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Aniversariam 
hoje na sociedade 
paraibana: Betina 
Sá, Arlan Rodrigues, 
Ana Virgínia Moura 
Bezerra Cavalcanti, 
Ana Paula Borges, 
Selda Ribeiro 
Coutinho, Carlete 
Lessa, Paulo Guedes 
Pereira e Chico Franca.
—
A exposição de Heloísa 
Maia, anteontem, na 
Energisa, foi uma loucura. 
Movimentadíssima!!!
—
Mônica e Juarez Augusto 
recebem amigos, hoje, 
para festejar a nova 
idade dele.
—
Porque hoje é sábado...

gerardo.com.br

Virgínia 
Maia

Adolpho 
Maia

Flavio Tavares, Heloísa e o 
Curador Diognes Chaves

Heloísa e André 
Theobald

O abraço em 
Alexandre Filho...

... e a emoção em rever 
Marlene Almeida

Ana Adelaide, Ana Isabel 
e Ana Claúdia Peixoto

Gilete Bezerra e 
Salomé Espínola
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Presença
A bioquímica Salomé 
Espínola está em 
temporada em João Pessoa. 
Veio, especialmente, para 
rever familiares e amigos e, 
aproveitou, para rever uma 
das brincadeiras que mais 
gostava na Festa das Neves: 
a Monga.
Radicada na Itália, há 
anos, ela atua no Centro 
de Procriação Medicamen-
te Asistida do Policlínico 
Umberto I, da Università 
di Roma.

Origem
Vale dizer que Salomé é 
fi lha de dois personagens, 
da maior evidência social 
entre os jovens dos anos 
70 e 80: Silvino Espínola e 
Gilete Bezerra.

Avanço
A partir de segunda-feira, 
o Fórum Cível Desembargador 
Mario Moacyr Porto, terá um 
ambiente de Fraldário e 
Brinquedoteca, instalando 
no segundo andar. 
O objetivo é proporcionar 
conforto e melhor atender 
aos jurisdicionados que 
têm fi lhos pequenos e vão 
participar de audiências.
Às 15h. 

Emoção
Luíza Rabello vive emoção 
dupla hoje, dia em que 
completa nova idade.
Às 19h, na Igreja de Nossa 
Senhora Guadalupe, no 
Cabo Branco, ao lado da 
família e de amigos, vive a 
missa de sua formatura em 
Odontologia pelo Unipê.

Heloísa 
Maia e a 
apoteose 
On the 
Road

Há muito tempo a 
abertura de uma 

exposição de artes não 
levava tanta gente top — de 
peso cultural, realmente — 
a Usina Cultural Energisa. 
O vernissage estrelado por 
Heloísa Maia, apresentan-
do a mostra On the Road, 
quinta-feira passada, foi 
desses acontecimentos 
que todos fi cam paralisa-
dos e não querem mais 
que acabe. Simplesmente 
fantástico!

Aos detalhes
Primeiro, a família Maia é 
adorada por aqui. Depois, 
Heloísa tem — digamos as-
sim — uma dose cavalar de 
simpatia, que faz todos se 
derreterem por ela. Final-
mente, a artista que afl orou 
décadas atrás, está cada vez 
melhor. Por fi m: a reentré 
dela, no universo mágico 
da pintura, não poderia ter 
sido mais apoteótica!

Quem foi?
Pode se dizer que quase 
todo mundo estava lá. 
Da tradição, do universo 
emergente. Artistas de 
todas as épocas — presti-
giados e queridos, em 
geral. Daqui e de outros 
Estados. Jornalistas, 
formadores de opinião se 
batendo um no outro.

E como será?!
Heloísa Maia vendeu muito 
na noite de quinta-feira. Algo 
até acima do normal em 
eventos do gênero, mas é fato 
que o trabalho dela anda em 
altíssima cotação.
Então...
A partir de terça-fei-
ra, Helô fará diversos 
happy hours na Usina para 
apresentar a mostra.
Como a coluna antecipou, 
a artista plastica Vânia 
Coutinho deu um pitstop na 
mostra de Heloísa Maia. 
Adorou!
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


