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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Jorge Luiz Santos, 
Alex Filho, Gabrielle 
Salomão, Cláudia 
Queiroga e Jean de 
Lima Pereira 
—
Hildon e Dayse Oliveira 
vão repetir a dose do que 
fizeram ano passado. 
Passarão o réveillon em 
Lisboa.
—
Sexta-feira!!! É vida que 
segue!!!!
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Feijoada 
do 
Abelardo: 
sucesso!

Abelardo Jurema Filho    
— sempre fazendo 

dezembro viver em eferve-
cência — realizou no 
domingo que passou a 25ª 
Feijoada do Abelardo. 
Promoção agitada, em 
local paradisíaco — o 
Unique Beach é perfeito 
— e muita animação. 
A coluna foi, conferiu 
e hoje, com essa larga 
vitrine, aplaude a 
promoção do JF.

Clay e Nana Miranda com os anfitriões 
Maria Lúcia e Abelardo Jurema Filho

Tânia e João 
Araújo

Aldenor Hollanda 
e Evanir Ramalho

As cantoras da cidade  
— Bruna Borges...

Jurema Filho liderando um dos mais animados e prestigiados 
grupos de convidados da Feijoada 25, de domingo passado

...Diana 
Miranda...

...e Renata Arruda 
receberam...

.. aplausos de 
Cely Furtado

Jurema Filho e o 
deputado Ruy Carneiro
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Recreio
O governador eleito João 
Azevêdo se permitiu, no 
inicio dessa semana que 
passou.
Foi almoçar com os amigos 
que ganhou, quando ia 
diariamente ao restaurante 
Saladellas.
Lá ninguém pediu 
emprego, nem perguntou 
que iria compor a sua 
equipe.
Pense numa aliviada!

Xô!!!
O governo federal 
expulsou 566 servidores 
públicos federais em 
2018, segundo o Ministé-
rio da Transparência e 
Controladoria-Geral da 
República.
O principal motivo: 
corrupção.
Felizmente, esse país está 
sendo passado a limpo!

Posse
O pediatra João 
Medeiros Filho —  nome 
que orgulha a Medicina 
paraibana —  toma 
posse no próximo dia 19, 
napresidência da Academia 
Paraibana de Medicina.
No acontecimento também 
serão festejados os 3 anos 
de fundação da APM.
Às 20h, no auditório do 
CRM.

Dia D
A Defensoria Pública da 
Paraíba passa, essa sexta-
-feira, 14 de dezembro, em 
ritmo de eleições.
Os Defensores vão 
escolher os nomes que irão 
compor a Lista Tríplice, 
e dela saírá o novo gestor da 
instituição.

Honraria
O desembargador 
federal Rogério Fialho, 
conquista, hoje, mais uma 
láurea para ilustrar sua 
galeria de títulos.
Às 10h, receberá,em sessão 
solene na Assembléia Legis-
lativa.

Em festa
O mago Glauber Castro 
— que está tendo um ano 
glorioso — vive hoje uma 
sexta-feira especial.
Claro, comemorando mais 
um ano de vida.
E o melhor é que, em 
2019, Glauber Castro  
receberá o diploma de 
Arquiteto pela IFPB.
Cabra vitorioso!!!

Confra
A ex-Primeira Dama 
Glória Cunha Lima 
comanda, hoje, no almoço 
do Gulliver Mar, a confra-
ternização com grupo de 
amigos.
Uma categoria, dona 
Glória!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


