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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Cândida i 
Carlos, Adélia Moreno, 
Suely Simões, Alessan-
dra Cabral, Tathiana 
Rangel, Juarez Alves 
Augusto, Roberto 
Wagner Mariz e Cássio 
Túlio Chaves.
—
A agenda da coluna 
registra uma comemoração 
especial: o aniversário do 
arquiteto Gilberto Ferreira 
Guedes.
—
21 anos sem senhor 
Humberto neste dia 10...
—
Hoje é sexta!!!

gerardo.com.br

A festa da 
PREMIUM 
em 
Campina

O cenário da sessão de 
lançamento da revista 

PREMIUM 47, em Campina 
Grande, não poderia ser 
mais estiloso — os salões 
do La Cucina 150, um 
restaurante chiquérrimo 
conduzido por Adriano 
Ananias e Eduardo Amorim, 
na top rua Irineu Joffi ly.  
Tudo com a elegância que a 
publicação impõe: convida-
dos vips, parceiros comer-
ciais de prestígio, delícias, 
bebidas, fl ashes, enfi m, um 
estímulo ao se sentir bem, 
num momento mágico.

O encontro da beleza em Campina: 
Duda Nery e Ana Carla Medeiros

Marcelo Gonçalves, Eduardo Amorim, 
Adriano Ananias e Saulo Barreto

O editor, Rômulo Andrade, Noemi Carneiro Leão, 
Esildo Filho, Zélia Gama e Daniela Pimentel

Elisa Ramalho, Carol 
e Liosa Farias

Ana Carla com a irmã Duda 
Wanderley e a mãe Tatiana Medeiros

Luis Montero e 
George Dellameida

Glícia 
Gentil
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Lindas!
Com os convidados já de-
gustando a nova edição, as 
estrelas de capa do momen-
to — Duda Nery e Ana 
Carla Medeiros — fi zeram 
um charminho e demora-
ram a entrar em cena.
Mas, quando chegaram, 
causaram, é claro!
Lindas demais!

#Dica
Antenada com a nova 
realidade brasileira e sempre 
focada em atender um 
imenso público, a perfu-
maria O Boticário criou 
presentes especiais para o 
Dia dos Pais.
Os estojos costumizados com 
fragâncias masculinas estão 
incríveis.

Bom começo
A série de mesas redondas, 
com candidatos ao governo 
do Estado, na Defensoria 
Pública começou ontem.
Tarcio Teixeira, do PSOL, 
abriu o evento que terá, 
hoje, a presença de Lucélio 
Cartaxo.
Tudo super organizado.

Autógrafos
Ao fi nal do mês, dia 30, 
às 17h, o escritor Itapuan 
Targino Botto vai lançar 
seu mais novo livro 
Desembargador Gonçalo de 
Aguiar Bôtto de Menezes — 
Memórias, com apresenta-
ção do Desembargador 
Federal Rogério Fialho 
Moreira. Será na Academia 
Paraibana de Letras.
A capa é uma pintura do 
homenageado feita por 
Flávio Tavares.

Sem desculpa
Arbustos altos, elevações de 
areia, movimento intenso de 
automóveis... O cenário é 
esse no trecho de acesso ao 
Geisel, da BR 230.
Não há justifi cativa para 
uma estrada tão usada, tão 
importante, dentro da área 
urbana, está descuidada 
assim.

Máximo
Dani Gadelha — leia-se 
DG Gourmet — já surgiu 
com a salvação de muitos 
almoços para o Dia dos 
Pais.
Lançou uns combos tops 
que garantem o melhor 
na mesa do almoço de 
domingo.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


