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Nesta semana foi inaugurado o CMEI em homenagem à queridíssima D. Regina Pia Padilla Bourbon Neves (na foto, na parede, linda,
linda...). Ela, princesa, casou-se com Dr. Gabriel
Novis Noves, veio para Cuiabá e teve aqui seus
filhos e netos e fez muitos amigos – entre os
quais, eu, com muita honra, me incluo. Na foto,
a cunhada dela, Aninha Novis, a nora Patricia Neves e logo atrás a neta Fernanda Neves.
Amor sempre a definiu, e para sempre, será
assim...

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Não faça feio na hora de comentar o Oscar,
corra para NET NOW
Dra. Mara Kenia, odontóloga, especialista em
estética e em harmonização facial, em foto
com a supermaker Rosaninha, do Studio278.
Uma, cliente da outra. Competentes, lindas e
queridas. Adoro!

Você não vai querer fazer feio durante a cerimônia do
Oscar 2018 e usar o jargão: “não sou capaz de opinar”.
Então corre pro NOW da NET e assista aos principais
candidatos ao Oscar 2018. As principais produções estão
disponíveis, inclusive as que ainda estão passando no
cinema. Os clientes NET podem assistir quando, onde
e quantas vezes quiserem. Na lista de filmes estão
“Dunkirk”, um dos grandes concorrentes ao Prêmio da
Academia, com oito indicações, “Corra!”, na disputa por
quatro estatuetas, “Em Ritmo de Fuga”, além de “Logan”,
“Poderoso Chefinho” e “Com Amor, Van Gogh” e muito
mais. Confere lá!

Pantanal Shopping terá programação especial
pra criançada no carnaval
A criançada não ficará de fora da maior festa cultural do país.
O Pantanal Shopping elaborou uma programação especial para que
elas também possam cair na folia. Neste ano, com o tema, Bloquinho
do Pandog, os pequenos foliões poderão aproveitar nos dias 12 e
13 de fevereiro uma programação especial com banda tocando as
marchinhas de carnaval, personagens carnavalescos e a presença
do mascote do mall, o Pandog. No cronograma da festa, que será
gratuita e começa às 14h, estão previstas três entradas com duração
de uma hora cada. Com muita música e brincadeiras, o ponto de
encontro será no segundo piso, próximo ao evento Mar de Bolinhas.

Pra saber: CASA COR MT se une ao Shopping
Estação Cuiabá para edição 2018

Meu amigo querido Rafael Cerigato, em foto em
Joinville, no Balé Bolshoi, está por lá fazendo
cursos. Pura colheita da sua plantação séria
com a cultura e a dança que ele realiza em MT.
Ele, que tem a Espaço Roda - Arte e Expressão, é
um professor superdedicado e eu sou fã demais
de pessoas competentes! As aulas já recomeçaram, super vale uma visita, saibam mais:
3025-6967

A 12ª edição da CASA COR MT 2018, a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das
Américas, já tem local definido. Será no novo Shopping Estação
Cuiabá, em uma área de 2 mil metros quadrados. A parceria foi
oficializada com a assinatura do contrato, na sexta-feira (02/02),
pelo diretor administrativo da CASA COR MT, Marcelo Ayoub
Giglio, e do gerente comercial do shopping, César dos Santos.
A melhor academia da cidade. Na minha
opinião, nem tem a 2ª melhor. A estrutura e a
equipe lacram!

Louca pra passar o carnaval...

Diversão sempre. Responsabilidade, também! . #esseéoplano

Então. Datas comemorativas me cansam. Eu gosto da
rotina. Essas datas que começam no Natal e se prolongam
até o carnaval me exaurem. A conversa começa pra onde
você vai no Natal e começa a melhorar quando o carnaval
acaba. Humrrum. Cansa. Em épocas de redes sociais as fotos
cansam também. O bom senso diz sempre que o menos é
mais, mas, porém, contudo, entretanto e todavia, a vaidade
do ser humano não ouve. E a gente chata como eu – é obrigada a ficar ouvindo os mesmos assuntos nas mais diversas
rodas. Mas ok, ok, tá acabando. Ah! Verdade, logo vem a
Páscoa, e vocês, vão pra onde? Ahahahaha... melhor rir... Né?
Em tempo: diz a música e também a lenda que quem não
gosta de samba bom sujeito não é... Pois então. Eu não gosto.
Aliás, detesto. E nem de carnaval e nem de tumulto. Ficar em
casa, trabalhar, descansar, o único lugar da cidade em que a
rotina reinará. Uhuuu!!! #vivaoblocodoschatosassumidos!

Eu só quero saber das luzes...
"A vida é um caminho de sombras e luzes.
O importante é vitalizar as sombras e aproveitar as luzes."
Henri Bergson
... muitas luzes, muitas pessoas de verdade e muito iluminadas.
Amém! Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

