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Organize ou auxilie mutirões de limpeza e elimine possíveis 
focos do mosquito Aedes aegypti. Não permita esse 
problema na sua casa ou região. Além da dengue, ele pode 
transmitir: zika vírus, febre amarela e chikungunya. Ajudar 
na prevenção da dengue #esseéoplano

Jogos Olímpicos de Inverno 2018 no NOW

Apesar das baixas temperaturas na cidade de Pye-
ongChang, na Coreia do Sul, local em que acontece a 
Olimpíada de Inverno de 2018, a competição promete 
ser quente, ainda mais porque tem brasileiro na disputa. 
E a NET não podia ficar de fora dessa e traz tudo que o 
assinante tem direito. Por isso, os fãs de esporte podem 
ficar tranquilos, se perderem algum evento dos Jogos, 
que é transmitido ao vivo pelo SporTV, podem voltar no 
tempo e assistir com o recurso Replay TV ou no NOW, 
quando e quantas vezes quiser. Os clientes poderão curtir 
as cerimônias e as competições, além de acompanhar e 
conhecer esportes inusitados, como o Curling, em que os 
seus atletas “varrem” gelo em busca de uma medalha, 
mas também podem acompanhar a clássica Patinação 
Artística. Os Jogos vão até 25 de fevereiro, com trans-
missão exclusiva dos canais SporTV.

Na melhor academia da cidade, tudo preparado, 
sempre! INSPIRE! Adoro!

Um mantra atual na minha vida...  

“Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam 
a grande felicidade.”

Pearl S. Buck

... a grande felicidade não existe, o que vale é valorizar as pequenas 
alegrias do dia a dia. Simples, assim. Boa semana amigos-leitores. Um 
beijo!

O Pantanal Shopping recebeu na semana passada as 
coordenadoras de Recursos Humanos do Porto Velho Shopping, 
Analu Neves, e a do Conjunto Nacional de Brasília, Manu 
Falcão. Elas participam do Encontro Regional de RH da Ancar 
Ivanhoe, junto com Vera Diana (coordenadora de RH do 
Pantanal Shopping) e Giuliano Bragaglia (superintendente do 
Pantanal Shopping). Por lá, a competência faz morada. Sou fã!

Coluna Bem Falada, sucesso!!!

De novo, aproveitando meu espaço aqui, impresso, para convidar 
vocês, amigos-leitores, a também me prestigiarem todas as sextas 
assistindo a minha coluna gravada, que é postada nas minhas redes 
sociais e nas redes sociais deste Circuito MT. É postada no site do jornal 
e no Facebook dele também. Da mesma forma que no meu Facebook e 
no meu site. Já contei pra vocês da dificuldade que tive no começo para 
fazê-la, e hoje em dia, depois de mais de seis meses no ar, eu me sinto 
à vontade, não me sinto perfeita ainda, mas já muito melhor. A coluna 
Bem Falada é um sucesso, os acessos aumentam semana a semana, e 
eu me sinto ainda mais íntima de vocês, e ainda mais feliz com mais 
este instrumento de trabalho. Conto com vocês!

WebFlavia de sede nova 

Já nesta semana, começou a funcionar 
100% a nova sede da empresa. Agora, 
fica no Santa Rosa – para onde têm ido 
as grandes agências, e veio com toda a 
criatividade da própria, Flavia Costa. A 
inauguração oficial vai acontecer dia 1º 
de março com um supershow do Supla, 
para convidados. Competência, criativi-
dade e talento abundam por lá. Orgulho 
de vocês,  papitos!

Eu vi as duas nascerem, as tenho como 
sobrinhas do coração, Camilla Carvalho 
Arruda e Isabelle Carvalho Malouf (de 
branco). Camilla já tem a princesa Maria 
Isabella, e agora a irmã caçula espera a 
princesa Maria Regina – nome lindo em 
homenagem à avó falecida Regina Pia Padilla 
de Bourbon Neves. Que venha com muita 
saúde, porque o amor já transborda!

Meus amigos queridos, um dos casais 
mais bacanas que conheço, Carine 
Luckmann e o secretário dos 300 anos 
da prefeitura de Cuiabá,  Jr. Leite, com 
o cantor Thiago Brava, no carnaval-
sucesso na Orla do Porto, organizado pelo 
secretário.  “Oh  Dona Mariiiiia”, avisa 
pra sua filha que aqui tem gente que sabe 
o que faz! Uhuu, gente competente, me 
amarro!

Carlos Monteiro de 
Mello, o KK, formou-
se semana passada 

em Gastronomia 
no Univag. Tive a 

oportunidade de 
participar dos jantares 

de final de semestre 
da turma dele e pude 
comprovar todo o seu 
talento. Ele é filho do 
melhor professor que 

tive em toda minha 
vida, o Prof. Carlão, da 

UFMT, já falecido – e 
herdou dele, além da 

aparência, a educação, 
gentileza e dedicação em 

tudo que faz. Parabéns 
KK, ganhe o mundo e 
conte sempre comigo!


