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Um dos mais influentes compositores da música popular 
brasileira, Caetano Veloso, foi escolhido para abrir a 
temporada 2019 do Flamboyant In Concert. Além de uma 
voz inconfundível, presença de palco e carisma, o público 
poderá conferir um artista que nunca parou de se reinventar. 
Isto porque, ao longo de sua carreira, Caetano traz um 
repertório que visita do samba-canção ao rock, consagrando-
se ainda no tropicalismo, movimento que mudou os rumos 
da arte no Brasil. E é essa diversidade, presente em suas 
canções que marcaram gerações, que poderá ser conferida 
pelos fãs no dia 26/03. Próximos shows em 2019: 30/04 - 
Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá,  28/05 - Zizi Possi,  
25/06 Dinho Ouro Preto,  27/08 - Jorge Ben Jor,  24/09 - 
Alceu Valença e participação especial de Geraldo Azevedo 
e 29/10 - Gilberto Gil.

CAETANO VELOSO EM GOIÂNIA

PARCERIA DE SUCESSO
O Jet park Fazenda das Flores realiza no dia 24/03 uma 
degustação do energético Monster da Coca-Cola e do azeite 
Olivenöl. O evento, que é organizado por Raquel Cruvinel 
que faz parte da diretoria do Jet park, também conta com 
apresentações de manobras de jet-ski, Wake Board e 
Flyboard. Essa ação promocional foi desenvolvida para que 
se abra caminho para projetos de competições de Jet-ski 
onde terão baterias masculinas e femininas. É um evento 
direcionado ao público em geral. Energético Monster, 
Azeite Olivenöl e Solar Gold são as empresas parceiras 
desse evento. Mais informações: 62 99610 1210 - 99946 
0829 (whatsapp).

TROCAS DE INGRESSOS: No dia 27/03, o Flamboyant Shopping 
recebe no palco da Vitrine do Conhecimento a palestra de 
Bráulio Bessa - Poesia que Transforma. As trocas de ingressos 
tiveram início nesta quarta-feira, 13/03. Para conferir a palestra, 
basta doar um livro de literatura infantil em perfeito estado de 
conservação. As trocas vão até o dia 27/03 ou enquanto houver 
ingressos disponíveis, no Stand Flamboyant Social - Piso 1, em 
frente ao banco Bradesco, onde também é possível ter acesso ao 
regulamento completo. Informações: 62 3546 2058 - comunicacao@
institutoflamboyant.org.br. 

U2 COVER: No dia 14/03 o Metropolitan Mall recebeu a 3ª 
edição do Projeto Executiva no Palco. O evento contou com a 
apresentação da Banda U2 Cover. Com mais de 20 anos de estrada 
e reconhecimento nos quatro cantos do País e no exterior, o grupo 
musical é a maior personificação existente da banda U2. Dentre os 
inúmeros lugares que se apresentaram está Cochabamba, Bolívia, 
e a capital do Paraguai, Assunção.

AO VIVO: O médico Alessandro Alarcão esteve em São José do 
Rio Preto para ministrar aulas e técnicas no XIV AECD 2019 
- Atualização e Especialização Em Cirurgia Dermatológica, 
Tecnologias e Rejuvenescimento. O congresso, que é considerado 
o maior do mundo em procedimentos ao vivo, aconteceu entre os 
dias 13 e 16/03.

ESTIMULANDO O CONVÍVIO: Terreno cedido por construtora 
abrigará praça temporária que estará aberta gratuitamente para 
prática de pingue-pongue. A inauguração aconteceu no dia 14/03 
e contou com a presença do medalhista na modalidade Hugo 
Hoyama, dez vezes ouro nos Jogos Pan-americanos. Fãs de tênis 
de mesa terão, a partir do dia 14/03, um local público e gratuito 
para a prática do esporte.

CURSO / DIREITO IMOBILIÁRIO: Nos próximos dias deste 
mês de março os advogados e professores Diego Amaral, Arthur 
Rios Júnior e Alberto Pequeno promovem a primeira rodada do 1º 
Curso Avançado de Extensão em Direito Imobiliário. Com apoio 
do Secovi Goiás e do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário 
(Ibradim), as aulas trarão assuntos inovadores e contemporâneos 
baseados na prática da advocacia e dos negócios imobiliários, 
voltado para os que militam nessa área do direito, seja como 
advogado, empresário do mercado imobiliário, gestor de negócios 
imobiliários ou qualquer outra atividade vinculada ao mercado 
em questão. O curso acontecerá nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30.

FEIRÃO DE PORTA A PORTA: Comodidade e facilidades é o 
que a MRV ofereceu a quem pretendia comprar um imóvel em 
Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Isso porque, no dia 
16/03, a construtora realizou o 1º Feirão de Porta a Porta. Além 
de facilidades comerciais, como entrada em até 60 vezes e sinal de 
R$99,00, a construtora disponibilizou motoristas para buscar os 
clientes em casa e levá-los até o plantão de vendas.

ECONOMIA DE TEMPO: A crescente expansão do uso de 
ferramentas digitais como arquivos em nuvem, e-papers, 
smartphones, inteligência artificial, sistemas ciber-físicos entre 
outras, tem sido responsável pelo que os especialistas em gestão 
estão chamando de “Quarta a Revolução Industrial” ou Indústria 
4.0. Em Goiânia, por exemplo, a Dinâmica Engenharia, construtora 
com 35 anos de mercado, há seis meses digitalizou todo o processo 
de vistoria para entrega de apartamentos novos aos clientes. 
A inovação veio por meio de um aplicativo, desenvolvido com 
exclusividade para o serviço, que registra e concentra todas as 
informações de forma detalhada, inclusive com fotografias.
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NOTAS & AFINS...

TEATRO
Paulo Gustavo inicia turnê de show musical com sua mãe, 
Déa Lúcia. Em Goiânia, a apresentação Filho da Mãe será no 
dia 13/04, no Teatro Rio Vermelho. No palco, eles celebram 
esta relação tão especial, num show em que os dois vão 
cantar e contar as divertidas histórias de tantos anos de 
convivência. Os ingressos já estão à venda. Informações: 
62 3219 3300 – 3219 3400.

“LOLOUCAS”
Chegou à hora de “Morrer de Rir”. Temporada 2019 do 
Festival Cultura do Riso em Goiás promete boas gargalhadas. 
Para começar bem o ano a produtora goiana Cultura do Riso 
apresentou as atrizes Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros 
com a peça/comédia Loloucas. Foram três apresentações, 
uma em Anápolis, no Teatro São Francisco e duas em 
Goiânia no Teatro Madre Esperança Garrido.

HAUS OF LOVE
Galeria de Arte

www.hausofloveart.com
62 98609 8866 – 3624 9784
62 98335 6666 (whatsapp)
hausofloveart@gmail.com
instagram: @hausofloveart

NB|PRESS.CO
Assessoria de Imprensa

Comunicação e Eventos
@nbpress.co

nbpress.co@gmail.com

INSTITUTO RICARDO SHIMADA
Odontologia Integrada

62 3229 1200
www.institutoricardoshimada.com.br

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, 470
St. Sul, Goiânia - GO

SITE I-CONNECT
www.iconnectgyn.com

WÂNIA SIMÃO
Arquiteta – Interiores - Paisagismo

62 3241 4749 - 99944 7395
Rua 115, Loja 2 (Térreo),

Galeria  Via 115
Setor Sul - Goiânia-GO

contato@terracoarq.com.br

AMOR GOURMET ATELIER
Amor em forma de sabor!

Brigadeiria Gourmet
Artesanal.

62 98266 3440
@amor.gourmet.atelier

CARINA DUARTE
Marcando seus melhores

momentos.
Para shows: 62 98452 9901

@carinaduarteofficial

RALLY DA MULHER
Como já é tradição, o Passeio das Águas Shopping receberá 
mais uma edição do Rally da Mulher, a maior prova 
exclusivamente feminina no Brasil. O evento, que será 
realizado para homenagear todas as mulheres do nosso 
estado, acontece no dia 23/03, e espera receber mais de 500 
competidoras que percorrerão aproximadamente 200 Km, 
passando por pelos municípios de Goiânia, Caldazinha, 
Goianápolis e Senador Canedo. O projeto, realizado pela TV 
Anhanguera, conta com a supervisão da federação Goiana 
de Automobilismo, coordenação técnica do Clube Esportivo 
do Fora de Estrada em Goiás (CEFEGO).

ACADEMIA PRIME GYM
Rua 1134, 226, St Marista

62 3877 1008
www.primegym.com.br

Instagram: @academiaprimegym
Facebook: academiaprimegym

HENRIQUE MONDUCCI PHOTOGRAPHY
Fotografia de Moda + Publicidade

www.henriquemonducci.com
62 98609 8866 – 3624 9784
62 98335 6666 (whatsapp)

ALTA PERFORMANCE
A empresária e atleta Renata Di Giacomo inaugurou mais 
uma unidade da R3 Fitness, agora Premium, no Metropolitan 
Mall, no dia 13/03. A inauguração da terceira unidade foi 
somente para convidados, o evento contou com show da 
cantora Carina Duarte e discotecagem do DJ Rubens Fontes. 
Foto: Cristiano Borges.

BRIOCHE SUCRÉE
62 3594 3057 - 98611 9391 

www.briochesucree.com 
@brioche.sucree

CHERRY FOODS
62 99694 9466 - 3911 0899 

www.cherryfoods.com.br 
@cherryfoods

ADEGA QVIN
62 99426 9786

qvin@qvin.com.br
@adegaqvin

LIDIO CARRARO
62 99667 8282 

fernandocf1988@gmail.com 
www.lidiocarraro.com 

@lidiocarraro

AZEITES OLIVENÖL OIL
62 99148 7878 
@azeiteolivenol 

comercial@olivenol.com.br

PRIME
SOM-LUZ-PALCO

62 3548 0303 - 98102 0128
www.primesomluz.com.br

prime@primesomluz.com.br
@primesomluzpalco

GRAVANDO DVD
A promessa do sertanejo, Mali, se prepara para gravar seu 
primeiro DVD no dia 27/03 com uma festa super vip para 
convidados na boate Vilão Premium. Com repertório de 
composições suas, Mali vem caindo no gosto do povo com 
as músicas “Ranço”, “Chinelo Havaiana” e “A Nega e o 
Nego”. No ano de 2013, aos 17 anos Mali assinou com uma 
gravadora carioca e lançou seu primeiro EP. Seu primeiro 
hit “Sou Poderosa” tocava todos os sábados no Caldeirão 
do Huck.

PORTUGAL & GOIÂNIA
Diretamente de Portugal para Goiânia, a Dr.ª em direito 
civil Mônica Jardim irá ministrar palestra no 2º Congresso 
Goiano de Registro Civil, dia 27/04. O tema abordado será, 
“As competências do Registro Civil em Portugal em virtude 
da desjudicialização”. O evento realiza-se entre os dias 26 
e 27 do mês seguinte, no auditório do K Hotel, realizado 
pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de 
Estado de Goiás (Arpen – GO) e irá abordar temas atuais 
ligados aos serviços cartorários. Foto: Divulgação.

“SANDUÍCHES DO MUNDO”
O workshop “Sanduíches do Mundo”, ministrado pelo chef 
Rodrigo de Melo, teve sua estréia na Bontempo e devido 
ao sucesso ele voltou para uma nova edição. O curso foi 
um convite àqueles que desejam explorar a gastronomia e 
o universo dos sanduíches em apenas algumas mordidas. 
Isto porque, a partir de um prato universal, mas que ganha 
diferentes sabores e leituras pelo mundo, os presentes 
aprenderam desde a escolha e preparação de carnes à 
combinação harmônica de diversos ingredientes. O evento 
aconteceu dia 14/03 no showroom da loja. Na foto estão 
o empresário João Nelson de Azevedo Júnior com o chef 
Rodrigo de Melo.

FÉRIAS
Ricardo Portas (centro) se encontra de férias em Fernando 
de Noronha e fez um pit stop no tradicional restaurante da 
badalada Pousada do Zé Maria (esquerda) e foi recebido 
pelo Chef Moreno.

WORKSHOP GASTRONÔMICO
O chef Pedro Ernesto realizou no dia 14/03 no Atributo 
Gastronômico uma oficina de degustação exclusiva para 12 
pessoas. O intuito do evento foi mostrar a preparação de 
quatro “pratos” que fazem parte do cardápio de seu buffet. 
Na foto de Elodia Ferreira está o casal de advogados Miguel 
Cançado e Symone Calil com o chef Pedro Ernesto.

COMEMORAÇÃO A SAINT PATRICK’S
Geraldo Oliveira, gerente Geral do Mercure Goiânia, organiza 
pelo quarto ano consecutivo evento em comemoração 
a Saint Patrick’s, padroeiro da Irlanda. O dia do santo é 
celebrado em 17/03, e, para entrar no clima dos festejos, 
no dia 14/03, o restaurante Coralina, do Mercure, abrigará 
noite temática com show de banda de rock, chopp verde, 
drinks especializados e petiscos variados. O restaurante 
abrirá às 19 horas e o início do show está previsto para às 
20h30. A entrada é gratuita e aberta ao público.

ESSÊNCIA - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
Idealizada pela Designer e Fotógrafa Goiana, Gleyk Suelbe, 
que encontrou na fotografia sua essência e uma forma de 
vencer a doença síndrome do pânico. Tudo iniciou com oração 
e o desejo de ajudar mulheres com baixa autoestima, que 
sofrem ou sofreram de depressão. De 22 à 29/03, a fotógrafa 
realizará uma exposição fotográfica intitulada “Essência” 
que acontecerá no Goiânia Shopping. A inauguração da 
exposição acontecerá no dia 22/03; contará com a presença 
de todas as mulheres envolvidas nesse projeto, sendo uma 
linda homenagem ao dia internacional das mulheres.

CURSO
A arquiteta e personal organizer Mariana Thomé continua a 
série de cursos e workshops sobre organização residencial 
em Goiânia. O primeiro “Mais Home Organizer”, como é 
chamado, acontecerá no próximo dia 23/03 no decorado 
Vogue Alameda, e terá como foco a disposição total da casa 
para melhoria da funcionalidade dos espaços, resultando 
no bem estar e qualidade de vida por meio da organização. 
Informações e inscrições: @maishomeorganizer - 62 98285 
4383 (whatsapp) - maishomeorganizer@gmail.com. Foto: 
Divulgação.

COMEMORAÇÃO
Lázara de Fátima Hungria Borges - membro da CEIG, Isis 
Passos Fontenele - Presidente da CEIG - comissão Especial 
de Inovação e Gestão da OAB GO, Sonia Teles - Diretora 
Secretaria Adjunta da CEIG, após a posse da sede da OAB 
estiveram comemorando no Restaurante Assoluto.

FEIRINHA DO CORAÇÃO
A Loja Colaborativa do Passeio das Águas Shopping 
recebe, até 20/03, a Feirinha do Coração, que oferece 
artesanato, bijoux, brechó, bordados, artigos de decoração, 
lembrancinhas, entre outros produtos, além de uma apetitosa 
culinária a preços populares. A ação, que é realizada 
pela Associação Down de Goiás (Asdown) com ajuda de 
parceiros, é uma iniciativa beneficente que visa contribuir 
para a manutenção de projetos para pessoas com síndrome 
de Down.


