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A colunista ladeada pelos colegas, Paulo Macedo, o 
aniversariante Carlos Magno, e Liszt Madruga

Vereador natalense, Kleber Fernandes e sua querida 
Daliana, foram abraçar Carlos Magno no La Mouette

Os talentosos cabeleireiros Moca, Vanuzia & Melo, na 
Feijoada da Amizade,  no La Mouette Recepções

Esta colunista ladeada por Luzimar Câmara e Josimar 
Dantas, na sessão parabéns para Carlos Magno Dantas

Hortas pedagógicas
Reconhecido pela ONU, o Laboratório Horta 
Comunitária Nutrir do Departamento de 
Nutrição da Universidade Federal do RN, 
implanta hortas pedagógicas em escolas 
da rede básica do Rio Grande do Norte* 
possibilitando uma alimentação saudável 
e consciência ambiental. Em janeiro deste 
ano, Laura Brito Porciúncula, estudante de 
Nutrição da UFRN, apresentou a metodologia 
do LabNutrir durante seminário da Ryerson 
University, em Toronto, no Canadá.

BURRO ELÉTRICO
No sábado de Carnaval, o bloco Burro 
Elétrico dará o tom à folia de momo 
na badalada praia de Pirangi, uma 
das mais concorridas no litoral sul 
potiguar. O agito será animado pela 
cantora Priscila Braw e banda, que 
promete movimentar as ruas da praia 
com muito ritmo. O bloco é o único 
que conta com distribuição de cerveja, 
whisky e água mineral.

Dois queridos da colunista, o hair designer Sinval de 
Souza e a toda simpatia Dalvanice Azevedo de Freitas

E viva a corrupção !!!
Muitos se perguntam qual é o tamanho do 
compromisso da Câmara dos Deputados 
com o combate à corrupção. A dúvida 
foi sanada numa sessão extraordinária 
realizada na noite da última quarta-
feira. Nela, o deputado Wilson Santiago, 
denunciado por corrupção, recebeu de 
volta dos colegas um mandato que, nas 
palavras do ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, foi posto “a 
serviço de uma agenda criminosa”, publicou 
o jornalista Josias Souza, em sua coluna no 
portal UOL.

*** A matéria completa pode ser conferida 
no referido portal como também acessada 
no Google. Segundo a informação, do 
Rio Grande do Norte, os deputados Beto 
Rosado, Fábio Faria, João Maia, Natália 
Bonavides e Walter Alves, engrossaram o 
coro e votaram a favor do colega paraibano 
Wilson Santiago. Como diria o também 
jornalista Boris Casoy, “Isto é uma 
Vergonha”.

*** O eleitor tem que ficar atento e cobrar 
de seu representante no congresso nacional 
a responsabilidade com o seu Estado, afinal, 
eles são colocados lá pelo voto do povo e 
para representar os anseios do povo. Mas, 
a cada dia fica mais nítido e verdadeiro o 
ditado popular, que todo político calça 40. 
Para chegar ao poder se veste de pele de 
cordeiro e vende até a mãe ao diabo. Gente, 
é para chocar mesmo!!!

*** Pasmem com essa, eu também fiquei 
chocada! Recentemente chegou ao meu 
conhecimento que tem congressista 
potiguar que paga pelo seu gabinete mais 
de 10 salários mínimos para o pai de um 
blogueiro do RN. E o tal contratado não 
pisa nem em sonho no gabinete em Brasília, 
como também não desempenha nenhuma 
função aqui no Estado para fazer jus a sua 
big remuneração. Coisas do Brasil. Convém 
aguardar mais detalhes.

A COLUNA traz hoje mais flashes 
da “Feijoada da Amizade”, evento 
comemorativo a mudança de idade do 
colunista social da região do Seridó, Carlos 
Magno Dantas. O aniversariante recebeu 
coros de vivas no La Mouette Recepções 
em clima de carnaval, ao som da Orquestra 
Los Manos seguida pela cantora caicoense 
Dodora Cardoso. 


