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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Regina Cirne, Kaio 
Márcio Almeida, 
Glauce Gaudêncio, 
Alexandro Araújo Silva 
e  Leila Gonçalves.
—
A área de expansão da 
Clínica Santa Clara, em 
Campina — um equipa-
mento diferenciado de todo 
o Nordeste — será inaugu-
rado em janeiro.
—
Hoje é sexta-feira!!! 
Tem melhor?!

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

Fátima Holanda se despede com
o sorriso que fi ca para sempre

Linda Carvalho — é linda 
demais mesmo!

Ana Renata
e Nicácio Ribeiro

Silmary e
Newton Vita
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Em cena
O advogado e professor, 
Geilson Salomão, fez 
palestra ontem , no “II 
Congresso Pernambu-
cano de Direito Tributá-
rio”, que se encerra hoje em 
Recife. 
Falou sobre o “ISS e o 
regime de tributação das 
sociedades profi ssionais”.

Fátima - a feliz
Conheci Fátima Holanda 
logo quando ingressei no 
colunismo social. Naquela 
época — algumas décadas 
atrás —  tinha acabado de 
desembarcar em João Pessoa 
— vinha do Ceará — com o 
marido Weber ( ele iria atuar 
na nossa universidade). Era 
uma mulher intensa. Falava 
e sorria o tempo inteiro. 
Tinha uma alegria, que 
contagiava. Era alto astral, 
curiosa e gostava do agito 
social.
Claro, se ambientou 
rapidamente e, como 
era natural, com a 
força da comunica-
ção, começou a atuar 
profi ssionalmente como 
corretora de imóveis. 
Com esse perfi l, Fátima — 
naturalmente — adorava 
festas , onde, em geral, 
dançava a noite inteira — 
achasse ruim quem quisesse. 
“O meu amor ( como se referia 
a Weber) gosta de mim do jeito 
que eu sou”, dizia. E gostava 
mesmo.
Foi assim a vida inteira, 
até que Weber partiu 
e ela, como que num 
processo de se desco-
nectar, passou a se 
dividir entre João 
Pessoa, Fortaleza e uma 
cidade do Sul, onde, 
parece, um dos fi lhos 
residia. Saiu da cena 
diária para, raramente, 
surgir nos salões com 
aquele emblemático 
sorriso nos lábios. Uma 
fi gura!!
Diás atrás, numa cerimônia 
de casamento, na Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, vi 
Fátima à distância, olhando 
para o altar — sorrindo 
claro! — e cantando. Uma 
cena bonita, que me levou a 
imaginar que estaria melhor 
da doença que a levou 
anteontem.
Era apenas uma 
trégua nos derradeiros 
momentos... Partiu sem 
e despedir. Foi, como 
chegou, deixando uma 
imagem para cima, de 
alegria intensa e que 
agora será só saudades.

Resultados
A professora Erika 
Marques, diretora geral do 
Iesp, fechahoje, a terceira 
versão do Iesp Inova 
2018.  
Mega evento que 
aconteceu no estaciona-
mento do campus da BR, 
com atividades culturais, 
focadas em Ciência, Tecno-
logia e Esporte. 
Top!

Aplausos
O médico e professor 
Dalton Gadelha — um 
homem que faz a diferença 
no crescimento do pensa-
mento paraibano — 
anunciando que, a partir 
de hoje, a Facisa assume 
o comando de gestão 
do Museu de Arte Assis 
Chateaubriand. 
Simplesmente sensacional!

Lançamento
Irene Dias Cavalcante — 
gente que a coluna reverên-
cia por onde passar — se 
prepara para estrelar o 
lançamenbto do livro O 
Palhaço.
Dia 8 de novembro, às 20h, 
na Academia Paraibana de 
Letras.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


