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Celebration 6.0 no Guinza
Ainda sem palavras para agradecer a Deus a noite da 
última quinta-feira, quando esta colunista celebrou 
ao lado da família e de amigos queridos o aniversário 
de 6.0. Mesmo com a chuva torrencial que caiu em 
Natal naquela noite, muitos amigos foram deixar o 
seu abraço à Blonde. Ocasião que me deixou bastante 
feliz como não me sentia há um bom tempo, o clima 
de carinho e os muitos abraços deixaram a colunista 
só felicidade!!!

*** A elegante decoração teve assinatura da Amorosa 
Decor, sob o comando de Alessandra Cabral. Noite 
que predominou o menu de frutos mar e outras 
delícias feitas pelo Guinza, Versailles Recepções, 
Olimpo Recepções, Renata Motta Gastronomia 
e Fátima Barros.  O Pizzale Itália, do amigo 
Witami Gomes, se fez presente em mais uma festa 
da colunista assinando deliciosas massas. Tudo 
coordenado pelo Guinza que deixou a aniversariante 
super confortável, com a disponibilidade dos serviços 
e assessoria dos seus funcionários.

*** O diferencial da noite no menu, foi uma ilha de 
ostras, que agradou os convidados apreciadores da 
iguaria, com Eltinho, o “Rei da Outra” abastecendo 
os adeptos do fruto do mar em ocasião bastante 
concorrida. Nos brindes, Old Par, espumante Bela 
Colina e as caipifrutas de Magno Drinks, servidas em 
taças confeccionadas especialmente para ocasião com 
a marca do evento impressa, que deu um charme a 
mais, além de água de coco, refrigerantes e água.

*** O belíssimo e elogiado bolo de aniversário teve 
assinatura de Tereza Vale que reproduziu os detalhes 
do convite da festa na sua obra de arte. Os docinhos 
de Aida Cortês e mais os bem-vividos de Rafaela 
Fontes fizeram a composição das delícias doces 
da celebração. O telão da Tela Viva anunciou os 
parceiros da noite: Constel, Fecomércio, Interfort, 
Piazzale Itália e Spaço Guinza. Festa embalada por 
Radamés e banda, que agradou a gregos e troianos, 
e mais o talento do multi-instrumentista Diogo das 
Virgens e do DJ Eliab, no estilo “Sax in the house” 
encerrando a noite com chave de ouro.

*** O evento contou com iluminação da Helisom, 
do competente e hábil Renato Terceiro, destacar o 
perfeito serviço de JB Cerimonial, com Deivison 
e Pedro, dando show de competência, classe e 
refinamento na entrada da festa. A noite contou 
com serviços de manobristas. Agradecer a atenção 
da Sterbom, que também esteve presente nos vivas, 
e a Emanuel Nascimento que assinou a make da 
Blonde. Os clicks da comemoração são dos fotógrafos 
Jovinho e Aurino Neto, com cobertura na coluna 
durante toda a semana.

*** Hora de agradecer ao meu filho Wellington Jr. 
Barbalho, maior incentivador para realização do 
evento, o apoio da nora Amarílis Almoedo, o carinho 
de Lais Macedo, e seus funcionários, Teonis e Kátia, 
que nos proporcionaram tranquilidade e segurança 
em todo tempo dos preparativos e durante o evento. 
A Deus toda “Honra e Glória”, o meu agradecimento 
especial por tudo ter saído tão perfeito e pela dádiva 
da vida!!!

A colunista em pose com as queridas Francisca Gosson, 
Ana Maria Farias e sua filha Ana Lydia Gomes

A aniversariante em click com Gotardo Emerenciano, 
que também representou sua amada Magda Barbalho

No abraço de Duda Freire e da vereadora Nina Souza
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Presenças de Teresa Motta, Idaisa Cavalcanti, Etiene Cruz e Valquíria Vasconcelos

Os irmãos Barth, Breno e Rilke nos embalos com Diogo das Virgens. Arrasou!!!

Recebendo o abraço do casal Solange e Edimilson Pereira e da querida Luzi Bezerra
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