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Oi amigos! Coluna especial em homenagem à 25ª edição da Feijoada de Inverno. Tudo na vida tem que ser visto com os melhores olhos. Às
vezes a gente cria uma expectativa e se frustra, mas é sinal de maturidade e de amor-próprio, e também de amor ao próximo, ter boa vontade
com a vida. O lugar da Feijoada este ano foi novo, pois é uma das intenções essa mudança de ares. Aconteceram falhas, que eu, como amiga
de Fernando Baracat que sou, tenho certeza que serão resolvidas na próxima edição que virá, ainda mais forte. As pessoas felizes são as que
me interessam nesta vida, e por lá, havia muitas. Algumas das que por lá vi, e que curto muito por aqui, hoje.
Já dizia o sábio Vinicius de Moraes, e eu não canso de repetir, como um mantra:
"É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe."
Boa semana amigos-leitores. Um beijo com muita felicidade, para todos!
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Eu não tinha uma foto dele sozinho, então me repito
nesta: com ele, Fernando Baracat, o idealizador desta
grande festa, que é a melhor de MT!
A jornalista Dalva Costa com a prefeita de Chapada
dos Guimarães, Thelma de Oliveira

O apresentador Hebert Mattos e o colunista Warner
Willon. Gente feliz, eu curto!

Christiano Coelho, colunista social de Primavera do
Leste. Lindo e querido!

que estiverem acima do peso. Oferece um atendimento
interdisciplinar (médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro e
educador físico) através de encontros para estimular mudanças
nos hábitos.
*Em tempo: saiba mais no site da Unimed ou nas suas redes
sociais

Marcelo Epaminondas, o arquiteto responsável pelo
projeto macro desta 25ª edição. Adoro!

A assessora de imprensa do grupo Petrópolis, Paola
Carlini, e o também jornalista Adilson Moraes

