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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Maria Helena Moura, 
Carlos Antônio 
Ávila, Maura Villar, 
Thayse Manezes, 
Selma Portela, 
Odésio Medeiros, 
Vera Crispim e Mery 
Guimarães Carneiro.
—
Andrés von Dessauer 
comenta a melhor versão 
do fi lme Anna Karenina, 
hoje, na Fundação Casa de 
José Américo. Às 19h.
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Marília Monteiro Diniz e 
Michelline Toscano de Brito

Gabriel, Adriana e João Otávio 
Bernardo de Albuquerque

Hebe Camargo 
cantou no Bahamas

Hebe na praça que foi 
montada em frente ao Forrock

Marilene Sá, Selda Ribeiro 
Coutinho e Walmirinha Queiroga
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Merecimento
Há dois dias que João Pessoa 
é abençoada por fortes 
chuvas. Há dois dias que 
os críticos procuram, mas 
não acham um recanto com 
alagamento na Capital.
Momento para apaludir — 
efusivamente — a gestão 
Luciano Cartaxo.

Quase perfeita
Bonita, simples, com postura 
correta no uso do dinheiro 
público, a presidente da 
Croácia está causando, por 
onde passa, na Rússia.
Para a coluna, só não 
conseguiu passar a imagem 
— na TV — de uma mulher  
totalmente elegante já que, 
ao sentar, fi ca com as pernas 
arqueadas, digamos assim.

Lamento
Ainda que passado alguns 
dias, a coluna não poderia 
deixar de lamentar o faleci-
mento do artista plástico 
Josenildo Suassuna.
Um lamento imenso, 
principalmente, no mundo 
das artes onde JS triunfou 
em talento.

Atual
Seguindo uma 

tendência de outras 
Cortes do país, o Pleno do 
Tribunal de Justiça apro-
vou, por maioria, a Reso-
lução que regulamenta o 
Teletrabalho para os servido-
res da área judiciária. 
O relator da matéria foi 
o vice-presidente do TJ, 
desembargador João 
Benedito da Silva. 

Relíquia
Está sendo rodado — e vem 
causando frisson — em São 
Paulo, o fi lme sobre a vida 
de Hebe Camargo.
Ontem, o editor achou 
uma relíquia da passagem 
da grande artista por João 
Pessoa, quando quis cantar  
com o cantor Leto, no 
Bahamas...

Economia
Na prática, esse novo sistema, 
possibilita uma boa economia 
para o TJ e servidores.
Ao fi car em casa, o 
servidor não gasta com 
transportes e poderá 
trabalhar no horário que 
quiser. O TJ economizará 
em espaços, energia etc.

Vitória
David Barlow, da Cultura 
Inglesa de Tambauzinho, 
está comemorando os 90% 
de aprovação nos exames da 
Universidade de Cambridge. 
Os alunos da CI foram 
avaliados  em quatro habili-
dades da língua: ler, escrever, 
ouvir e falar.
É para festejar mesmo!

Manoel, o líder
Poucas vezes na história da 
sociedade paraibana se assi-
tiu uma Missa pelo 7° dia de 
falecimento de alguém, com 
tanta emoção e presenças 
como a que foi realizada an-
teontem, na Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima, para  
Manoel Augusto de Almeida 
Buarque Viana.
Um jovem com 25 anos, 
que partiu e deixou a prova 
concreta do bem querer 
de centenas de amigos 
que superlotaram e ainda 
ocuparam a pracinha da 
Igreja do Miramar.
Uma imagem linda da lide-
rança de Manoel, que perdu-
rou por mais de duas horas 
após o ato religioso sem que, 
mesmo numa segunda-feira 
chuvosa, os amigos quises-
sem voltar para casa.  

É pique!
Promete ser muito 
animado o almoço de hoje, 
na Tasquinha do Tio.
Tudo em torno de Carmem 
Eleonora Amorim.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


