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O vice-governador e secretário de Meio
Ambiente, Carlos Fávaro, participou de duas
importantes reuniões na semana passada em
Londres, na Inglaterra. As agendas priorizaram a apresentação da estratégia Produzir,
Conservar e Incluir (PCI) de desenvolvimento
sustentável a novos investidores e parceiros
internacionais.
Avante, MT!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Esporte é na NET
Os fãs de esportes já podem se preparar para duas
semanas de muitas emoções. Até o dia 1º de dezembro, a
NET abre o sinal dos canais SporTV, ESPN, FOX Sports,
BandSports e Esporte Interativo para todos os clientes,
com conteúdos exclusivos e uma cobertura completa de
diversas modalidades esportivas. Além de acompanhar
o sorteio para Copa do Mundo da Rússia, ainda haverá
nos dias 21, 23, 28 e 30 de novembro os jogos das semifinais da Copa Sul-Americana. Para os fãs de esportes
americanos, a ESPN traz uma programação exclusiva
com jogos da NBA e o futebol americano é outra atração
que vai levar muita gente para diante da televisão. Os
atuais campeões, New England Patriots, buscam mais
uma vaga nos playoffs deste ano.

Coluna social, aqui no CMT, é também, cultura:

Feijo Rock da Lu
Hoje, quinta, 23, é niver dela, Luciana Gamballi, e
no sábado, 25, vai rolar a "feixta, vai rolar". Muito rock’n’roll, bebida bacana, feijoada de primeira, e o mais
importante: os amigos de verdade, de toda uma vida.
Muita saúde, amor, felicidade, vida longa é tudo o que
desejo. Viva, vida longa pra Lu! Uhuu!!!

Cuiabania de quatro costados, e da mais alta
qualidade, gente que eu curto desde sempre, as
chiquérrimas Mira Candia, Olinda Torres, e de
chapéu a aniversariante da semana passada
minha amiga querida Iracilda Botelho. Elas
param tudo por onde passam. Adoro!

Quatro curtas e um piloto de série produzidos em MT serão
lançados nesta sexta-feira (24) no Cine Teatro.
Produções são fruto do projeto idealizado por profissionais do
audiovisual que atuaram em regime de colaboração.
Cinco roteiros, quatro curtas-metragens, um piloto de série,
três produtoras e oito diretores associados: números expressivos
da união de forças de profissionais do audiovisual mato-grossense
que idealizaram o projeto Box de Curtas. Nesta sexta-feira (24),
os realizadores lançam os curtas-metragens e o piloto de série em
sessão especial no Cine Teatro Cuiabá, a partir das 20h. A entrada
é gratuita.

Marli Becker com as filhas Gabi e Ana Livia,
em festa de niver da mais velha, no findi que
passou. Todas produzidas pela equipe show do
Studio278SPA. Lindas!

Pra pensar

O que eles têm em comum? Todos os projetos audiovisuais foram
aprovados no edital de Produção de Obras Audiovisuais, iniciativa
da Secretaria de Estado de Cultura, Ancine e Fundo Setorial do
Audiovisual. Lançado em 2016, promete frutos para além de 2018,
já que muitos desses filmes a serem exibidos nesta ocasião estão
ganhando o país sendo selecionados em festivais independentes
e, claro, dada a qualidade cinematográfica, ganhando o mundo.

Natasha Slhessarenko - 50 é fascinante!

Doar sangue não atrapalha sua vida e pode beneficiar muitas
outras. O procedimento é simples: em menos de 20 minutos
você faz sua doação. Ser o herói de alguém #esseeoplano

Outra amiga da vida inteira – que também faz niver dia
23, hoje, vai comemorar seus 5.0 no dia 9 de dezembro. Vai
ter festa boa, barulho, surpresas e também o melhor, que são
os amigos verdadeiros, o amor e a boa energia no ar. Viva,
vida longa pra Natasha! Uhuu!!!

Ele é demais, e eu sou fã demais, intensa demais,
e nunca pedirei desculpas, os indiferentes que se
desculpem! Ahahaha, falei? Boa semana amigosleitores. Um beijo!

