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O Republikahs restaurante terá evento especialmente 
voltado para o Dia das Mães! O cardápio está divino! 
Pensado com carinho e sabor de comidinha de mãe! Venham 
celebrar com toda a família esse dia tão especial. Faça já 
a sua reserva! O almoço especial de Dias das Mães ainda 
conta com o show do cantor Walter Carvalho que terá um 
repertório especial para esse dia. O valor será R$49,90 por 
pessoa (Cardápio Especial) serviço à vontade com bebidas 
e sobremesas cobradas a parte, crianças até 4 anos, não 
pagam. O Republikahs - Cafeteria, Restaurante & Eventos 
fica na Rua T-5, nº 1312 - Setor Bueno. Mais informações: 
62 3911 1488 – 99977 2797 (whatsapp).

DIA DAS MÃES

CONGRESSO
O médico dermatologista, e aniversariante do último dia 27, 
Hugo Alexandre Lima durante participação no Congresso 
de Cirurgia Dermatológica realizado em Goiânia.

COQUETEL: O coquetel de inauguração da 23ª  edição da CASACOR 
Goiás será no próximo dia 09/05 a partir das 20 horas. A noite é 
benemérita para o Cevam e OVG, que estão vendendo os ingressos para o 
evento. A primeira dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado confirmou 
presença. A abertura para o público será no dia 10/05 e a mostra estará 
em cartaz até 20 de junho, na Rua T-61 esquina com T-5, local do futuro 
empreendimento da City Construtora. A mostra 2019 contará com a 
participação de 61 profissionais em 40 ambientes.

SKIN CARE: O rooftop do Centro Cultural Oscar Niemeyer foi palco, 
na noite do próximo dia 02/05 de uma festa para 200 dermatologistas 
goianos, oferecida pela Revista Caras e pela Fotona, tecnologia de 
rejuvenescimento que combina dois tipos de lasers – ND Yag e Erbium 
Yag – que atuam na flacidez, no relevo, na textura e no contorno do rosto. 
O evento contou com a discotecagem do DJ Thiago Jesus.

PROCESSO SELETIVO IGH: 
O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) - Organização Social gestora 
do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento 
(HMI) e do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr. 
Cairo Louzada (Huapa) – realiza inscrições para processo seletivo nos 
dias 02, 03 e 06/05 para contratação celetista e formação de cadastro de 
reserva. O processo pretende preencher 73 vagas entre as duas unidades. 
O edital está disponível no site do instituto (www.igh.org.br), na aba 
“Transparência”, seguido de “Goiás”. A carga horária das vagas varia 
entre 18h e 44h semanais, e os salários entre R$1.475,86 e R$8.211,82. O 
processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência. 

FEIRA VIRTUAL DE ESTÁGIOS: De 06 a 10/05, a Estácio promoverá 
sua 2ª Feira Virtual de Estágios e Empregos. Para acessar o conteúdo, 
os interessados deverão fazer seu pré-cadastro no link: https://portal.
estacio.br/feira-empregabilidade/. Durante este período, 24 horas por 
dia, será possível conferir carreiras em evidência e mais de 7 mil vagas 
que serão oferecidas para alunos (vagas exclusivas), egressos (vagas 
exclusivas) e não alunos. Empresas como Ambev, IBM, OLX, White 
Martins, Amil, Itaú Unibanco, KPMG, Manpower Group, Huawei, 
BRMalls, Rede D´Or, Stone, Stefanini, Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha, Motta Fernandes, Lojas Americanas, CIEE, Mudes, Nube, 
SuperEstágios, Estante Mágica, Walljobs, Cia de Talentos, dentre outras 
já aderiram à iniciativa. Os temas abordados na Feira serão: Transição 
de carreira, Home Office, Metas e rotinas e Futuro do trabalho, entre 
outros em forma de palestras e conteúdos.

CEI DA EDUCAÇÃO: Os vereadores integrantes da Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) da Educação, instalada para apurar possíveis 
irregularidades praticadas na Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte, se reuniram no dia 29/04 para ouvir servidores da secretaria 
convocados para prestar esclarecimentos na comissão. Na Sala de Reuniões 
das Comissões da Câmara Municipal de Goiânia, serão sabatinados os 
servidores Edson Aslei, gerente de Gestão da Rede Física, convocado 
para responder questionamentos sobre o contrato das escolas modulares 
e gastos dos recursos do projeto Escola Viva, além do também servidor, 
Diego Marques, para esclarecer a entrega de salas modulares da rede 
municipal de ensino.

CAPACITAÇÃO: A secretária de Estado da Educação de Goiás, Fátima 
Gavioli, fez no dia 02/05, o lançamento de um curso voltado para os novos 
professores que estão ingressando, em 2019, na rede pública estadual de 
ensino. O curso Saberes e Experiências de Trabalho para os Professores 
em Estágio Probatório da Rede Estadual de Goiás tem carga horária 
de 30h e será ofertado em EaD. O evento de lançamento aconteceu no 
Auditório do Instituto de Educação de Goiás (IEG), em Goiânia. 

RETROCESSO PARA O BRASIL: A Comissão de Educação da Câmara de 
Deputados aprovou um requerimento de audiência pública para discutir 
com a sociedade a possibilidade de revogar o Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa. Assinado por sete países e encabeçado pelo Brasil em 
2006, esse acordo deve gerar impacto negativo na alfabetização brasileira 
e em relação ao Direito Internacional. Para o autor dos livros “A nova 
ortografia da língua portuguesa” e “Na ponta da língua” o professor 
Carlos André, que participou como representante da OAB Nacional no 
Senado da República no Acordo Ortográfico e em reuniões em Portugal 
sobre o tema, o impacto na alfabetização será lamentável. “A criança que 
não foi alfabetizada com trema, agora terá que aprender? Parece que 
não há uma construção na educação brasileira, são sempre ‘puxadinhos’. 
Se aprovado, o impacto será negativismo para a alfabetização, no que 
está relacionado à grafia. Outro ponto negativo é em relação às Relações 
Internacionais, pois o Brasil passará a ser visto como um país que não tem 
política de estado, mas sim de governo”, afirma.
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NOTAS & AFINS...

RESGATE GASTRONÔMICO
Na próxima segunda-feira, 06/05, a partir das 15 horas, 
o Restaurante Coralina recebe a terceira aula prática do 
projeto “O Resgate da Cidadania Por Meio da Gastronomia”. 
A ação é uma iniciativa do Mercure Hotel Goiânia e do 
cozinheiro Humberto Marra. Essa terceira edição contará 
com a presença das mulheres que integram o grupo Mulheres 
Coralinas, de propósito de ser um coletivo feminino que 
tem, entre seus objetivos, difundir as tradições da Cidade 
de Goiás. As inscrições custam R$50,00 e podem ser feitas 
pelo seguinte número de telefone: 62 99915 3537.

NOVO PROJETO
Os influenciadores goianos Ana Clara Paim e Seu Waldemar 
estão celebrando a inauguração do seu novo projeto “No 
Balaio”, um programa que será exibido pela TV Anhanguera, 
em uma festa para amigos e influenciadores regionais. O 
evento possui temática regional que aborda “o que há de 
melhor em Goiás”, e promete deliciosas experiências, onde 
todos aproveitarão para assistir juntos a exibição da primeira 
edição do programa na Villa Cavalcare.

HAUS OF LOVE
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www.hausofloveart.com
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INSTITUTO RICARDO SHIMADA
Odontologia Integrada

62 3229 1200
www.institutoricardoshimada.com.br

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

LIDERANÇA
Os engenheiros Fernando Fonseca (esq.), Marcos Mineo 
(centro) e Calil Musse foram anfitriões do 3º workshop 
ABL Prime, evento destinado à formação e capacitação 
de novas lideranças do grupo. Eles receberam cerca 
de cem profissionais, entre arquitetos, engenheiros e 
administradores atuantes em nove estados brasileiros e o 
Distrito Federal. Foto: Luis Fernando.

ACADEMIA PRIME GYM
Rua 1134, 226, St Marista

62 3877 1008
www.primegym.com.br
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Facebook: academiaprimegym
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www.briochesucree.com 
@brioche.sucree

CHERRY FOODS
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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

CIRCUITO MANAKAI 2019
Aconteceu recentemente em Goiânia a 5ª Etapa iniciantes 
e intermediários do Circuito Manakai 2019. A próxima 
etapa de nível avançado acontece nos dias 04 e 05/05. 
O idealizador do projeto Felipe Fernandes, a frente do 
Manakai se prepara mais uma vez para receber atletas de 
futevôlei, vôlei de praia para competir saudavelmente neste 
evento que atrai, cada vez mais, atletas de elite de várias 
regiões do país. As competições são abertas para público, 
com entrada por apenas R$10,00 ou 1 kg de alimento não-
perecível. Informações: 62 99931 1206.

FAST AÇAÍ NA FESTA DA FANTASIA
Pela quarta vez consecutiva, a rede goiana Fast Açaí marcou 
presença na tradicional Festa da Fantasia, que aconteceu 
no dia 04/05, em Goiânia. Na 24ª edição da Festa, a marca 
distribuiu açaí, único do mercado com polpa 100% orgânica 
para quem curtiu o evento. Em 2018, a equipe Fast Açaí 
participou do evento fantasiada dos personagens do seriado 
“La Casa de Papel”.

10 ANOS POSÉ
A empreendedora Karla Gomes de Lima recebeu em Goiânia 
franqueados de todo o país, convidados e imprensa para 
comemorar os 10 anos de Posé e o 5º ano consecutivo do 
Selo de Excelência em Franchising concedido pela ABF 
(Associação Brasileira de Franchising). Um despojado 
Coquetel de confraternização marcou a noite do dia 24/04 no 
Restaurante Bouganville do Castros Hotel, com a presença 
de Andressa Suita, modelo da marca ao som da Dj Edi Zerg. 
Foto: Maria Ritha Paixão.

FANTASIAR E DECOLAR
Após sucesso em Fortaleza, Goiânia se torna a primeira 
cidade a receber o Aviões Fantasy na tradicional Festa 
da Fantasia, que aconteceu no sábado, dia 04, no 
estacionamento do Shopping Passeio das Águas. O show, 
que sempre aconteceu na capital cearense, movimenta 
milhares de pessoas fantasiadas e é comandado pelo cantor 
Xand Avião. Além dele, a Festa a Fantasia que chegou a 24ª 
edição contou com um time de DJs no line up, como Jetlag, 
Bhaskar, Sevenn, Mad Dogz, Music Mates e Almy.

FAZER O BEM SEM VER A QUEM
Em agradecimento ao sucesso do Festival Fogo de Chão 
que aconteceu recentemente em Pirenópolis, os produtores 
do evento estão realizando a “Hamburgada Social”, que 
irão produzir, no dia 19/05 e distribuir hambúrgueres para 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em lugares como 
hospitais, orfanatos e asilos. A ação pretende distribuir 
no mínimo 500 unidades e a meta são 1000 unidades de 
hambúrgueres. Todos podem ajudar e as parcerias e apoios 
são bem-vindos. Mais informações: 62 9999 3866.

COLETIVO JOVEM
Com o objetivo de conectar jovens a oportunidades de 
emprego, o Coletivo Jovem anuncia a abertura de mais um 
ciclo de capacitação e desenvolvimento profissional, com 
foco em temas como Comunicação, Marketing, Vendas e 
Produção de Eventos, para aqueles que tenham entre 16 e 25 
anos, que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. 
As inscrições devem ser realizadas até o dia 04/05 ou 
enquanto houver vagas. Para matricularem-se no curso, os 
interessados devem se dirigir a unidade do Coletivo Jovem 
que fica situada em Goiânia. Informações: 62 3297 3117. 
Ao final desse período, os jovens poderão ser encaminhados 
para participação em processos seletivos de empresas 
parceiras do programa, além das fábricas do Sistema Coca-
Cola Brasil. Informações: www.coletivojovem.com.br – 
0800 021 2121.

CASARCOR GOIÁS 2019
CASACOR GOIÁS 2019
Reconhecida como a maior e mais completa mostra de 
arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, 
a CASACOR Goiás terá várias novidades para 2019. Neste 
ano, a CASACOR Goiás acontece de 10/05 a 20/06, na Rua 
T-61 esquina com a Rua T-5, local do futuro empreendimento 
da City Construtora, o edifício Epic City Home, projeto de 
autoria do maior arquiteto brasileiro na atualidade, Arthur 
Casas. Esta, que é a 23ª edição, contará com a participação 
de 61 profissionais e 40 ambientes.

FEIRA VIRTUAL
De 06 a 10/05, a Estácio promoverá sua 2ª Feira Virtual 
de Estágios e Empregos, da qual poderão participar 
alunos egressos e não alunos. Para acessar o conteúdo, os 
interessados deverão fazer seu pré-cadastro no link: https://
portal.estacio.br/feira-empregabilidade/. Durante este 
período, 24 horas por dia, será possível conferir carreiras 
em evidência e mais de 7 mil vagas que serão oferecidas 
para alunos (vagas exclusivas), egressos (vagas exclusivas) 
e não alunos.

“SOLTE SUAS FERAS”
Os empresários Leiner Abrantes e Celso Cortez receberam 
convidados na loja multimarcas Futility, no Setor Marista 
para o lançamento da coleção “Solte suas feras’’ (com looks 
outono/inverno inspirados no conceito “animal print”) e 
apresentação do novo layout do empreendimento assinado 
pelos arquitetos Rodolfo e Rosane Naves. Os eventos 
aconteceram no dia 03/05 (destinado a clientes selecionados 
para participarem de uma pré-venda) e na manhã do dia 
04/05, aberto ao público, tendo o som comandado pelo Dj 
Fábio Días. Haverá um coquetel, além da presença VIP de 
influencers como Yuri (ex-BBB), Jana Brito, Elisa Leite, 
Anne Leandro, Assis e Rafa Mesquita. A loja “Futility” 
revende marcas consagradas no mercado paulistano.

PALESTRA
O cientista e nutricionista Murilo Pereira vai ser um dos 
destaques no Seminário Internacional de Nutrição Esportiva 
com a palestra “o intestino como um órgão endócrino”. 
O evento, que acontece em Goiânia entre os dias 24 e 
26/05 no Castro’s Park Hotel vai reunir Murilo e outros 
11 palestrantes que completarão o quadro de 20 horas de 
conteúdo e networking com profissionais na ocasião. As 
inscrições podem ser feitas pelo Sympla ou pelo site do 
evento sinegoiania.bfeventos.com.br.

ENCONTRO
As amigas Flávia Marinho, Wagna Cristini Rocha, Aldireia 
Souza e Soraya Pamplona marcaram presença na tradicional 
Feijoada do Elpidio no Assoluto.


