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Se preparando para as corridas de 2018? Confira 
três dicas para melhorar seu desempenho – Nutrição: 
faça uma refeição leve duas horas antes do exercício. 
Água: beba água antes, durante e após o treino, mas 
sem excessos.
Aqueça e alongue antes dos treinos. Exercitar-se 
#esseéoplano

Que tal ser atendido pelo CEO da NET?

Executivos da NET, Claro e Embratel têm 
participado do programa “troca de papéis” que 
leva eles até os balcões de atendimento ao clien-
te, aos serviços de manutenção em domicílio na 
busca de trocas de experiências diretamente com 
os clientes. A prática vem sendo adotada pela 
empresa que considera fundamental a troca de 
conhecimento e informação para o crescimento 
sustentável dos negócios. Em 2017, cerca de 200 
executivos vivenciaram a rotina de colaboradores 
que operam na linha de frente da companhia em 
todo o país.

Nessa época turbulenta, e de tanta falsidade, 
bom pra pensar:  

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos 
pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos pro-
pósitos.” (Bezerra de Menezes)

... sejamos seres humanos melhores, porque realmente as coisas 
não acabam por aqui ...  boa semana amigos-leitores. Muito bom 
estar de volta! Um beijo!

Achei esta foto linda, do governador 
Pedro Taques e sua mãe, Dona Eda. Ele 
explica no post que a mãe teve um peque-
no problema de saúde, mas que já esta-
va melhor. Daqui mando muita energia 
positiva, e que muito em breve ela esteja 
de volta à coordenação das ações volun-
tárias do governo de MT. Sou fã! 

Coluna Bem Falada - sucesso absoluto!

Só não sofri mais por essas férias por aqui, por ter feito semanal e 
ininterruptamente a minha coluna gravada, e Bem Falada. Foram mo-
mentos ótimos e graças a Deus a à equipe fantástica deste Circuito MT 
a coluna é um supersucesso. A coluna de Natal bombou, a de réveillon 
superbombou, as colunas de janeiro foram sucesso absoluto. Recebo 
muitos feeds, muitos contatos, e realmente a imagem é a modernidade. 
Feliz demais com mais esse instrumento de trabalho. Trabalho é pura 
bênção! Amém!

Yeah! I’m back! 

Oies! Que bom estar de volta! Saudades demais de fazer 
esta coluna semanal impressa, linda, cheia de informações 
e com muito carinho, sempre. Já viajei, relaxei, curti novos 
amigos, e tô de volta com toda animação e cheia de fé que 
2018 vai ser o melhor ano da minha vida.

Temos que ser positivos. É legal fazer uma tela mental e 
até se possível, física, do que desejamos pra gente na vida, no 
decorrer do ano. Eu quero algumas coisas... Muito trabalho, 
muita saúde, um amor verdadeiro, disponível e por quem eu 
tenha admiração.  Muita malhação e festas com gente bacana. 
Quero só gente de bem com a vida à minha volta. Não tô a 
fim de conviver com pessoas inseguras e nem com aquelas 
que não se bancam. Ando bem cansada dessas, e em 2018 
quero distância, definitivamente. Quero estar cada vez mais 
perto do Sagrado. Quero meu coração leve, sem taquicardia, 
sem ansiedade. Quero reforçar minhas amizades de verdade. 
Quero tantas coisas ainda ...Vemnimim 2018, tô pronta, e 
faz horas! Uhu!

Minha amiga desde há tanto tempo, em dia de posse como 
Procuradora Geral do Estado de MT, com seus amores e 
tesouros nesta vida, as filhas Maria Luiza, a menor, e 
Thais. Sucesso, Gabi!

Porque pra dar sorte na primeira coluna deste ano, óbvio que uma coluna só com quem eu não só curto, mas com 
quem eu supercurto, como elas, algumas das minhas bff – best friends forever – melhores amigas para sempre – no 
esquenta para o Avanço 1979 que foi no sábado, 27, no Getulio Loft, organizado por Totonho Vieira, e que relembrou 
o carnaval do Clube Dom Bosco. A partir da direita, Luciana Gamballi, Ana Paula Rondon, Denise Dalcanale, Ana 
Luisa Felipin, a minha pessoa, Lenise Dorilêo e Aline de Brito Nunes. Lindas, desculpaê... 

Warner Willon realiza hoje, 1º, o Miss Cuiabá Be 
Emotion 2018

Logo mais, no espaço CDL Eventos, a mais bela cuiabana será 
escolhida para representar a nossa capital no concurso Miss MT 
2018. Warner é referência nacional em concurso de misses pela 
seriedade com que os realiza e com certeza será uma festa linda. 
Estarei lá, prestigiando-o e aplaudindo as lindas, na passarela. 
Sucesso, Warner! Congrats!

Em tempo: na coluna da semana que vem, vai ter foto da ven-
cedora, é óbvio!

Política pegando fogo ... 

É. Vai ferver o ano das eleições em MT. Traições dizem que pra cima e 
pra baixo. Que feio! Tratos não cumpridos de todos os lados. Que péssimo! 
Muita água por passar por debaixo de várias pontes. E nós, eleitores, 
povo de MT, queremos apenas pessoas corretas, honestas e competentes 
gerindo o nosso estado. Política faz parte da vida de todos nós, e sim, 
temos que acompanhar o que acontece, precisamos emitir opinião em 
nossos grupos de amigos, em nossos nichos familiares, pois só assim 
vamos entender um pouco mais, e só a gente – o povo – politizado pode 
votar melhor e, portanto, ter um estado, um país melhor. No mínimo, 
menos pior. É necessário. Simples, assim!


