cultural 
Energisa.
Peça para quem gosta de  
colecionar brochuras. 
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


