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A obra mais famosa de um dos escritores mais lidos do Brasil, 
Augusto Cury – “O Vendedor de Sonhos” foi adaptada para 
os palcos e chega a Goiânia. Com apresentação única no 
Teatro Madre Esperança Garrido, sábado, 28/09 a partir 
das 20h30. A peça é a primeira adaptação da obra do autor 
e aborda assuntos que proporcionam reflexões sobre as 
dificuldades da vida, questões como relações humanas, 
conflitos, depressão e suicídio. A história gira em torno de 
Júlio César, “Mestre” e Bartolomeu. Os ingressos podem 
ser adquiridos nos pontos físicos ou no site Meu Bilhete. 
Informações: 62 99638 9110 (WhatsApp).

O vENDEDOr DE sONhOs

ParCErIa DE suCEssO
Quinta Do Morgado e Azeite Olivenöl empresas 
representadas pela Riboli Representações estarão juntas 
durante a 18ª SuperAgos-Convenção e Feira de Negócios 
para Supermercados e Panificadoras (SuperAgos2019), 
que acontece de 23 a 25/09 das 16h às 23 horas, no Centro 
de Convenções de Goiânia. Durante o evento acontecerão 
algumas ações e degustações dos vinhos, sucos e espumantes 
Quinta do Morgado, Gin Rocks com drinks e coquetéis, 
Whisky Black Stone e a empresa espanhola Olivenöl também 
fará degustação do seu azeite extra virgem, um produto de 
alta qualidade com sabor único. Essas empresas, além de 
várias outras, são representadas pela Riboli Representações 
e estarão juntas num estande de 40m², todas preparadas para 
receber o público que passará pelo evento durante os três 
dias.

PARCERIA: A empresária Maria Antonieta Lobo, há mais de 25 
anos no seguimento de estética e bem estar, em parceria com sua 
nora, a micropgmentadora Lorena Pimenta, reinaugurou a Clínica 
Netha Lobo Estética em novo espaço no Setor Oeste, mais amplo e 
mais confortável, com novos serviços e muitas novidades.

MELHOR RESTAURANTE: Começou nesta terça-feira (17) e 
segue até o dia 26/09, a 3ª edição do “O Quilo é Nosso - Saudável 
e natural do Brasil”, realizado pela Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes, Abrasel. Com o objetivo de valorizar o segmento 
presente diariamente na vida de milhões de brasileiros, o concurso 
elegerá o melhor restaurante a quilo do País e premiará também 
o melhor em cada cidade e estado. Na disputa são avaliados o 
ambiente, o atendimento, a limpeza, a qualidade geral do buffet e 
a receita participante do concurso. Estabelecimentos de 15 estados 
participam da ação. Em Goiás, são oito restaurantes.

GOIÂNIA-LISBOA: Presidente das Câmaras de Comércio 
Portuguesas no Brasil, Nuno Rebelo Sousa, apresentou a empresários 
goianos as oportunidades de Lisboa e o Web Summit Lisboa 2019, 
maior evento de tecnologia do mundo. Ele veio a Goiânia a convite 
dos empresários Marcos Alberto Bernardo Campos e Felipe Pinho, 
do Gyntec - Condomínio Empresarial Tecnológico e Sírius Venture 
Capital. O território lusitano vem se tornando a principal porta de 
entrada das startups que desejam escalar no continente europeu 
graças a uma política pública desenvolvida nos últimos anos para 
favorecer a inovação e o empreendedorismo, o que tem atraído as 
atenções dos brasileiros.

Edição: 118

NOtas & afINs...

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

CarINa DuartE
Marcando seus melhores

momentos.
Para shows: 62 98452 9901

@carinaduarteofficial

rEPuBLIKahs
Café e Espaço para Eventos

Com serviço de buffet próprio
62 3911 1488 – 99977 2797

@republikahs

hENrIQuE MONDuCCI
PhOtOGraPhY

fotografia de Moda
Publicidade

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

ZaNELatI tattOO
62 99173 1719

@leonardo_zanelati

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

wEBsÉrIE
A influenciadora digital Kelly Mendes se prepara para 
estrear uma webserie em parceria com o ator e comediante 
Márcio Fagundes, mais conhecido como Manguaça. Com 
previsão para estrear ainda esse ano, a webserie leva o 
nome “Deu ruim”. O novo programa promete muito humor 
e diversão e será dirigida por Renato Kravatz. “Me sinto 
muito realizada! Estou em um momento muito bom da 
minha carreira, desenvolvendo projetos pessoais e também 
vivendo dias maravilhosos ao lado da minha família”, diz 
Kelly.

rEvEILLON vOLta aO MuNDO
Os empresários Rodrigo Borges, Marcos Junior (3J) e Vanilson 
Bueno realizarão o maior Réveillon do Brasil – O “Réveillon 
Volta ao Mundo 2020” – Carabé Moulin Rouge, com shows 
de Bruno & Marrone, Leonardo e Eduardo Costa, após as 
20h do dia 31/12/2019. O réveillon mais tradicional de Goiás 
acontecerá em novo local, será all inclusive e os ingressos 
de mesa, backstage, camarote, premium e lounges já estão 
disponíveis para venda no site MeuBilhete.com e lojas físicas 
da Primetek e Sherife.

CURSO DE REABILITAÇÃO ORAL: O cirurgião dentista Dr. 
Francis Lima ministrou o curso de aperfeiçoamento “Prótese 
Dentária: Fundamentos e Técnicas das lentes de contato às 
reabilitações complexas” na EAPGOIAS (pós-graduação). O curso 
modular discute dezenas de casos clínicos, com abordagem dos 
conteúdos de todas as próteses, com demonstrações práticas de alta 
qualidade, facilitando e oportunizando o treinamento individual, 
intensivo e supervisionado em tecnologias mais avançadas. 

VITRINE DO CONHECIMENTO: O projeto Vitrine do 
Conhecimento abordará no dia 25/09, o tema “Como o cérebro 
constrói a realidade”, que será debatido por dois grandes experts 
no assunto, o médico neurologista Dr. Fabiano Moulin e o doutor 
em ciências (Ph.D) em Psiquiatria e Psicologia Médica, Prof. Pedro 
Calabrez. Mais informações sobre acesso a palestra e ingressos no 
site do Flamboyant Shopping Center (www.flamboyant.com.br).

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: O Shopping Cerrado recebeu 
nesta quarta-feira (18) uma exposição fotográfica em homenagem ao 
mundo Pet. Intitulada “Amor por Bichos”, a mostra reúne cerca de 
20 imagens de animais de estimação captadas por Lara Monteiro. 
Considerada pioneira no segmento Pet em Goiás, a fotógrafa fez uma 
coletânea das suas fotos preferidas de alguns ensaios de clientes, além 
de imagens de animais retratados pelo projeto social “Fotografia que 
Salva”, do qual é idealizadora. As fotografias poderão ser conferidas 
no piso térreo e no piso 1, na entrada da praça de alimentação. 
A exposição também é um convite para a programação pet que 
acontecerá nos dias 28 e 29/09, com apresentações de cães e palestras, 
para lançamento do projeto pet friendly do centro de compras.

DURANTE A SEMANA: O Quintal do Jajá, espaço que reúne cultura, 
gastronomia e música no Centro de Goiânia, passará a funcionar 
também durante a semana, para o Happy Hour. O local, que já abria 
aos sábados, ficará em atividade também de quarta a sexta-feira, das 
17h30 às 23 horas, com um cardápio com petiscos e bebidas diversas 
e estilos de música variados, incluindo samba e brasilidades. O 
horário de atendimento aos sábados será das 12 às 23 horas, com 
a tradicional feijoada e shows de samba até as 17 horas e petiscos 
a partir das 17h30. Ricardo Coutinho, que é um dos proprietários 
do espaço, explica a ampliação do funcionamento. “A ideia veio do 
pedido dos próprios clientes, que queriam mais entretenimento na 
região do Centro à noite. Com isso, nós também temos o objetivo 
de gerar mais parcerias”, conta. Excepcionalmente nesta primeira 
semana, em que serão iniciadas as atividades noturnas, o bar não 
abrirá na quarta-feira. A programação começará nesta quinta-feira 
(19), com uma roda de samba acústica, com entrada gratuita.

EVENTOS PARA A FAMÍLIA: O Berçário e Escola de Educação 
Infantil O Pequeno Príncipe realiza o Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Chá das Vovós, Festa de Natal, dentre outros eventos da forma mais 
inclusiva possível, englobando as várias configurações de família e 
promovendo atividades em conjunto. Foi-se o tempo que o sinônimo 
de família era “pai, mãe e filhos”. Toda e qualquer configuração 
de família deve ser valorizada e respeitada. Há famílias somente 
de mães/pais e filhos, claro. Outras de avós e netos, padastros/
madrastas e, enfim, onde há amor, há espaço e desenvolvimento 
saudável. O lado mais frágil de todo e qualquer elo é sempre a 
criança e, por isso, uma instituição escolar precisa abrir espaço para 
quem participa ativamente da vida daquele(a) pequeno(a) e para os 

que representam as figuras centrais da vida dele(a). Pensando nisso, 
os eventos no Berçário e Educação Infantil O Pequeno Príncipe são 
sempre direcionados às famílias de um modo geral.

ARTE: A escola Educandário Yara Berocan realizou no último dia 
14, a 25ª edição da Expoyara, mostra de artes científica e cultural. 
A artista plástica Graça Estrela foi convidada especial do evento e 
ministrou curso de pintura para os alunos do infantil 5 da professora 
Vanessa Dourado.

NOVO CARGO: O médico José Beniz Neto, oftalmologista de 
Goiânia é eleito para presidir o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) no biênio 2020/2021. A eleição ocorreu durante o Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia 2019, realizado no Rio de Janeiro.

POR DENTRO DO MUSEU: O Museu de Arte Contemporânea de 
Goiás (MAC) promove em setembro duas atividades educativas 
gratuitas à população. A programação integra a 13ª Primavera 
dos Museus do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), que é 
uma temporada cultural quando museus de todo o país oferecem 
ao público atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, 
oficinas, exibição de filmes e muito mais! O MAC é situado no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, unidade da Secretaria de Cultura 
de Goiás (Secult Goiás). No dia 26/09 haverá visitas guiadas à 
Reserva Técnica do MAC em dois horários, às 9 e às 14 horas e no 
dia 28/09 acontece uma oficina de gravura para crianças (a partir 
de 6 anos) e jovens. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://
bit.ly/2lR0E7D.

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

NOItEs DE faDO
Os empresários Francisco Severo e Eva Minho realizarão 
mais uma edição das “Noites de Fado”, no “Quinta do Minho 
– Restaurante”. Os jantares com música típica portuguesa 
acontecerão dias 03, 04 e 05/10, nos mesmos moldes das 
casas lusitanas. As apresentações do tradicional “Fado 
Português” ficarão por conta dos músicos Ricardo Araújo 
e Junior Pita, comandados pelas cantoras Nani Medeiros e 
Marly Gonçalves. As reservas de mesas e informações: 62 
3607 3669.

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

GaNhE uM CasaMENtO COMPLEtO
O Salão de Negócios “CASEI 2019!” presenteará um casal 
com um casamento completo, desde a cerimônia até a 
recepção. O casal sorteado ganhará um casamento completo 
para 100 convidados com todos os serviços necessários para 
o bom andamento do evento. Os casais interessados devem 
entrar em contato e enviar os seus vídeos de inscrição, 
que devem ser feitos durante o evento, para o site www.
jorgeneris.com./casei (os casais devem ficar atentos ao 
regulamento). O Salão de Negócios “CASEI 2019!” que é 
organizado pelos empresários e produtores de eventos Jorge 
Neris e Nícholas Bárhtras, conta com várias ações, Desfiles, 
Workshops, Oficinas e Palestras, Apresentações Artísticas 
e muito mais. Karla Bianka (foto) foi a vencedora com 
concurso “Meu Casamento” da edição passada.

KLEYDErMaN BatIsta
Personal fight

@kleyderman_walker
62 99807 9716 (whtsapp)

NOItE GOIaNa
Uma nova casa noturna está chegando para ganhar o coração 
dos goianos. A Chicago 10, será inaugurada no dia 23/09 no 
Jardim América e promete inovar com atrações exclusivas 
e um atendimento nunca antes visto. Os empresários Cleber 
CJS, Fábio Souza, Gabriel Cotrim, Thiago Cotrim e Vitor 
Hugo Ponciano à frente do negócio irão inovar e oferecer 
a melhor experiência para seus clientes. Eles irão celebrar 
a inauguração com uma grande festa para convidados, com 
apresentação do cantor sertanejo Felipe Ferraz e a Dj Larissa 
Lahw.

“DaNÇa BOBa”
“Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os 
bobos ganham a vida”. A frase de Clarice Lispector inspira 
o mais novo espetáculo do grupo de dança Ateliê do Gesto, 
que tem sua estreia em Goiânia em setembro. Nascido da 
espontaneidade, “Dança boba” é um espetáculo baseado no 
improviso e oferece leveza ao público, que pode inventar 
sua própria história sobre o que vai assistir. A estreia 
acontece no Teatro Centro Cultural UFG nos dias 19, 20, 21 
e 23/09 às 20 horas. Os ingressos custam R$10 inteira e R$5 
meia e poderão ser comprados antecipadamente via www.
sympla.com.br. Entre os dias 8 e 11/10 o espetáculo será 
reapresentado exclusivamente para estudantes de escolas 
públicas. Também será oferecida oficina de dança com Ateliê 
do Gesto de 25 a 27/09, no mesmo espaço, das 19h às 21h. 
Os interessados devem enviar e-mail para ateliedogesto@
gmail.com. Este projeto tem financiamento da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura. Foto: Layza Vasconcelos.

INauGuraÇÃO
A atmosfera congelante que remete à Estônia, país 
localizado ao norte do continente europeu, conjugada com 
a experiência de ver seu gelato ser preparado em uma pedra 
- stone em inglês – congelada vão encantar e refrescar os 
visitantes do Parque Flamboyant. Essa é a proposta da 
Stonia Ice Creamland.

Gravuras
Wanessa cruz e Sandro Torres, à frente da Arte Plena 
Produções, são os realizadores do Clube da Gravura, que 
teve lançamento no dia 10/09 no Centro Cultural Cora 
Coralina, com a exposição de 12 gravuras de 12 artistas do 
Ateliê Livre de Gravura. A mostra segue até o dia 13/10.

jóIas COM PErsONaLIDaDE
Ela desenha joias que são objetos de desejo; peças 
personalizadas com o estilo de quem vai usá-las. Mas a 
designer Sheyla Rondon faz também um trabalho exclusivo 
por aqui de modernização de joias, depois de detida 
consultoria com a cliente. Para mostrar a esmerada produção 
de seu ateliê, onde atua junto com uma equipe de ourives 
e lapidador, Sheyla, que é especialista em avaliação de 
diamantes, vai montar uma exposição, no dia 25/09, quarta-
feira, no restaurante do hotel Hilton Garden Inn Goiânia, que 
fica no roof top do prédio. Será uma noite com inspiração 
na Espanha, com apresentação de dança flamenca com a 
bailarina Renata Paolluci, buffet de gazpacho, sequência 
de tortilhas e cava. Tudo no melhor estilo andaluz. Na foto 
estão Renata Paolucci e Sheyla Rondon.

aNIvErsÁrIO
Danielle Costa comemorou seu aniversário com a família no 
Restaurante Assoluto e pousou para fotos ao lado os filhos 
Pedro Costa e João Paulo Costa.

CafÉ Da MaNhÃ
A empresária Luciana de Campos Fernandes recepcionou a 
empresária Marylia Penna de Oliveira para café da manhã nas 
Óticas Luciana do setor Bueno para apresentar as novidades da 
nova coleção. Foto: Arquivo Pessoal.


