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Jorge Ben Jor está de volta à vitrine da música, no Flamboyant 
In Concert. Na próxima terça-feira, dia 27/08 ele chega 
com toda a sua irreverência para apresentar um show com 
repertório marcante e que revolucionou o mercado musical 
brasileiro. O guitarrista, cantor e compositor iniciou 
carreira na década de 60 e hoje, sua obra é considerada 
de importância singular para a música popular brasileira. 
Além de letras que misturam humor e até temas esotéricos, 
é reconhecido por seu jeito único de combinar elementos 
como Rock and Roll, Samba, Bossa Nova, Jazz, Maracatu, 
Funk, Ska e até Hip Hop. Informações: 62 3546 2016.

“IN CONCERT”

BON ODORI 2019
O Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, recebeu nos dias 23 e 
24/08 a 17ª edição do Bon Odori - o Festival de Música, 
Dança, Culinária e Artes Japonesas. Neste ano, o evento 
que já é tradição no calendário goianiense espera 8 mil 
pessoas nas 2 noites de festa, com várias novidades. Em 
2019 é comemorado os 111 anos da imigração japonesa no 
Brasil e a chegada da “reiwa”: a nova era imperial no Japão 
(que acompanhará o reinado do imperador Naruhito após 
a abdicação do trono de seu pai, Akihito). Os ingressos de 
5º lote estão à venda no site www.bilheteriadigital.com. A 
organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás em 
co-realização com a Embaixada do Japão no Brasil.

IMERSÃO FASHION: Nos dias 23, 24 e 25/08 acontece em Goiânia 
o evento Imersão Fashion, no Teatro João Alves de Queiroz, no 
Jardim Goiás. Entre os palestrantes confirmados estão: Alexandre 
Taleb, a estilista Cláudia Manhães, Dani Almeida, Evandro Pastor, 
Franco Junior, Kellvyn Atary, Kenia Gama, Kim Archetti, Mari 
Feller, Marie Lafayette, Diego Rangel, Rafael Pellegrini, Talles 
Quinderé, Thiago Gomes, Walther Class e Xavier.

AULÃO DE ADESTRAMENTO: No dia 24/08, a equipe do centro 
de adestramento EducaDog Brasil ministrou aulas gratuitas 
com dicas e instruções de como cuidar e treinar seu cachorro de 
estimação. O “aulão” de adestramento foi realizado no pet place 
da Brasal Incorporações, que fica na Avenida Portugal com Rua 
12, no Setor Oeste, das 10h30 às 17h.

FEIRA TOP LIVROS: O Passeio das Águas Shopping se transforma 
numa grande biblioteca, até dia 31/08, com a Feira Top Livros. São 
mais de 20 mil obras, desde as infantis até os clássicos da literatura 
mundial, todas vendidas pelo preço de R$10 cada. A atração está 
montada próxima as Lojas Americanas e funciona de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso 
à feira é gratuito.

ARTE E PSICOLOGIA: Lançada no dia 22/08 no Cinema Lumiere 
do Banana Shopping, a Mostra Cinema Psi “A dor e a delícia de 
existir”, recebeu convidados que puderam participar de uma 
palestra com a pediatra, colunista do G1 e consultora da Rede 
Globo Dra. Ana Escobar. Após assistirem o curta-metragem 
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HAUS OF LOVE
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NOVO BOTEQUIM
A empresária Alici Rodrigues recebe convidados no dia 
05/09 para apresentar o novo Botequim Mercatto, na parte 
externa Shopping Plaza D’oro, com 390 m2. Inaugurado há 
13 anos, a primeira casa do grupo Botequim Mercatto está 
mais moderna e tem projeto de Willian Hanna, com adega 
para 3000 garrafas, brinquedoteca e capacidade para 300 
pessoas. Fotos: Divulgação

COMEMORAÇÃO
Andréa Mota comemorou o aniversário dos filhos Fernando 
e Felipe em sua residência e a amiga e Ana Carla Maia 
marcou presença na divertidíssima festa infantil. Foto: 
Gilberto Clemente.

‘Astigma’, Dra. Ana falou sobre o tema “Uso da Tecnologia e sua 
Interferência na Primeira Infância” e abriu espaço para debates e 
perguntas aos participantes. O evento vai até o dia 28/08 e contará 
com doze palestrantes, além da exibição de doze filmes e um curta-
metragem. A iniciativa do projeto que tem curadoria do professor 
Lisandro Nogueira é a criação de uma leitura crítica no cinema. No 
dia 23/08 foram apresentados os filmes ‘Astigma’ e ‘Dor e Glória’ 
com palestra da psicanalista Alessandra Thomaz Rocha.

CURSOS GRATUITOS: O Instituto de Assistência Familiar e 
Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) 
oferece cursos de capacitação de diversas áreas, como a jurídica, 
de segurança, interpessoal e mais, com disponibilidade de datas 
para atender à comunidade. A inscrição é feita através do site ou 
por empresas. Além da capacitação, o IAFAS realiza campanhas 
com empresas cadastradas e que tenham realizado o mínimo de um 
curso. Foram arrecadados no último ano material escolar, fraldas 
descartáveis, leite em pó, fraldas geriátricas, cobertores e ingressos 
para o cinema ou zoológico no mês de férias. Informações: 62 3988 
3400 - http://www.iafas.org.br/

POSTO DE CARREGAMENTO: De acordo com o levantamento 
da consultoria global Accenture Strategy, em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) Energia, o mercado brasileiro 
tem potencial para vender 150 mil carros elétricos por ano – 
cerca de 7% das vendas totais de automóveis em 2016, chegando 
a cinco milhões de veículos zero emissão até 2030. Em Goiás, já 
existem quase 350 veículos híbridos e elétricos, segundo dados do 

Departamento de Trânsito no Estado (Detran-GO). Para atender 
esse público em crescimento, uma construtora em Goiânia, a 
Brasal Incorporações, disponibilizará um posto de carregamento 
para carros elétricos ou híbridos na capital no estande de seu novo 
lançamento no Setor Oeste, bem na Avenida Portugal esquina com 
Rua 12. Quem possuir um carro elétrico e quiser carregar na vaga 
verde disponibilizada no local precisa apenas pedir liberação do 
carregador (que é universal) para a recepcionista, sem nenhum 
custo. O funcionamento será o mesmo disponível para a visitação 
do apartamento decorado, das 8h às 20h, durante a semana e das 
8h às 18h aos sábados e domingos. “Trata-se de uma gentileza 
urbana que estamos oferecendo para a comunidade e uma forma 
de incentivarmos essa tendência que traz ganhos para o meio 
ambiente”, destaca o diretor da filial da Brasal Incorporações 
em Goiânia, Thiago Galvão. O lançamento imobiliário que será 
construído no local, o Reserva Newest, também entregará junto 
com o empreendimento um carro elétrico, uma vaga verde, 
scooters e bicicletas elétricas para uso comum dos moradores do 
condomínio.

SEMANA DA PSICOLOGIA: A Semana da Psicologia, organizada 
pela Faculdade Estácio de Goiás, começa nesta segunda-feira 
(26/08) e segue até a próxima quinta-feira (29/08), no auditório da 
instituição. O objetivo é possibilitar um espaço de troca e circulação 
dos conhecimentos entre estudantes, comunidade e profissionais 
da área, contribuindo para um maior aprofundamentos dos 
saberes. O evento conta com palestras sobre temas relevantes na 
atualidade, apresentações de produções científicas e um debate 

sobre a importância do consultório na rua e o atendimento 
prévio à população. Todas as atividades são gratuitas e abertas 
à comunidade. Confira a programação aqui: https://ibb.co/
MNqy7ZY.

NO TAMANHO DA ETIQUETA: O mercado de roupas plus size 
ganha cada vez mais espaço nas vitrines de olho no desejo das 
mulheres que, mesmo acima do peso, querem se sentir bonitas 
e confortáveis. Segundo a Associação Brasil Plus Size, em 2018 
o segmento faturou mais de sete bilhões de reais no Brasil. A 
perspectiva de crescimento é de 10% ao ano, segundo a Associação 
Brasileira do Vestuário (Abravest). Para a confeccionista 
Alessandra Leão, proprietária da marca goiana Neuza Leão, a 
descoberta de que esse é um mercado em ascensão aconteceu quase 
por acaso. “No ano 2013, estávamos passando por crise econômica 
e, por isso, ampliamos a numeração como um teste. E hoje, as 
vendas de numeração acima de 44 correspondem a 50% de nosso 
faturamento”, explica Alessandra que oferece uma consultoria 
gratuita às clientes.

EXPOSIÇÃO FUNDO DO MAR: Uma imersão no fundo do mar 
sem molhar a roupa. Essa é a proposta da exposição gratuita 
Fantástico Mundo Marinho, que segue até o dia 01/09, nos 
corredores do Shopping Cerrado. Com acervo composto por mais 
de dez animais, a representação do ecossistema do mundo marinho 
é feita por meio de esculturas robotizadas que impressionam e 
despertam a imaginação em todas as idades. Informações: 62 3621 
2610.

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

PROGRAME-SE
Criar negócios de impacto, encontrar um propósito e 
inovar! O mundo e os negócios hoje giram em torno desses 
conceitos. Inovar tem sido praticamente uma obrigação no 
meio corporativo, especialmente em épocas de crise e baixa 
oferta de emprego. E por pensar de forma diferente é que um 
grupo de empresários do segmento imobiliário em Anápolis 
se uniu para realizar o Congresso Renascence Brokers - 
‘Conhecimento é liberdade’, que ocorrerá nos dias 27 e 28/08 
(terça e quarta-feira), das 18h às 22h, no Espaço Premium. 
Segundo Pedro Paulo Barbosa, idealizador do projeto, 
durante as duas noites, com acesso totalmente gratuito, os 
participantes poderão conferir de perto conteúdo de qualidade, 
motivação para vender, engajamento e atualizações relevantes 
sobre o mercado imobiliário. Informações e inscrições: www.
renascencebrokers.com.br

FAMILY OFFICE
O médico e empresário Alessandro Alarcão inaugurou no 
dia 20/08, a AA Invest, escritório private de assessoria de 
investimentos, o primeiro Family Office de Goiás. O evento 
teve a presença do CEO da Hub Capital, Alexandre Marchetti, 
e contou com painel sobre o momento macroeconômico 
brasileiro com Eduardo Longo, gestor FCL Capital. Foto: 
Divulgação.

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

CERRADO BEER
Nos dias 23, 24 e 25/08, o Shopping Cerrado sedia um dos 
eventos mais completos sobre cerveja em Goiás. O Cerrado 
Beer Festival conta com mais de 40 rótulos de cervejas, 
aulas sobre fabricação, oficina de harmonização, oficinas 
kids, mesa redonda, estandes de comidas, além de atrações 
musicais, tudo em um só lugar. A entrada terá os valores de 
R$40 a inteira e R$20 a meia. Levando 1 kg de alimento não 
perecível o valor da inteira sai por R$20.

KLEYDERMAN BATISTA
Personal Fight

@kleyderman_walker
62 99807 9716 (whtsapp)

VISITA
A turismóloga e empresária Valéria Kimak (em pé) recebeu 
no tradicional Assoluto, seu filho Carlos Kimak e a nora 
Patrícia Pedroso da cidade de Manaus que se encontram em 
Goiânia visitando amigos e familiares.

“INVISALIGN”
Os empresários dentistas Cassiano Medeiros e Frederico 
Coelho, em parceria com a Invisalign receberam convidados 
na sede do Crool Centro Odontológico, na noite de 21/08, 
para a apresentação oficial do aparelho ortodôntico 
“Invisalign”. Clientes, parceiros e imprensa conheceram a 
tecnologia inovadora na ortodontia importada dos Estados 
Unidos, que permite a correção dos dentes com discrição 
e conforto. O Crool é referência em casos de tratamento 
Invisalign no Brasil. Foto: Carol Belini.

AGRADECIMENTO
A CIA do Bem, em parceria com a Cultura do Riso, atingiu 
a marca de mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados. 
A cada espetáculo e stand up, além do sorriso de quem está 
na plateia, é permitido levar alegria para crianças, jovens e 
adultos em condições de vulnerabilidade social. Um projeto, 
do Grupo Rameiro, que visa o bem-estar e a solidariedade 
de todos.

POTENCIAL
O coquetel de inauguração da primeira unidade da clínica 
Premium Oral Unic Implantes em Anápolis teve a presença 
do idealizador e CEO da rede de franquias, Nadim Farid 
Nicolau Neto. Ele destacou o potencial da cidade: “Avaliamos 
dados como o PIB e índices de consumo, e acreditamos que, 
pelo potencial de Anápolis, o faturamento desta unidade 
pode entrar no Top 10 da rede”, afirmou.

CURSO
O curso organizado por Ronaldo Oliveira (sentado ao centro) 
que será ministrado no inicio de setembro, compreende 
em aulas de Postura, Andamento, Passarela, Fotografia de 
Moda, Fotoplastia, Boas Maneiras, Produção Visual, Auto 
Maquiagem, Nutrição, Orientação Profissional e Gestão de 
Carreira. Este curso já lançou vários modelos no mercado 
de projeção nacional e internacional. Ronaldo ressalta 
que o curso também é empregado para também aprimorar 
habilidades pessoais como correção na postura estética, 
desenvoltura, elegância, comportamento e melhora na auto-
estima para pessoas que tem apenas este objetivo. O curso 
tem duração de 03 meses, as matriculas já estão abertas e as 
vagas são limitadas. Informações: 62 98418 2482 (whatsapp) 
- @ronaldooliveiramodels.


