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O Doce Vida é um programa gratuito para diabéticos 

de autocuidado e automonitoramento da doença. Conta 
ainda com atendimento interdisciplinar (médico, psicólogo, 
nutricionista, enfermeiro e educador físico) que estimulam e 
apoiam mudanças no estilo de vida.

Se existe uma 
pessoa que exala 
amor, esta pessoa 
é ela, a melhor 
veterinária desta 
cidade, a minha 
amiga Silvia 
Cardinal do 
ZooShop. Na foto 
com uma lindeza e 
o sorrisão na cara. 
Amo tanto que 
nem sei... 

Lise Campos, mãe do meu  sobrinho amado Pedro Henrique 
Campos Bianchini, no Museu de Madame Tussauds in New 
York, junto à família real,  na semana passada, curtindo as 
férias. Tudo de bom!

Oi amigos. Achei tão linda a coluna da semana pas -
sada com pouco texto e muitas fotos que vou repetir hoje. 
Na coluna que faço em que gravo, falo tanto que aqui vou 
por essa pegada de falar menos, hehe. Lembrando que 
todas as sextas a Coluna Bem Falada vai para o ar no 
Facebook do Circuito Mato Grosso, no meu Facebook e no 
da Casa do Parque. Aos sábados ao meio-dia, o meu amigo 
Hebert Mattos também a compartilha no seu badalado 
“Programa Estilo”, que passa na TBO. Trabalho é bênção 
e eu só agradeço, como já ensinava a minha linda, que 
eu queria tanto que ainda estivesse viva, Cora Coralina:

Aninha e Suas Pedras

Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.
Cora Coralina

semana que se inicia amigos-leitores. Um beijo!

Laura Queiroz é formada em educação física, é 
personal trainer e candidata ao título de Rainha do 
Peladão – campeonato de futebol amador de MT. 
Tem o corpo perfeito, é bacana e inteligente. Minha 
personal. Sou fã!

Os noivos Julia Crepaldi e Luis Fernando Lucas 
que se casam em Sampa neste sábado, 14. Os pais 
da noiva – cuiabana – Adriana Crepaldi e Claudio 
Bruehmueller e toda a família são só felicidade. 
Muitos amigos cuiabanos estarão  lá com toda a 
energia positiva para a felicidade do casal. Viva os 
noivos!

Super curto todos, Hosan Monteiro, Ali Junior e Ewelin 
Duarte que agora promove as baladas no Carioquinha Bar. 
Apreço imenso... desde sempre e para sempre!

Boas novas, eu faço 
questão de contar, 
e esta foto – que é 
do Dom Sebastião 

do Pantanal 
Shopping – todo 

esse ambiente 
poderá ser visto em 

breve no Shopping 
Ibirapuera em SP. 
Parabéns demais 
para o chef Paulo 

Vitor Leite e equipe! 
Show, show, show! 

O Instituto Cultural 
Flauta Mágica, que 
ensina música e dá 
oportunidade de 
uma vida melhor às 
crianças carentes 
do Jardim Vitória 
e redondezas, 
estará com elas 
apresentando-se na 
Disney, em Orlando, 
Flórida, neste 12 de 
outubro, Dia das 
Crianças. Muito 
orgulho para MT!

Conheça também 
como a tecnologia 
pode te ajudar. Tô 

lá e não quero sair, 
jamais. Marque 
uma avaliação: 

99224-0394 e fale 
com Patricia (a foto 

é de uma cliente 
em um mês de 
tratamento...).


