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A elegantíssima Ana
Vitória Malouf no
destaque de hoje

Arthur Passos

A exuberância da jornalista
Marilza Moreira num evento
em homenagem a mulher na
Assembleia Legislativa

Aniversariou no último 29, o jovem Pedrinho
Nadaf e comemorará no próximo sábado com uma
turma de 60 amigos no espaço social do edifício Mon
Reale. A birthday balada será comandada pelo DJ
Faisão e terá como menu a saudável comida
japonesa.

O publicitário responsável pela campanha do IPTU de
Várzea Grande foi Mário Zugair e com a produção da
Monkey Filmes. Parabéns pela magnifica sacada de
eleger cidadãos que representam a nossa terra.

O governador Silval Barbosa participou na noite
da última quarta-feira, em Brasília, da solenidade
comemorativa aos 68 anos de criação da Polícia

Federal. Acompanhado do secretário de Segurança
Pública, Diógenes Curado e do reitor da Unemat
Adriano Silva.

Ontem foi o grande dia da amiga Fátima Arruda de
Sá, que reuniu seus familiares para celebração íntima na
casa da mãe, no tradicional bairro Bandeirantes, onde
recebeu presentes, carinho e muito mimos.

Parte da turma de amigos pra lá de animada, que
estiveram no casamento de Carol Scaff em Punta
Del Este, Marucia Meyer, Tonzé Dias, Carla Gomes e
Otávio Gonçalves se reuniram no Bar do Azeitona na
tarde de ontem para trocar figurinhas e fotos da
temporada por Uruguay.

Alta Temporada

Negócios

Ocomércio entre Brasil e
Coreia deu um salto de 50%,

de US$ 12 bilhões para US$ 18
bilhões. Apesar do volume
significativo de negócios, o
embaixador daquele país, Kyong Lim
Choi acredita que ainda há espaço
para intensificar a relação e a
instalação de futuras industria no
nosso Estado.

Em Alta

Pesquisa revela alto índice de
satisfação dos brasileiros

com a vida atual. Segundo a CNI, a
crise econômica mundial não
chegou à população, embora atinja
a indústria do país. A geração de
emprego continua aumentando,
assim como a renda e o crédito,
intensificando o consumo.

Da tradicional sociedade cuiabana as queridas
Aparecida Junqueira Barbour e Marinete Borja Brito

Arthur Passos

De intercâmbio pela
Europa os amigos

Tassio Rocha e Julio
Leutwiler,

contemplando a
Catedral de Santiago

de Compostela

Divulgação

Marcondes Araújo

Gestão Pública

A2ª edição do
Congresso Nacional

de Gestão Pública, vai
acontecer nos dias 3 e 4 de
abril, em Brasília. Na
oportunidade serão
apresentados cases e
experiências de sucesso na
Administração Pública e deve
reunir cerca de 150 líderes e
gestores públicos do país,
focando a modernização da
gestão brasileira nas esferas
municipal, estadual e federal.

Araguaia

Estão abertas as inscrições para
o 4º Rally Berohokã e 3ª Taça

Brasil Berohokã, que acontecerá
entre os dias 3 e 7 de setembro nos
Estados de Mato Grosso e Goiás.
Com largada em Primavera do Leste
e a chegada em Goiânia, a rota
contemplará pernoites em Aruanã e
Pirenópolis e Água Boa.


