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A modelo Goiana Ludmila Lobo ficou conhecida 
internacionalmente quando teve dois de seus ensaios 
fotográficos publicados pelo site da revista Americana 
Sports Illustrated e GQ Mexico. Depois de uma carreira 
de sucesso no mundo da moda a goiana vem chamando a 
atenção dos amantes da arte. A artista goiana foi convidada 
pelo ultra luxuoso Hotel Park Hyatt, na ilha de Mallorca na 
Espanha para uma exposição individual de seus trabalhos. A 
artista selecionou 35 de seus quadros para a exposição que 
será inaugurada no dia 03/08, com a presença de Ludmila e 
permanecerá aberta até o dia 17/08.

ARTE

“ECLIPSE”
O empresário Deni Marques, conhecido como “Tuka” 
está preparando grandes surpresas para a Festa 800, que 
acontecerá no dia 31/08, em Goiânia. Com o tema “Eclipse”, 
a festa será palco para uma noite única, de perfeito equilíbrio 
entre a energia vital do sol e a inquietude misteriosa da lua.

ANIVERSÁRIOS: A Viela Gastronômica foi o restaurante escolhido 
pelo Portam Glam para a comemoração dos aniversários das 
integrantes nascidas nos meses de junho e julho. A celebração, 
inédita, aconteceu dia 10/07 e foi marcada pelo tema “Noite 
Italiana”, com cardápio inspirado naquele país europeu e, claro, 
muito vinho, que cai muito bem neste clima friozinho. A chef da 
Viela, Flavia Torres e a idealizadora do Portal Glam, arquiteta 
Aline Santos pediram que as participantes levassem um pacote de 
macarrão, que será destinado a doação.

HIGH TECH: Um pouco da Itália presente nas residências goianas.  
É desta maneira que os franqueados da Bontempo, Lívia Azevedo 
e João Nelson de Azevedo Junior, em parceria com um dos grandes 
nomes fundadores da arquitetura de vanguarda e proprietário do 
Decoma Design, Luigi Mascheroni, apresentam Luce. O sistema 
high-tech de condução elétrica entre colunas e prateleiras alia a 
clássica e reconhecida geometria italiana lado a lado com infinitas 
possibilidades criativas e tecnologia de ponta, que abrilhantará a 
decoração das residências da capital.

NOITE DE GLAMOUR: Uma noite de muita animação agitou 
o decorado do Miami One LifeStyle, empreendimento da EBM 
Desenvolvimento Imobiliário, na última semana. O coquetel para 
convidados foi promovido a quatro mãos pela EBM, VR Imóveis, 
Instituto Rildo Lasmar e Instituto Tatiana Dias reuniu um time de 
peso, com a presença do ex-jogador Kaká e sua noiva, Carol Dias. 
A ocasião ainda contou com o talento da cantora e compositora 
Mayah, que embalou a festa.

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS: O Oba Hortifruti acaba de 
lançar um programa de vantagens para os consumidores: o Cliente 
Bem Querer. Com apenas um cadastro no site da marca, todos os 

Edição: 110

NOTAS & AFINS...

NOVO CARDÁPIO
O empresário Múrcio Dias abrirá as portas do Tokai 
Gourmet, que oferece a cozinha fusion com elementos 
da culinária tailandesa, japonesa e chinesa. O restaurante 
será inaugurado no dia 24/07, na praça de alimentação 
do Shopping Flamboyant. O cardápio é do chef Guta 
Domenech. Assinando o cardápio japonês o Tokai trouxe 
de São Paulo o renomado Sushiman Rafael Mabu, que 
trabalhou no Kinoshita, único restaurante  japonês de São 
Paulo a ostentar uma estrela do Guia Michelin. Foto: Lucas 
Silva.
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FESTIVAL AME
Pirenópolis vai sediar nos próximos dias 19, 20 e 21, a 
segunda edição do Festival AME - Amor, Música e Esporte, 
que acontecerá na Reserva Lavras dos Bandeirantes, uma 
fazenda às margens do Rio das Almas, a 1,5 km da cidade, 
com estrutura para práticas de esportes como futevôlei, 
yoga, funcional, cross fight, boxe, capoeira, muay thai e 
passeios de bicicleta. A intenção é conectar as pessoas em 
um evento que celebra a saúde, o bem-estar e a natureza em 
três dias com muitas atividades e músicas. O lançamento do 
Festival será no dia 19/07 com um line-up de DJs que farão 
sets para todos os gostos.

FILARMÔNICA
A superintendente do Centro Cultural Oscar Niemeyer 
Mara Publio Veiga Jardim e o arquiteto Fernando Parrode 
estiveram no belíssimo concerto da Orquestra Filarmônica 
de Goiás, regida pelo maestro Neil Thompson, na prestigiada 
Sala São Paulo com casa cheia.

compradores poderão aproveitar semanalmente de valores ainda 
mais atrativos, em ofertas presentes nos tablóides Preço Verde e 
Minha Hora Oba. A ideia veio em sintonia com os 40 anos da rede, 
que comemora a ocasião apresentando um novo posicionamento e 
um conceito de identidade visual mais moderno e inovador.

NAS ALTURAS: No último sábado, 06, as profissionais em nutrição 
e sócias da Clínica Mood.Se, Isabel Dourado, Thainara Salatiel, 
Tallita Cardoso, Patrícia Pagotto, a personal Yoga Trainer, Lana 
Melo e a personal LPF trainer, Amanda Martino, prepararam um 
aulão para suas clientes em comemoração aos dois meses da clínica, 
no topo do Complexo Orion, o prédio mais alto da cidade. Na ocasião, 
que reuniu dezenas de pessoas, marcas conhecidas, serviram café da 
manhã e amostras de produtos grátis durante o evento. 

SEMINÁRIO: Goiás esteve presente no Seminário Nacional 
de Governança para o Turismo, em Capitólio Minas Gerais, 
apresentando projeto TereÔxente - Festival Gastronômico de 
Terezópolis Comida e Arte nordestina de Terezópolis como “Caso 
de Sucesso. O prefeito de Terezópolis, Francisco Alves de Souza 
Junior e a Coordenadora do Programa de Gastronomia da Goiás 
Turismo, Sônea Stival, foram expor sobre a iniciativa no painel 
“Destinos Turísticos Inteligentes - Gestão Inovadora”. As cidades 
de Foz do Iguaçu no Paraná, Canela e Nova Petrópolis, Rio Grande 
do Sul integram a mesa no debate. O Seminário de 11 a 13/07 foi 
promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. A terceira 
edição do TereÔxente está programada para acontecer em abril de 
2010, como parte dos festejos do aniversário da cidade.

LOJAS NO INTERIOR: A Novo Mundo, importante varejista do 
Centro-Norte do país, reinaugurou cinco lojas no interior de Goiás 
no dia 12/07. As unidades foram repaginadas dentro do Programa 

Casa Nova da rede, que traz ambientes mais clean e integrados, 
com wi-fi gratuito e um mix de produtos mais direcionados às 
necessidades locais. As reinaugurações aconteceram nas cidades de 
Anápolis (duas lojas), Goianira, Inhumas e Mineiros. Atualmente, a 
Novo Mundo está presente em 9 estados e Distrito Federal.

LANÇAMENTO: As blogueiras de moda e influenciadoras digitais 
Raimara Feitosa, da cidade de Imperatriz (MA); e Deborah David, 
do Distrito Federal desembarcam em Goiânia no dia 13/07 para 
prestigiar a festa de lançamento promovida pelo empresário de 
moda Paulo Bessa para a nova coleção. O evento aconteceu no 
Estação da Moda Shopping.

11 ANOS DE ATUAÇÃO: A Sicredi Planalto Central completa neste 
mês de julho 11 anos de atuação, comprometida em atender seus 
associados com excelência, gerando valor para quem empreende no 
varejo, indústria, serviço ou agronegócio. Outra frente de atuação 
é o compromisso com as comunidades onde está presente. Fundada 
em 2008, na cidade de Cristalina GO, hoje, possui 16 agências em 
13 municípios de Goiás, Brasília e na Bahia. Além de resultados 
financeiros para seus associados, instituição se destaca em projetos 
sociais e de classe. Entre eles estão o Fundo Social, o Projeto União 
Faz a Vida (PUFV) e o Comitê Mulher.

LIQUIDA FLASH: O Buriti Shopping realiza, entre os dias 12, 13 
e 14/07 a segunda Liquida Flash do ano. Todas as lojas ofertam 
descontos de até 50%. Oportunidade para o consumidor que deseja 
adquirir eletrodomésticos, itens de perfumaria e vestuário em geral. 

ALMOÇO: A empresária Marilene Borba sempre aposta em 
novidades para a satisfação de sua clientela do Sanseto Japanese 
Experience. O restaurante abrirá para almoço de quinta a domingo 

com o melhor da cozinha japonesa no estado. 

CINEMA NO GARDEN: Em sua terceira edição, o Flamboyant 
Garden Festival apresenta para o mês de julho uma programação 
cheia de diversão para toda a família. Dando continuidade às 
atrações do festival, tem a estréia do Cinema no Garden, com um 
dos clássicos mais amados da Disney, em formato de animação, �O 
Rei Leão�. Com entrada franca, o longa será exibido em um super 
telão de 6 metros de comprimento por 3,50 de altura. O local tem 
todo aconchego para o momento e contará com grandes almofadas 
espalhadas em frente à tela.

ESCOTEIROS POR UM DIA: A sensação de vivenciar os 
aprendizados e a aventura dos escoteiros estará ao alcance das 
crianças nestas férias no Shopping Bougainville. A partir do dia 10 
até o dia 28/07, das 14h às 19h, crianças de 5 a 13 anos poderão 
aprender, por meio de circuitos que duram 1h20, várias habilidades 
dos escoteiros em um clima agradável e lúdico, pois um verdadeiro 
acampamento de escoteiros será armado no Piso 3 do centro de 
compras. 

NOVA BALADA: O empresário Fabrício Marques inaugura, 
na primeira quinzena de agosto, o Cabaret Rouge, casa de música 
que dará preferência aos três ritmos que mais atraem o público 
goiano: o sertanejo, o house e o funk. A inauguração será apenas 
para convidados e clientes que já estiverem fidelizados e possuírem 
o cartão VIP. A noite irá contar com show surpresa. A casa fica 
localizada no Setor Bueno e terá decoração inspirada no glamour 
de Paris dos anos 1920, com decoração baseada no formato de um 
cabaré parisiense, com clima aconchegante e acolhedor.

Para ter a sua logomarca exposta 
aqui na coluna “IN!” News, entre em 
contato: 62 99931 1861 (whatsapp).

MISTER GOIÁS
O coreógrafo e bailarino Guilherme Otávio foi nomeado 
Mister Trindade CBN 2019, e é favorito ao título de Mister 
Goiás 2019, concurso que será realizado no próximo dia 
21/07, em Goiânia. Foto: Wictor Cardoso.

HUMOR
Lucas Batt, Adriano Cozac (foto), Michel humorista, foram 
a atração de humor do dia 12/07, no Clube Privé, em Caldas 
Novas-GO, um dos parques do Prive Diversão. A ação faz parte 
do roteiro humorístico de férias do parque. Os shows de stand-
up comedy estarão em cartaz durante todas as terças e sextas 
até o dia 30/07. Também estão na programação shows com os 
humoristas Denner Bruno. Além das apresentações, o Clube 
Privé conta com a possibilidade da compra de ingresso com 
a inclusão de um rodízio de pizza. Para aqueles que gostam 
de apreciar uma boa música a noite ainda termina com uma 
seresta, às 22h30. Informações: 64 3454 8400.

ANIVERSÁRIO
A empresária Camila Marinho recebe amigos, familiares 
e imprensa para comemorar seu aniversário. O evento 
acontece no dia 15/07 no Imperador Restaurante.

GENGIBRE GASTRONOMIA
Buffet para pequenos eventos

Chef Daniel Martins e
Chef Filemon Filho

62 98188 8453 | 62 99219 9248
gengibre.buffet@gmail.com

@gengibre.gastronomia

PROMOÇÃO
Para promover o novo TIM Black Família, o único plano 
do Brasil com assinatura Netflix inclusa, a TIM preparou 
uma ação para a loja do Flamboyant Shopping entre 11 e 
13/07. Consumidores tiraram fotos com os personagens da 
série La Casa de Papel, ganharam brindes e muitas outras 
surpresas. O plano é um hub de entretimento: além da 
assinatura Netflix, os clientes têm músicas e revistas como 
o TIM Music by Deezer e TIM banca virtual, redes sociais 
(Instagram, Facebook e Twitter) e WhatsApp ilimitados e 
internet para dividir com a família.

KLEYDERMAN BATISTA
Personal Fight

@kleyderman_walker
62 99807 9716 (whtsapp)

PREPARATIVOS
Elisângela Vital Godinho, farmacêutica e empresária está 
atarefada com os preparativos da cerimônia de casamento 
com Engenheiro Carlos Eduardo Ayres no dia 24/08.

MÔNICA MARTELLI NOVAMENTE EM GOIÂNIA
A atriz Mônica Martelli se apresenta novamente em Goiânia 
com a peça Minha Vida Em Marte Ao Vivo, no Teatro Rio 
Vermelho, dia 17/08, às 18h. A peça tem classificação 
indicativa para maiores de 14 anos e conta com produção 
local do Grupo Top Brasil e Cultura do Riso (www.
culturadoriso.com). Informações: 62 4141 2270.

JÓIAS DO CORAÇÃO
A Coração de Rua apresentou no dia 11/07, a coleção Joias 
do Coração, desenvolvida em colaboração com a designer 
Bárbara Porto. Os sete modelos de semi-joias, que traduzem 
as conexões promovidas a partir da simbologia do coração, 
foram apresentadas aos convidados em uma experiência 
única no Coração de Rua – Artspace/ Gallery, no Setor 
Marista, em Goiânia. 


