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lançamento
ALMOÇO

Marcilio Green Floor (à esquerda) recebeu durante almoço no
Piquira’s do Flamboyant, o empresário e seu sócio Claudio
Cohol, donos da escolinha de futebol Ronaldo Academy em
Goiânia. Ele veio para definir as equipes que irão participar
da Ronaldo League, que acontece em outubro, na cidade de
São José dos Campos (SP) e ver investimentos para os projetos sociais da escolinha. Foto: Carlos Mesquita.

HOMENAGEM

La r a Ma c e do r e c e be u o T ítu lo d e H o n r a a o M é r ito n a
Câ me r a Munic ipa l de Go iâ n ia , in d ic a ç ã o d a Ve te a d o r a
Sa br ina Ga r c ê s pe lo tr a b a lh o v o lu n tá r io d e p r o te ç ã o
a os a nima is junto a o gr u p o “ Ba r b a s e m A ç ã o ” . Fo to :
Ge ova nna Cr istina .

A digital influencer Thais Rossit recebeu convidados para o
lançamento da marca “Rossit Brand” no dia 21/08. A nova
marca é voltada para o atacado com showrooms em Goiânia e
São Paulo, e contará com e-commerce, para o varejo. A linha
é toda pensada para mulheres de 22 a 35 anos, day by day. A
“Rossit Brand” contará com os mais diversos tipos de peças
femininas. Tecidos como tweed, seda, tricoline, malha, couro,
rendas, além de muitas peças de alfaiataria estão compondo
a coleção. A cartela de cores contempla tons terrosos, como
rosé, azul claro, bege, branco e verde. Os tons em destaque
são o pink, preto, laranja, dourado e azul marinho. A cantora
Carina Duarte animou a noite dos convidados com um show
exclusivo. Fotos: Karitha Oliveira.

ECOSPORT WEEK

O sábado, dia 26 de agosto, foi reservado pela concessionária Ford Ciaasa para celebrar a chegada do Novo
EcoSport 2018 ao mercado. Como parte da ação EcoSport Week, na data, clientes, personalidades e imprensa
foram convidados para os tradicionais test-drives, numa
programação festiva e descontraída.

ROADSHOW

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, Riotur e a Associação de Hotéis do Estado ABIHRJ unem forças em uma iniciativa inédita de promoção
turística ao longo do segundo semestre, voltada para os
principais mercados nacionais emissores de turistas. Pela
primeira vez, os representantes do trade carioca realizam uma ação voltada exclusivamente para a imprensa.
Goiânia foi escolhida para iniciar este projeto pioneiro, batizado de #vemprorio. O evento acontece próxima
quarta-feira (30/08) no Castro’s Park Hotel, para apresentar o novo cenário do Turismo carioca, um ano após
as Olímpiadas. Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Belo
Horizonte ainda serão contempladas nos próximos meses.

congresso europeu
O médico cardiologista Frederico Nacruth dá uma pausa nos
atendimentos e embarca nesta quarta-feira, dia 23, para Barcelona, na Espanha, para integrar o rol de profissionais que
participarão do Congresso Europeu da Sociedade de Cardiologia (European Society of Cardiology). Até dia 30 de agosto, o médico goiano estará realizando atualizações clínicas e
trazendo para Goiás o que há de mais atual em medicina diagnóstica em matéria do coração. Acompanhe no Instagram:
@dr.fredericonacruth

SHOPPING ATACADISTA

O Mega Polo Moda lança na capital seu primeiro shopping
fora de São Paulo, de olho no potencial de Goiânia como pólo
atacadista de moda e na sua localização estratégica. O Mega
Pólo Moda Goiânia foi apresentado a lojistas e prospects
nesta última quinta-feira (24), na Avenida Bernardo Sayão,
no Setor Fama. O empreendimento, que tem parceria com as
goianas EBM Propriedades e Terral Shopping Centers, será
totalmente térreo e terá área superior a 22 mil metros quadrados, 289 lojas, hotel, área de eventos, praça de alimentação,
segurança 24 horas, climatização e o maior estacionamento
rodoviário da região, com mais de 500 vagas, prometendo
oferecer a melhor infraestrutura em shopping atacadista da
região. Mais de 45 marcas já estão confirmadas.

gastronomia

A Chef de Cozinha Rayssa Gomide Dias Duarte ao lado do
Chef Confeiteiro Lucas Corazza, o 29º Congresso Nacional
Abrasel e o Vinum Brasilis, o tema “Conectar - Saberes, Pessoas, Iniciativas” vem com a proposta de interligar ações,
conhecimento que atuem para o desenvolvimento do setor
de alimentação fora do lar e contribuam para facilitar o empreender e melhorar a qualidade de vida no Brasil.

Notas & afins...

DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO
OVG e CGV se unem para comemorar a data que
h o m e n a g e i a pessoas que disponibilizam a ajudar o próximo
de forma voluntária. A Organização das Voluntárias de Goiás
(OVG), por meio do Centro Goiano de Voluntários (CGV)
realizam evento em comemoração ao Dia Nacional do Voluntário, no auditório da OVG, nesta segunda-feira, dia 28 de
agosto, às 20h. O diretor geral Anderson, da OVG, Augusto
de Souza, a diretora de ações sociais Helca Nascimento e o
gerente do CGV Wellington Divino Fassa estão a frente da
organização do evento. Toda pessoa pode ser voluntária. Basta que o interessado entre em contato com o Centro e faça o
pré-cadastro para participar da capacitação. Logo depois ele
é encaminhado às instituições parceiras da OVG, conforme
disponibilidade de vagas. O mesmo vale para as entidades
sociais que queiram se tornar parceiras da Organização nesse
projeto.

NEGÓCIOS

Os empresários Daniel Carvalho e Charles Starret realizaram
a 5ª edição do Mercado de Festas Infantis Gato de Botas, na
unidade do Marista. Foto: Carlos Mesquita

Saúde: No Brasil tabagismo gera prejuízo de R$56,9
bilhões por ano. R$17,5 bilhões são gastos gastos só
com custos indiretos ligados à perda de produtividade,
causada por incapacitação ou morte prematura de trabalhadores. Por isso combate ao problema tem sido também uma bandeira das empresas, como por exemplo, na
construção civil por meio de ações do Seconci Goiás.
Circuito Arte Consciente: Evento apresentou lazer, diversão e cultura gratuitos para a família no último sábado (26/8). Contando pela primeira vez com parceria do
Instituto Gustav Ritter, o evento levou muita dança,
música, teatro, acrobacias e brincadeiras para o Pet
Place Consciente. Evento ainda teve feira de artesanato
e de gastronomia.
Escape Game: O Shopping Cerrado traz para Goiânia
uma versão Moove do Escape Game, a partir do dia
26/08. A versão que funcionará no Shopping Cerrado é
a Pocket 15, em que o tempo limite para solucionar os
desafios de cada ambiente é de 15 minutos. Podem participar de duas a cinco pessoas por vez, em cada espaço.
Inmam Real Estate Connect 2017: O engenheiro D’Áwilla Batista, da CMO Construtora ministrou palestra no
Seminário da ABCP (Associação Brasileira de Cimento
Portland), no Concrete Show 2017 que aconteceu na São
Paulo Expo, da capital paulista, no dia 23/08.
Encontro Jurídico: O advogado Manoel Alencar, do escritório Alves e Alencar Sociedade de Advogados, participou nos dias 24 e 25/08, do XLII Encontro RedeJur
– Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial,
em São Paulo. Durante o encontro, ele foi convidado a
integrar o conselho da Rede na gestão 2018/2020.

verão chic

ANIVERSÁRIO
A em p r e sá r i a A ngélica Machado da Gr if e Angé lika
M acha d o M o d a P raia, com emorou no dia 26/08 se u
ani v er sá r i o a o lado de seus familiare s e a migos, o
event o a c o n t e c e u para poucos convidados no c ondomín i o o n d e m o r a . E ssa coluna parabeniza Angé lic a por
es s e d i a t ã o e sp e cial!

A terceira coleção de Verão da Manga Rosa Pink será
fotografada entre os dias 29/08 e 01/09, em Búzios, no
Rio de Janeiro. A equipe de produção é formada pela empresária e produtora executiva Silvia Umbelino, o maquiador João Pedro, o fotógrafo João Augusto, a modelo
Caroline Lazzaretti e a produtora Lidiane Santos. O estilo
terá assinatura de Paloma Lima. A Manga Rosa Pink trabalha sempre com peças de alta qualidade, pontuando a
filosofia de vestir a mulher com elegância. Foto: Marcos
Cardoso.

PROJETO MÚSICA COM SABOR

A empresária Flaviana Loureiro, o chef Pedro Ernesto e o
músico Marcos Jardim realizam a primeira edição do projeto
Música com Sabor. O evento aconteceu no dia 27/08, no espaço Sabor de Vida Eventos. Em sua primeira apresentação o
projeto contou com atração da banda Vila Boa Samba Àtoa.
Para harmonizar com o som, foi servida uma feijoada assinada pelo chef Pedro Ernesto e acompanhada de bebidas que
combinaram com o cardápio.

Mensageiros da Caridade: A Casa Espírita Mensageiros
da Caridade realiza almoço beneficente com o objetivo
de arrecadar fundos para manutenção dos seus projetos
sociais. A entidade ajuda famílias em situação de risco
e vulnerabilidade social há 28 anos, contribuindo para
a transformação da realidade local. O evento será realizado no primeiro domingo de setembro (3), no Infinity
Hall, a partir das 13h. O valor do ingresso é de R$100,00
para duas pessoas.
Seja comum, seja simples, seja você quem for. Não há
necessidade de ser importante, a unica necessidade é de ser real.
Ser real é existencial. Ser importante é viagem do ego...

