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Comissões não inçecu r Eizdsh
FennerGuimarães,a Beth,qeahiacrxno
qoio na Comissão de Acknirttrcçâo
Pública, encarflwse un bt10 para fra-
tarde melhorara sua qualidade de vida.
A pirreira pmvidônia foi p de Fu-
mar. "Já faz três anos elbi deina vez só"

Depois, Somou os estudos.
Nbcm -, p vSWcw para
ocursoncfumodePedagogiada Newton
de Pcivv e já está no segundo crio.

"Agora tenho corno objetivo cui-

WIadimir não abre
mão do futebol

Wladimir Rodrigues
Dias, assessor legislativo do
gabinetedo deputadoMar-
cos Helênio (PT), está numa
fase agitada da sua vida.
Está terminando o curso de
Direito na Milton Campos,
trabalhando no seu escri
tórioenaAssembléia,além
dos compromissos fami lia-
res.

"Fera dia que só vou al-
moçar no final da tarde", la-
maila.Masessasituoçãoaai-	-
bou despertando nele a necessidade de
planejar melhoro tempo, para não

sua qakcbde de vida. Assim,
esáfrazeidofrukzspara ofrabalhoe,odla
que não dá para saireaknoçzzr, não debi
de se alimentar no horário.

livedo drm alguniasalivida-
des, asno, por erçlo, as minhas anti-
nhcdas, mas, aos sdxidos e domingos,
reúno com a minha turma de quase dnco
anos para jogar um futebol. Nesses dias,
procuro também ficar mais com a minha
fama."

Wladimir já se maniaibu knrbSn na
natação e, para controlar sua ansiedade,
adotou as terqias afrernativas, como os
Fkrá de Bad,. "Estou me sentindo nn,ito
bem, apesar da contria que 1w, sido os
meus dias nestes últimos terços".

dar clã minha
alimentação",
conta. Seguin-
do indicação
de urna cnii-
ga, proarou os Vigilantes do Peso e
está Fazendo uma dieta balanceada.
"Tem menos de dois meses que estou
Fazendo esse regime, afirma, mas já
estou me sentindo muito melhor. Mais
bem disposta e satisfeita comigo mes-
mo". Nas reuniões dos Vigilantes do
Peso, Be11, está cçrendendo novos háhi-

e;

J1

parceria

bsalimentares, mais sczickheis epreven-
tivos no	 kde várias doençris.

"Associada a essa dieta, estou Ri-
zendo também caminhadas e prelen-
do ainda, quando conseguir encaixar
com omeu horário, voltar para a nata-
ção" - afirma, garantindo que, agora,
está de bem com a vida.

Agenor quer retomar o
convívio com os colegas

Depois de ficar à disposição da
secretaria particular do governador
nos últimos quatro anos, José Agenor
Cançado Soares, o Agenor, está de
volta, reassumindo suas Funções na
Secretaria de Comunicação Institu-
cional. Ele agora é o responsávelpelo
atendimentoaos jornalistas na Sala de
Imprensa efoi indicado, também, para
fazer um curso de atualização na área
de Cerimonial e Protocolo.

"Estou em fase de readaptação",
disse. Por isso seus projetos pessoais
acabaram em segundo plano. Mas,
mesmo assim, Agenor está satisfeito
de poder voltar a conviver com seus
colegas da Assembléia.

"Aqui temos uma convivência
muito fraterna e saudável. Quero
retomar as rodadas de chope de
final de tarde para conversar com
os amigos, coisa que não consegui
Fazer enquanto estive fora".

Mas se este é um ponto positivo
no seu retorno, Agenor tem agora
um problema para resolver. "En-
quanto estive na Secretaria , criei o
hábito de caminhar regularmente
na Praça da Uberdade. Depois que
voltei, já engordei um pouco e ain-
da não consegui retomar essas ca-
minhadas que me Fizeram muito
bem. Esperogue, brevemente, pos-
sa voltar a fazer os meus exer-

- cícios" - disse.
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Beth está de
bem com a

vida
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