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A princesa Ana Beatriz Moraes, em sua entrada
triunfante na sua megafesta de 15 anos, no sábado
passado, onde humildemente entregava flores para
os seus convidados. Linda, lindo e emocionante!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Educonexão da NET entra em ação
O projeto Educonexão começou a ser implantado em
Cuiabá esta semana e a primeira escola municipal beneficiada é a Ana Tereza Arcor Krause, no Jardim Industriário. O objetivo é fomentar a inovação educacional com
apoio das tecnologias digitais. Esta é apenas a primeira
unidade de um total de 85 que serão beneficiadas pelo
projeto que é uma iniciativa da NET e irá atender pelo
menos 25 mil alunos com serviços gratuitos de TV a cabo
e internet banda larga. É a NET ativa na sociedade e
mais uma vez promovendo a inclusão digital.

Estou no meio da foto e não conseguiria me
cortar (hehe) – não gosto de ser over estando
sempre por aqui – mas realmente com um
fundo de flores deste na festa real de Ana
Beatriz Moraes, ficamos todos lindos. Amigos
queridos Fernando Baracat, Dalva Costa e
Adilson Moraes. Espetáculo de noite!

Jhosemar Correa surpreendeu!
Na megafesta de 15 anos de Ana Beatriz Moraes, meu amigo
Jhosemar Correa fez os modelitos das amigas da aniversariante, que tiveram um momento lindo junto dela. Tudo perfeito e
sofisticado, seguindo a linha da festa do século, nesta cidade.
Adoro ver o sucesso dos meus amigos e adoro contar aos quatro
ventos! Congrats, Jho!

Equipe Espaço Laser comandada por Carla
Curvo, em dia de inauguração no sábado
passado no Shopping 3 Américas. Mais uma
unidade com sucesso mais que garantido!

Fernando Baracat arrasa, sempre!
Ele coordenou os fornecedores da festa já citada, coordenou
a festa toda e deu o tom de sofisticação perante a sociedade
cuiabana. Ele, que sabe como ninguém quem é quem, quem
forma opinião, quem aprecia o belo, foi perfeito em toda a sua
atuação. Festa perfeita, com gente competente. Adoro!

Adorei a foto, equipe da Genius Publicidade
e do Pantanal Shopping fazendo as peças
com o Papai Noel que em breve vai chegar
por lá. Tici Pessoa e Amanda Rodrigues,
sucesso sempre!

Pra pensar
"Tudo está ligado, como o sangue que une uma família.
Todas as coisas estão ligadas.
O que acontece à Terra recai sobre os filhos da Terra.
Não foi o homem quem teceu a trama da vida.
Ele é só um fio dentro dela.
Tudo o que ele fizer à teia estará fazendo a si mesmo."
(Cacique Seattle)
... não é simples, mas eu acredito. Boa semana amigos-leitores!

Secretário Kleber Lima, ouro de mina...

Tá difícil dormir com esse barulho? Conheça as
possíveis causas do ronco e veja algumas dicas de como
amenizar esse incômodo: http://unimed.me/1004XT.
Cuidar do seu sono #esseeoplano

É uma expressão que se usa para designar boas pessoas.
Pessoas comprometidas, pessoas sérias, de bem... E é o que eu
penso de pessoas parceiras, que estão firmes nos seus objetivos
na alegria e na tristeza. Desde que ele voltou à sua rotina na
GCOM, gostaria de ter dito isto em público. Feito!

