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Minha doc megatalentosa,
responsável por aperfeiço ar a funcionalidade do meu
rosto e também por me
deixar mais bonita, Mara
Kenia Dier, em temporada
em Buenos Aires. Ela é
odontóloga, especializada
em harmonização orofa cial. Sigam na no Insta gram: @marakeniadier

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

dia 20 de julho
dia 20 de julho e os ingressos já estão à venda. A
banda, com mais de 30 anos de carreira, e com os in tegrantes originais na sua formação, vai se apresentar
no Centro de Eventos do Pantanal.
O primeiro lote de ingressos pode ser adquirido na
Casa de Festas do Goiabeiras Shopping ou do Pantanal
Shopping. Também há ingresso à venda no Quiosque
Mexe o Doce, no Shopping Popular. Há opção da com pra online pelo site @techtickets.com.br
Foram liberadas as mesas no setor A, B e C – frente,

Marta Nunes, coa ching de mulheres,
especializada em
empoderamento delas,
está gravando, sob a
direção e supervisão
da ZFComunicação,
vários vídeos sobre
temas nos quais é
especialista. Em breve
conto mais. Gente
competente e proativa
na nossa sociedade eu
conto por aqui!

Laura Queiroz é formada em Educação
Física e atua como personal trainer. É,
também, candidata no concurso Rainha
do Futebol Amador Peladão. Jovem,
dedicada e perfeccionista, tem um corpo
absolutamente perfeito. Minha personal é
show!

primeiro lote o pagamento pode ser feito em duas
vezes sem juros no cartão.
O ingresso na Área Vip, neste primeiro lote, custa
R$ 150,00 (inteira) e a meia-entrada, R$ 75,00. As
mesas (4 lugares cada) saem por R$ 800,00, R$
1.200,00 e R$ 1.600,00, dependendo da localização.
A dica é comprar os ingressos nos postos de venda

Elas são lindas, bemnascidas e bem criadas,
ainda mais lindas – sim, foi
possível – graças ao talento
do meu amigo-estilista
Jhosemar Correa, que fez
sob medida os vestidos das
mais velhas – nas pontas
da foto – Manuela e Isabela.
No meio, a fofa Catarina.

... eles cantam a pura realidade em poesia:
"Quando a paixão não dá certo
Não há porque me culpar
Eu não me permito chorar
Já não vai adiantar
E recomeço do zero sem reclamar...". Que assim
seja, sempre!

Muito bom gosto nas peças da
Intimissimi. É uma marca de
lingeries italiana e vai inaugu
rar loja no Shopping Estação no
dia 4 de setembro. Contando os
dias...

Ai ai, adoro mesmo falar de gente que esquenta
o meu coração, e nesta foto ele chega a pegar
fogo de tanto amor pelos meus amigos-amados
Fernando Baracat e Marcos Correa, já em ponto
de bala para curtirem a Feijoada de Inverno
2018. Vai ser lindo, seus lindos!

Festa de São Benedito resgata tradição da viola caipira com
show nacional

Pantanal Shopping lança aplicativo
Primeiro shopping de Mato Grosso a disponibilizar a
ferramenta, o Pantanal Shopping lança o seu aplicativo

Praticar exercícios regularmente é ótimo para manter o
corpo saudável. Porém, atividades físicas extenuantes
e de longa duração causam a liberação de hormônios
do estresse como cortisol e adrenalina, que lesionam
as células do sistema imunológico. Um educador físico
pode avaliar e orientar a intensidade e quantidade de
exercícios mais adequada para o seu corpo. Unimed
#esseéoplano!

objetivo é trazer comodidade, incentivar as ações de re lacionamento entre as lojas e os frequentadores, além de
proporcionar ainda mais conveniência e praticidade com
informações instantâneas para o cliente. Quem baixar o
aplicativo, que está disponível gratuitamente para smar tphones dos sistemas iOS e Android, poderá aproveitar
funcionalidades, como pagamento do estacionamento pelo
com promoções e ofertas exclusivas, além do lembrete de
vaga, que ajuda os esquecidos a não perderem o próprio
carro. Parabéns Pantanal! Modernidade é o que há!

Em meio a versos tão singelos, eles levam o seu canto, seus amores e – é claro
– as mais ricas melodias da música brasileira pela longa estrada da vida. Tanto
que no dia 30 de junho os músicos da Orquestra de Violas – Cultura Caipira de
Valinhos aterrissam em solo mato-grossense para uma apresentação repleta de
bons sentimentos na Festa de São Benedito, em Cuiabá.
A fé e devoção ao Santo Padroeiro de Cuiabá, São Benedito, irá movimentar
milhares de mato-grossenses. No dia 28 de junho terão início as celebrações da
tradicional Festa de São Benedito da Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela
São Benedito.
A programação segue até o dia 1º de julho com diversas atividades – entre elas,
missas pela madrugada, procissões, apresentações culturais e feira gastronômica,
que dispõe de comidas típicas regionais.
Parabéns à Rainha Cecília Fortes e ao Rei Niuan Ribeiro. Festa linda!

Pura verdade...
"Uma das coisas boas da música é que quando ela te ‘toca’ você não sente dor."
Bob Marley
... sábio mestre! Boa quinta, boa semana amigos-leitores. Um beijo!

