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Daniela Falcão, diretora geral das Edições Globo Condé Nast,
Silvia Rogar, diretora de redação da Vogue, Donata Meirelles, diretora de estilo, Bárbara Migliori, diretora de moda,
Camila Garcia, redatora-chefe, estão entre os nomes do time
Vogue que marcarão presença no Vogue Fashion´s Night Out
Flamboyant, dia 21 de setembro.
Mais informações: www.vogue.globo.com/Fno/

INCASA RESIDENCE CLUB

encontro marcado

O novo Teatro do Centro de Convenções da PUC – Campus II,
receberá no sábado, dia 16/9, as 21h, o show “Encontro Marcado” reunindo a banda “14 Bis”, “Sá & Guarabyra” e “Flávio
Venturini”. Juntos e em performances à parte, as atrações que
fizeram parte do “Clube da Esquina” vão cantar clássicos
como ‘Sobradinho’, ‘Criaturas da Noite’, ‘Dona’, ‘Planeta
Sonho’, ‘Espanhola’, ‘Linda Juventude’ entre outros. Os ingressos estão à venda no Quiosque Curta Mais (Piso 1 do
Shopping Bougainville,) e variam de R$70,00 a R$200,00. A
organização é d o s e m p r e s á r i o s M a r c e l o A l b u q u e r q u e e
A l e x a n d r e Bisinotto. Estacionamento terceirizado no local.
Mais informações: (62) 3931 0505.

stand-up

Matheus Ceará traz seu stand-up para Goiânia e Anápolis
e promete muitas risadas. Em cartaz na capital no teatro da
Puc Campus 5, no sábado (16/09), às 19h, e no município
anapolino no teatro São Francisco no domingo (17/09), às
19h. Fazendo parte da Temporada de Sucesso do Festival
Cultura do Riso Goiás. A comédia tem a duração de 70 minutos e a classificação é de 14 anos. Um verdadeiro pontapé no
mal humor. Informações: 62|4141 2270

O Grupo Rio Quente apresentou a segunda fase de vendas
do empreendimento InCasa Residence Club, um projeto audacioso de sua unidade de negócio Vacation Ownership, que
traz para o mercado de tempo compartilhado um novo modelo
em residências de férias. Focado no segmento de alto padrão,
patrocínio de torneios esportivos e eventos voltados ao segmento AAA, construção de um programa de indicações, entre
outras iniciativas serão executadas em 45 dias.

outback

Os apaixonados pelo Outback Steakhouse ganharam mais
um delicioso motivo para irem ao restaurante. Isso porque,
a partir do dia 4 de setembro, a marca apresentou seu primeiro Festival de Burgers. São três novas receitas únicas que
invadiram o cardápio da rede, celebrando a união de duas
paixões dos brasileiros: a explosão de sabores únicos do Outback e hambúrguer. Todos os lançamentos acompanham as
batatas fritas da casa. As novidades estarão disponíveis até
4 de novembro em todos os restaurantes Outback do Brasil.

festa do tim

Está chegando a Festa do Tim, recheada de surpresas, 02
atrações internacionais, 06 DJ’s, Open Bar Premium, buffet
completo e novo local. O evento vai acontecer na Estância do
Tim na GO 020, KM 10, saída para o Autódromo de Goiânia.
Ingressos: www.baladapp.com.br, www.ticmix.com.br,
@republicatickets (Rua 89, n 655, Setor Sul).

maturidade X estilos
marketing digital para moda

O publicitário, Cristiomar Silva, ministra, no próximo dia 11/09, palestra sobre Marketing Digital para
Moda, na Faculdade Estácio. Ação, que integra o
1º Ciclo de Conhecido em Moda, acontece em dois
horários, às 9h e às 19h, na unidade do Setor Bueno. O evento é aberto ao público e para participar é
necessário fazer a doação de um brinquedo pedagógico. Toda a arrecadação será doada para as brinquedotecas de CMEIS de Goiânia até o Dia das Crianças.

O Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás
(Sinat) oferece na próxima terça-feira (12), às 19 horas, a
palestra “Liderança Situacional – Maturidade x Estilos”,
com o consultor e Trainer Professional, Anderson Olímpio.
A atividade é gratuita e, segundo o palestrante, o intuito é
trabalhar um dos principais paradigmas da gestão: a busca
do líder/ empresário por efetividade das ações dos liderados/
funcionários. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.
sinat.com.br/eventos-e-cursos. Para participar é necessário
levar um litro de óleo, o qual será doado para o Cevam –
Centro de Valorização da Mulher. A doação deve ser entregue
no dia da palestra.

tecnologia

A CMO Construtora, empresa referência em empreendimentos residencias e com 30 anos de mercado, inovou mais uma
vez no mercado imobiliário e lançou a primeira central de
decorados virtual do Brasil durante a sua 5ª Convenção Anual
de Vendas, que recebeu mais de 400 profissionais do setor.

show de imagens in

Um Festival que pensa a fotografia, a imagem dentro do aspecto da existência. Ou você sabe a diferença entre ver e enxergar ou você se sucumbe. Assim o curador do Goyazes, Festival de Fotografia Goiânia 2017, Diógenes Moura, definiu o
maior acontecimento da fotografia do Centro-Oeste, que se
encerra neste domingo na Vila Cultural Cora Coralina. Ao
todo foram 17 horas de atividades – entre workshops,
palestras, conversas e leituras de portfólios – gratuitas para
o público geral. As exposições que compõem a programação
do Festival, coordenado por Wagner Araújo, ficam em cartaz
até o dia 12 de outubro. São elas: Retumbante Natureza Humanizada, do premiado fotógrafo Luiz Braga (foto); dos selecionados das convocatórias do Prêmio Goyazes; Visões de
um Poema Sujo, do fotógrafo Márcio Vasconcelos e Devotos
e Bandeiras, do coletivo fotográfico Olhares do Cerrado.

Notas & afins...

boutique passion

“Carne de qualidade não é temperada na cozinha, é temperada
no pasto”. A frase é de Ricardo Rodante Sechis, 20 anos, idealizador da Boutique Passion. Junto com Romero Hatem, ele
inaugura em Goiânia, no dia 13 de setembro, a segunda unidade de seu espaço exclusivo para comercialização da refinada
carne Beef Passion. A primeira, em Brasília, já funciona de
segunda a segunda, tamanha a procura pelos cortes. Os cortes
Beef Passion também são encontrados em casas de outros renomados chefes, como Roberta Sudbrack, do Rio de Janeiro, e
André Minfano, de São Paulo. Em Goiânia, Armazém do Churrasqueiro, Mêze Restaurante e Matturado BBQ já garantiram o
produto para seus pratos.

INCÊNDIO NO ESTACIONAMENTO

A organização do evento de música eletrônica “Playground Music Festival” vem a público e com muito pesar lamentar o incidente ocorrido no estacionamento do evento, na manhã de quinta-feira, dia
07/9. Não há ainda motivo certo da causa do foco
do incêndio. Ressaltamos que não houve feridos.
Informamos ainda que o evento possui todos os alvarás necessários para sua realização. Informamos
também que o estacionamento, administrado pela
empresa HP Parking, possui seguro não deixando os
motoristas com prejuízos. Finalizamos comunicando que o fogo não atingiu a área da realização do
evento, que seguiu normalmente sua programação
ate o sem nenhum incidente interno.

Cirurgia plástica: A cirurgiã plástica Gheisa Leão foi
convidada especial da Sinclair Pharma para participar de
um treinamento que aconteceu no dia 06/09, em Salvador
(BA). A médica participou de uma aula teórica sobre o
novo produto para rejuvenescimento facial Ellansé com
o speaker Dr. Pierre Nicolau, renomado médico francês
com doutorado em Cirurgia Plástica.
6° CONAPE: A produtora de eventos Anna Barros, organiza o 6° CONAPE - Congresso Nacional de Perícias
Judiciais cujo tema deste ano é: “Visão 360º para o pleno
desenvolvimento da Justiça”, que acontece pela primeira
vez em Goiânia, de 26 a 28 de novembro, no K Hotel. O
CONAPE já se tornou uma tradição para os profissionais
que atuam nessa área em todo país, mantendo a tradição
por debater temas atuais, no mercado e promover uma
interlocução com o judiciário. FEBRAPAM – Federação
Brasileira das Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores e as Associações de Peritos de Goiás
(ASPECON), do Mato Grosso (ASPERCON) e do Distrito
Federal (INPECON) integram a comissão organizadora.
Inscrições:
www.febrapam.org.br/inscreva-se-para-viconape
Prestígio Mini e Leite Moça: Prestígio é bom, mas no McFlurry com cobertura de Leite Moça® é melhor ainda.
A partir do dia 12 de setembro, os fãs de McDonald’s e
do icônico chocolate da Nestlé vão contar com duas novidades para compor a plataforma de sobremesas da rede
de restaurantes: McShake e McFlurry de Prestígio Mini,
sendo a última ainda acompanhada de Leite Moça.
Semana do Administrador: Para comemorar o Dia do
Administrador, celebrado em 09 de setembro, a Faculdade Estácio realizou até o dia 06 de setembro a Semana
do Administrador. A ação contou com apresentações de
workshops e palestras que mostraram a importância e as
competências da profissão.

TARTUFERIA SAN PAOLO
O empresário Lalo Zanine inaugurou neste sábado 09/09,
o restaurante Tartuferia San Paolo, no Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping, em Goiânia. A casa tem em
todos os seus pratos – doces ou salgados – um ingrediente em comum: a Trufa (os fungos, não as de chocolate). O projeto arquitetônico assinado por Jaime Lago
Mestieri, de São Paulo, possui 300 m² e capacidade para
84 pessoas sentadas (reversível para ambiente corporativo de até 32 Lugares). O cardápio da casa é composto por receitas de cozinha ítalo-brasileiro com pratos a
base de trufas italianas, assinadas por Zanine. A Tartuferia San Paolo também funcionará como empório onde
serão comercializados produtos da própria marca.

3º setor

Em vista da realidade irreversível da presença das entidades do terceiro setor na gestão pública, o advogado
Jaques Reolon está lançando o livro Organizações Sociais, Oscips, OEs e Entidades de Autogestão, um verdadeiro manual para gestores públicos, especialistas da área
e órgãos de controle.

amaretto gelateria
Já conhecida em Goiás pelos gelatos cremosos e de alta qualidade, a Amaretto está fazendo sucesso também com o balcão
móvel de sorvetes instalado em diferentes tipos de festas e
encontros. O serviço diferenciado da empresa tem capacidade
para atender a eventos desde 50 pessoas até mais de mil.

Menu Musical: O projeto “Menu Musical”, realizado
pela Flash Produções no Shopping Cerrado, teve como
atrações desta semana o cantor Luiz Porto e a dupla Fernando Nasser & Rodrigo. Os shows tem entrada franca,
começando às 19 horas. O projeto é promovido na praça
de alimentação todas as quintas e sextas-feiras.
O mau cheiro de uma casa suja cessa tão logo se ponha
fora o lixo. Do mesmo modo, ressentimento, mágoa e
ódio são como o lixo. Guarda-los dentro do coraçãoé
agravar o mau cheiro dentro da alma...

