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Aniversariam hoje na 
sociedade paraibana: 
Helena Coutinho, 
Fábio Nogueira, Maria 
das Graças Souza 
e Gilberto Ribeiro 
Coutinho 
—
Casam hoje, em cerimônia 
simples, na casa de verão 
dos pais da noiva, Mayla 
Lara e  Walmir Ruffino.
—
Juca Pontes faz a cena 
hoje, a partir das 10h, 
na Livraria do Luiz 
realizando sessão 
cultural ainda do Ocupa 
Flit - Conde.

gerardo.com.br

Anúncio para Chico

José William 
e a noite
de glória do 
Sinduscon

Anata empresarial 
da construção civil 

paraibana, empresários, 
representantes de classe, 
jornalistas lotaram as 
dependências do Teatro 
do Sesi, anteontem, para 
prestigiar a posse — na 
verdade o retorno — do 
empresário José William 
Montenegro, ao comando 
do Sinduscon João 
Pessoa. Um acontecimen-
to e tanto, onde se sentiu 
fortemente, o otimismo que 
reina no segmento que 
mais emprega nesse país.
Mais! se confirmou que 
nossos empresários estão 
linkados com as inovações,  
aderem às  novas tecno-
logias o que faz nossa 
construção civil de ponta.

José William Montenegro durante o seu discurso de pose da 
presidência da Sinduscon — e em destaque com a família

Herbert Rocha, Allison Nunes 
e Guy Porto: sucesso!

Plínio e Socorro 
Fontes

Miss JP 2018 
Kennya Araújo
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Detalhes
O secretário Deusdeth 
Queiroga representou 
o governador Ricardo 
Coutinho. A secretária 
Daniela Bandeira, o 
prefeito Luciano Cartaxo.
Waldez Borges — 
uma grande figura, 
realmente — estava 
na platéia e foi surpre-
endido com uma 
grande homenagem 
do novo presidente do 
Sinduscon.
O empresário Aldenor 
Holanda também mereceu 
referências elogiosas, no 
discurso de José William.

Top
Embora seja um prédio 
com certo tempo de funcio-
namento, ainda assim, 
merece elogios a sede da 
Fiep, em João Pessoa.
Só não é perfeito — chega 
muito perto disso — por 
conta da falta de estaciona-
mento.

Sucesso
Os dirigentes da Constru-
tora Massai estão feste-
jando os bons resultados 
conquistados pela empresa 
em 2018.
“Continuamos no ranking das 
100 maiores construtoras do 
país,  entregamos o Palazzo 
di Toscana — uma referência 
da arquitetura na Capital — 
entregamos e lançamos outras 
obras, anunciamos, dias atrás, 
numa parceria com o jogador 
Hulk — o projeto do Ba’ra 
Hotel”, revelou o empresário 
Alisson Nunes.

Miss JP
Foi organizada, com público 
bem representativo a sessão 
de escolha da Miss João 
Pessoa 2018, realizada na 
última quarta-feira.
Ganhou Kennya Araújo, 
uma linda e escultural 
morena.

Felicidade
Socorro e Plínio Fontes, 
realmente nasceram um, 
para o outro. 
Na última quarta-feira, 
o casal tomou vinho e 
festejou os 19 anos de 
casamento.“Deus foi muito 
generoso comigo”, disse 
Socorro a coluna.
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A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.


