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Celebrando!!!

Hilneth Correia comemorou na última sexta-feira 55 anos
de colunismo social, com uma maravilhosa festa no Solar
Bela Vista. São mais de cinco décadas registrando o cotidiano da sociedade potiguar. A anfitriã era toda felicidade recebendo o abraço dos muitos amigos, que também vieram
de outros estados brindar a data

Hilneth Correia com o desembargador Aderson Silvino e sua Zélia

*** Uma big produção deu o tom à comemoração que foi
regada com muitas borbulhas e Chivas Label. Dividida em
três ambientes, a festa contou com buffet sob a coordenação
do Olimpo Recepções, somando ao restaurante Navarro do
hotel Barreira Roxa e as participações de Renata Motta, Fátima Barros, Versailles Recepções, Sônia e Mílvia, Plate For
Yor, Oficina Culinária e Casa Nacre.

Alexandre Marinho e a querida Márcia, nos vivas para Hilneth

*** No telão foi exibida a trajetória profissional da colunista com imagens das 5 décadas destacando fotografias das
personalidades, muitas delas presentes na celebração. Com
um rápido cerimonial, a colunista agradeceu a presença de
todos e homenageou algumas personas que a acompanham
desde o início da sua história.
*** No quesito musical, a festa contou com o talento do DJ
potiguar Luiz Couto, seguido pelo DJ Cearense e, para encerrar a noite, o cantor Pedro Lucas e banda movimentou
os presentes com um repertório que levou aos passitos. Esta
colunista esteve presente e traz os clicks dos vivas para Hilneth Correia – 55 anos de História e Estórias

Casal Sami e Sandra Elali em click com Wellington Júnior Barbalho

João Bianor e Renata Bezerra foram celebrar com Hilneth

A colunista posa com os queridos José Bernardo e Andréa Rocha

Casal Arnaldo Gaspar e sua elegante Denise, no registro da coluna

Simpatia do casal Ricardo Bitencourt e Renata Telles

Elegância em dose tripla de Anna Leila, Carmen e Marília Borges

Presença simpática do casal Paulo de Paula e Zélia Maria

A deputada Cristiane Dantas com o marido Fábio Dantas

