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Foto feliz. Sem make. Sem escova no cabelo. Sem filtro. Sem truque. Com meu amigo Willian Gama trazendo de
volta – que estava com ele, pois é marchand – minha tela megaespecial do Adir Sodré pintada especialmente pra
mim em 1994, pois achei que na casa para a qual mudei – bem pequena – não a caberia. Pois coube, numa parede perfeita. E a foto reflete isso. As pequenas felicidades da vida. As pessoas de verdade. Que são felizes tomando uma champa de manhã comemorando uma felicidade que só quem curte arte, só quem tem berço entende.
Obrigada amigo. Lovu!

Dica: Net Now, câmera e comédia!
O Net Now, plataforma de vídeo sob demanda da
NET, preparou um especial para fazer todo mundo chorar de rir durante o fim de semana. O NOW, Câmera e
Comédia trará mais de 50 sucessos do cinema. A família
toda poderá assistir filmes maravilhosos. Aproveite os
sucessos “A Noite é Delas”, “Doidas e Santas”, “Duas
de Mim” e “Viagem das Loucas”. Vale lembrar que rir
faz muito bem, então fica a dica para o fim de semana.

Considero-me amiga deste casal desde sempre,
pois os conheço desde que sou menina, ainda mais
nova que a neta linda deles na foto. Margarete e Dr.
Joaquim Spadoni, refinados, queridos, competentes, e
transbordando felicidade nesta foto do final de semana
que passou, quando a neta Cecília – filha de Joaquim e
Claudia – comemorou em grande estilo os seus 15 anos.
Todos lindos! Vida longa à Cecília!

Rafael Jonnier apresenta exposição individual na
Casa do Parque
Tendo como proposta transformar a galeria em seu universo,
com algo inovador e provocante para o público, o artista plástico
Rafael Jonnier apresenta sua exposição individual: Pescando
Sonhos, na Casa do Parque, de 1º de março a 14 de abril. As 20
obras da nova fase refletem um pouco da sua infância e cotidiano
baseados em experiências, pesquisas, referências e práticas de rua,
com toques particulares.
Pescando Sonhos traz uma produção diferente daquelas que as
pessoas estão acostumadas a ver na obras de Jonnier. A exposição
reflete uma mudança no estilo do jovem e sintetiza todos os anos
de estudos e prática pintando viadutos, paredes, telas, objetos, colocando intervenções, colagens, texturas e efeitos, dando liberdade
para as pessoas conhecerem o seu íntimo.
Vou ser a primeira a chegar, de tão fã que sou! Vamos?

Flavia Costa
comemora hoje, 1º, em
grande estilo, os 20
anos da sua Webflavia
com show intimista
do Supla. Para muito
poucos e muito bons.
Eu vou. Sou fã dela.
Sou fã dele. Sou fã de
gente interessante!
Uhuuu!!!

FIEMT
Nesta quinta-feira (01/03), empresários mato-grossenses se
reúnem para um café da manhã para lá de revolucionário, às 8h,
no Hotel Gran Odara, em Cuiabá. O encontro marca o lançamento
da pré-candidatura de Kennedy Sales à presidência da Federação
das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt). A chapa promete
quebrar anos de um mesmo grupo na presidência da federação.
Tks pelo convite, eu vou!
Há algumas semanas tenho tido a honra de colunar esta família tão querida para mim, pois muitas
boas-novas têm vindo de lá. Na foto, Brunna Neves
Carvalho comemora com o marido Nuno Carvalho
a revelação do sexo do baby que esperam. Lourenço
vem vindo por aí, diretamente de Portugal – que é
onde moram os pais – para a alegria total dos avós
Patricia e Ricardo Neves. É bênção em cima de bênção. Viva a família!

Cortella, um dos meus amores intelectuais,
atuais ...
"O conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O
conflito é a divergência de postura, o confronto é a tentativa de
anular a outra pessoa."
				Mário Sergio Cortella

Fácil não é. Mas é
inspirador. Inspire. A
melhor academia, com
os melhores atletas.
Conheça: (65) 36162091
Cálcio é essencial para a construção e manutenção dos ossos e
dos dentes. Cuidar da sua alimentação #esseéoplano

... exatamente! Apenas os inteligentes compreendem ... Boa
quinta linda – vou em quatro festas hoje, uhuu! – e boa semana
amigos-leitores. Um superbeijo!

