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Segunda-feira, 00 de Dezembro de 2015

Sociedade

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

Prestigio

Segundo o Juiz Bruno
Teixeira Paiva, anﬁtrião
da noite em comemoração pela reinstalação da
Justiça Federal na Paraiba,
o auditório do Forum
do TRF nunca ﬁcou tão
lotado como na ultima
quinta-feira.
“Estamos explodindo
de alegria nesta noite de
festa”, disse.

Aplausos

O Desembargador Emérito
do TRF Ridalvo Costa —
um verdadeiro e aplaudido
ícone da Justiça Federal
— foi aplaudidissimo na
solenidade de anteontem.
Aliás, algo só repetido,
com entusiasmo, pela
platéia pelo desembargador
Rogério Fialho, também
laureado com medalha na
ocasião.
O Boticário homenageia
a rainha do forró Elba
Ramalho e ela é o novo
capítulo do Relicário da
Lindeza Nordestina.
Os vídeos foram gravados
durante a apresentação
realizada em abril, em
Campina Grande, com
grandes parceiros de
Elba Ramalho: Lucy
Alves, Geraldo Azevedo e
Targino Gondim.
Ela merece!

DIVULGAÇÃO

Homenagem

Bruno Teixeira, o presidente do TRF Manoel
Erhardt, Ridalvo Costa e Rogério Fialho

Bombando

A casa está aberta desde
a semana passada, mas
na última quarta-feira, o
Faaca Boteco e Parrilla,
em Manaíra, abriu espaço
para formadores de
opinião conhecerem suas
delicias.
Foi elogiadissimo.

Glória Cunha Lima, Verônica
Athayde, Fátima Catão e Jane Porto

Bombando

Frisson

Shopping movimentado,
restaurantes cheios, hotéis
também.
Com agulha ou sem ( isso tem
que acabar) o Maior São João
do Mundo repete o sucesso de
suas melhores versões.
O máximo!!!

Importante registrar ainda
que, após a distribuição de
medalhas a várias autoridades, o juiz Bruno Teixeira
— ao lado de Manoel Eradt,
Ridalvo Costa e Rogério
Fialho — inaugurou um
mural que vonta a história
da JF paraibana.
Elogiadisdimo!

Dóris
Minervino

Presença

O editor estava na plateia da
comemoração pelos 50 anos
de reinstalaçao da Justiça
Federal na Paraíba.
E no acontecimento, além
de vivenciar a força que o
judiciário Federal paraibano
possui na região, reencontramos um grande amigo
dos bancos colegiais : Julio
Alcino de Oliveira Neto.
Hoje, membro da Corte
Eleitoral pernambucano.

via
social

Violeta Sá Barreto, Lúcia
Helena Sá e Melita Seixas

Nadja Panta e
Carol Targino

Anúncio para Chico

Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Venâncio Toscano de
Brito Neto, Renê Caroca,
Germana Guedes,
Fernando Dias, Zita
Oliveira, José Edeilton
Aquino, Wilson Ribeiro
de Moraes Filho, Paulo
Donato Medeiros, Maria
Helena Soares, Roberto
Santiago, Adroaldo Gomes
da Silva, Rebeca Medeiros
e Juarez Guedes Neto.
—
Roberto e Leila Rabello,
voltam a João Pessoa,
amanhã, para assistirem os
jogos na casa de amigos.
—
Aliás, que jogo do Brasil
sem animação e sem
astral. Mas hoje é sábado,
dia de divertimento.
Cruzar os dedos e torcer
para que, na Rússia, não
se repita os 7x1 do Brasil.
gerardo.com.br

