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Lúcia Dantas, Célia Fiuza, Teca Melo e Thereza 
Paiva em pose com a aniversariante Cleuse Fiuza

Ana Maria, Ana Marta, Violeta Araújo, Sônia Nesi, 
Zuleide Varella Barca, Rosa Lùcia e Lilian Cabral

Genauda França, Vilaine Gadelha, Ilce Liberato, Marília 
Hipólito e Vileide Gadelha nos vivas para Cleuse Fiuza

Maninha Dias, Luzi Bezerra, Germana Targino, Lídia 
Barreto, Ana Ilma, Marilene, Francisca e Paulininha

Sessão parabéns
Para celebrar sua mudança de idade, Cleuse 
Fiuza reuniu amigas queridas durante tarde 
agradabilíssima e cheia de bem querer no 
Renata Motta Buffet. Ocasião com muito 
charme, elegância e amizade com presenças 
de muitas das convidadas vindas direto do 
litoral potiguar, do norte e sul, onde curtem 
temporada do verão. A aniversariante, ao lado 
da família, brindou a vida numa prestigiada 
sessão parabéns. A coluna esteve presente e 
traz os clicks.

EM MARÇO
A coluna hoje canta coro de vivas para 
a querida e elegante Denise Pereira 
Gaspar que amanhece com idade nova. 
A data será comemorada em março, 
após o período do veraneio e carnaval.  
Com seu refinamento de sempre, a 
aniversariante irá receber suas amigas 
em grande estilo para celebrar seus 8.0, 
tendo a produção da festa assinada por 
Chrystian de Saboya.

Os parabéns da coluna para a elegante Denise Pereira 
Gaspar, que amanhece celebrando aniversário

Natal em calamidade
Quero deixar bem claro que nada tenho 
contra a pessoa do senhor Álvaro Dias, 
prefeito do Natal, mas, um jornalista 
sério tem a responsabilidade de noticiar 
e cobrar dos governantes suas ações e 
obrigações para as quais foram eleitos. 
O povo os coloca no posto na confiança 
de que eles irão fazer o melhor pela 
sociedade. Afinal, são escolhidos por suas 
propostas, que depois.... Ah!!! Depois vem 
as decepções.

*** Cobro também como eleitora de 
Álvaro Dias, afinal, votei em Carlos 
Eduardo Alves, eleito prefeito do Natal e 
Álvaro Dias seu vice, hoje, por comum 
acordo de ambos, sentado na cadeira de 
comandante do Palácio Felipe Camarão. 
Então não posso deixar passar fatos que 
vejo divulgados pela imprensa como foi 
o caso da InterTv que noticiou na última 
quarta-feira que desde novembro falta 
material básico e imprescindível para os 
diabéticos na rede do SUS em Natal.

*** Enquanto isso, o prefeito gastou um 
absurdo em reais por uma decoração 
natalina ridícula, paupérrima para o valor 
noticiado. Sem falar nos altos cachês pagos 
aos artistas nacionais durante os shows 
no mês de dezembro. Também teve mais 
shows agora na programação do “ Reis 
Magos”. Volto a destacar a famosa máxima 
do imperador romano “ Pão e circo para o 
povo”, no caso aqui, só circo.

*** Ah! Vale ressaltar que vem aí o 
carnaval! Vamos esperar para ver.  Afinal 
é ano de eleição e tem que ter muita festa 
e diversão, com direito a Vossa Majestade 
Álvaro Dias, a dançar no palco com seus 
contratados famosos. Convido você, 
nobre leitor, a refletir comigo, se não seria 
melhor que esse dinheiro fosse revertido 
para a melhorias da cidade? Como saúde, 
segurança, educação e limpeza urbana...

*** Ontem, assistimos pelas TVs, até 
matéria nacional, com nossa cidade em 
estado de calamidade com as primeiras 
chuvas do ano. Foram atingidas todas as 4 
regiões. Então, volto a falar que o dinheiro 
gasto com os shows, deve ser direcionado 
para os cuidados básicos e fundamentais 
com o município. Os natalenses não 
aguentam mais tanta falta de respeito. 
Com a palavra o eleitor.


