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Reflexão para trazer espaços de ressignificação social, ao 
mesmo de tempo rever como se constroem as relações de 
poder e privilégio na sociedade. E chamar atenção para o 
“Iyalôdes Festival de Arte”, produzido e protagonizado 
por pessoas trans que aconteceu na última sexta-feira 13 
de 2019, lua cheia, sempre bom momento para nos trans-
formar. Organizado por Âmbar Moura, Pietra Pedrosa, Iêda 
Figueiró e Coletivo Transação – UFG, o Iyalodês é um 
festival de arte na busca por criar espaços de expressão, troca 
e aprendizado “a partir de nossas poéticas de resistência 
em múltiplas linguagens...”, explica a organização. 
Apresentações musicais, de dança, performances, venda 
e exposição de zines, desenhos, pinturas, entre outras, 
compõem a programação o Iyalôdes. O chamado aconteceu 
no Centro Cultural Martim Cererê.

TRANS-FORMAR

INAUGURAÇÃO
O empresário João Sandro Oderdenge inaugurou a Boutique 
de Carnes Walmor (BW),  nesta última a terça-feira, dia 
10. O espaço é concebido para se dedicar exclusivamente à 
venda de carnes premium assadas, prontas para o consumo 
e, inclusive para presentear, pois o cliente poderá escolher 
se a carne vai embrulhada para presente ou não. Além disso, 
estarão a vendas também carnes refrigeradas, temperos, 
molhos, cervejas especiais, chopeiras e utensílios para 
churrasco. Na foto de Junior Rodrigues estão Cláudia 
Oliveira, Chris Maia, Valter Pessoa e João Aimiri.

ROCK, SOUL E BLUES: A cantora Maíra Lemos foi a grande atração do 
Lowbrow Lab Arte & Boteco no dia 13/12, com um repertório de rock, soul 
e blues. A cantora, que integra a semana de aniversário da casa, iniciou sua 
carreira musical aos seis anos de idade, cantando em bares de Goiânia, e 
gravou seu primeiro disco quatro anos depois, com composições inéditas e 
algumas regravações. Seu último trabalho, que leva o nome de “Pra Que 
Você Entenda”, foi produzido em São Paulo, por grandes músicos. Além do 
show, o público também pode conferir a mostra Reboot, do artista Filipe 
Fliperama.

NOITE INSTAGRAMÁVEL: Os incorporadores Paulo Silas, Ricardo 
Maciel, José Virgílio e Antônio Melo abriram as portas do apartamento 
decorado do Kingdom Park Residence para receber os Jornalistas de Cristo 
na noite do dia 12/12. O evento de confraternização e reflexão, aberta aos 
profissionais da imprensa, terá caráter solidário e irá arrecadar donativos 
para Asilo Solar Apóstolo Tomé. A programação incluiu ainda uma subida 
ao topo do edifício de 175,09 metros, considerado o mais alto do Centro-
Oeste, para uma vista noturna de 360º graus da cidade.

TOY STORY EM GOIÂNIA: O incrível mundo onde os brinquedos ganham 
vida quando seus donos não estão presentes, acontece no domingo, 22/12, no 
Teatro Madre Esperança Garrido, às 15h. As crianças poderão conferir de 
pertinho o mundo de Toy Story com o patrulheiro espacial Buzz Lightear, 
o dinossauro Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife 
Woody, a vaqueira Jessye, além dos soldadinhos de plásticos mais fiéis 
do planeta. Na montagem os brinquedos Woody e Buzz dão exemplo de 
amizade verdadeira. Além do cowboy e do astronauta, a vaqueira Jessie, a 
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COLETIVO TREMMA
O Coletivo Tremma está de volta a Goiânia trazendo uma nova 
experiência para o público, num encontro leve e despretensioso 
de talentos nacionais. Com a proposta de reunir moda, cultura e 
histórias inspiradoras, o projeto apresentou rodas de conversa, 
exposição de artes plásticas e marcas de moda 100% autorais, 
nos dias 12 e 13/12, na loja I´m be Yourself. Nesta edição, o 
ponto de partida que guiou toda a curadoria de moda e arte 
do Tremma foi a palavra “conforto”. A proposta, desta vez, 
é mostrar que é possível (sim!) vestir o corpo e a casa com 
personalidade e conforto físico e estético. Na foto de Johnathan 
Mateus estão Isabella Perillo e Nájla Rassi, responsávei pelo 
Coletivo Tremma.

camponesa Betty, o Senhor Cabeça de Batata e os soldadinhos participam 
da aventura. Direção de Adriano Soares.

NOVA UNIDADE: A rede goiana de franquia TioBák, que se destaca por 
seus sanduíches frescos, molhos e o Franguitos - empanado de frango bem 
suculento por dentro e crocante por fora que é tradição na região, inaugurou 
mais uma unidade em Goiânia. Localizada no Shopping Cidade Jardim, a 
unidade é a 21a loja da marca.

NOVO APLICATIVO VÓLUS: Acompanhando as novas tendências e 
sempre buscando novas soluções em tecnologia para seus clientes, a Vólus 
(Brasilcard), empresa de meios de pagamentos, acaba de lançar a nova 
versão do seu aplicativo. Agora, os usuários dos cartões convênio podem 
comprar créditos para utilizar em viagens de Uber, TVs por assinatura 
como Sky e ClaroTV, inserir créditos no Google Play, Spotify, Uber Eats, 
e ainda em alguns jogos online. A empresa apresenta também seu novo 
programa de vantagens, com o nome Clube Vólus, em que os usuários 
dos cartões convênio acumulam pontos para transferir para os parceiros 
TudoAzul e Latam Pass. A novidade deste programa é o serviço de cashback 
onde o cliente pode abater o valor resgatado na fatura em aberto de seu 
cartão. Outra novidade do aplicativo é que os usuários dos cartões Vólus 
conseguem ainda fazer pagamentos via QR Code.

BATALHA NA COZINHA: No quarto episódio da série OutBackstage, o 
Outback vai mostrar que é um Steak Expert. Neste filme, o explorador 
Bruno De Luca conhece os especialistas em carne e enfrenta o experiente 
gerente de cozinha Maguila para ver quem se sai melhor diante da grelha. 

E claro, nessa brincadeira, Bruno vai descobrir e mostrar todos os segredos 
e diferenciais de como estas proteínas são preparadas diariamente.

PRAÇA: Incorporadores imobiliários transformarão ilha de trânsito em 
novo espaço de convivência para a comunidade. Iniciativa faz parte do 
programa Adote uma Praça da prefeitura de Goiânia, que já tem 12 áreas 
adotadas em pouco mais de um mês de homologação. Uma parceria entre a 
Prefeitura e incorporadores imobiliários transformará uma ilha de trânsito, 
localizada entre as Ruas 145 e 146, no Setor Marista, numa praça. A criação 
do novo espaço de lazer ocorre graças ao recém-lançado Programa Adote 
uma Praça, que facilita a celebração de parcerias com a iniciativa privada 
ou pessoas físicas para a implantação, conservação, manutenção e execução 
de melhorias urbanas e paisagísticas em equipamentos públicos da capital.

NOVA LOJA EM GOIÂNIA: De olho no crescimento da capital, Grupo 
Lopes se instala em Goiânia. Atrás da população e da economia pujante, vem 
os lançamentos imobiliários. Referência no mercado imobiliário, a Rede 
Lopes, do Grupo Lopes Consultoria de Imóveis (LPS Brasil), inaugurou 
sua loja na cidade de Goiânia (GO) no dia 05/12. A nova sede está instalada 
na Rua 146 do Setor Marista e inicia suas operações com 70 corretores de 
imóveis parceiros. 
A entrada em operação da nova unidade consolida a posição da Rede Lopes 
como a maior rede de franquia do setor imobiliário do Brasil, com mais 
de 100 lojas e presente em 10 estados e Distrito Federal, num total de 37 
cidades.

VETO É REJEITADO: A Assembleia Legislativa rejeitou o veto do 

Governo de Goiás ao projeto de lei do deputado Vinícius Cirqueira (Pros) 
que regulamenta o comércio ambulante na área externa do estádio Serra 
Dourada. A matéria havia sido aprovada, porém o Poder Executivo 
considerou que extrapolava as competências do Legislativo. Os deputados 
discordaram, e com a derrubada do veto a proposta se torna lei estadual. 
O texto prevê critérios mais seguros e objetivos, estabilidade e segurança 
jurídica aos vendedores ambulantes. A venda de produtos dependerá de 
prévio cadastramento, e o órgão gestor terá o prazo máximo de 30 dias para 
emitir o certificado com validade de dois anos, podendo ser renovado.

GALERIA ARTÍSTICA DE RETRATOS: Artista plástico Amaury Menezes 
e cartunista Mariosan Gonçalves assinam obras realizadas com a técnica de 
desenho Crayon. Iniciativa marca fechamento da gestão de Célio Eustáquio 
de Moura, que teve foco na melhoria infraestrutural e tecnológica. O 
presidente do Seconci Goiás (Serviço Social da Indústria da Construção), 
Célio Eustáquio de Moura, inaugurou nesta segunda-feira (09/12) a galeria 
de retratos dos ex-presidentes da instituição e homenageados, com obras 
elaboradas com a técnica de desenho “Crayon”, pelo artista plástico goiano 
Amaury Menezes e pelo cartunista mineiro Mariosan Gonçalves, durante 
coquetel na sede da organização no Jardim América, em Goiânia. O projeto 
da galeria foi elaborado pela arquiteta convidada, Tereza Cristina Monteiro 
Siqueira, que privilegiou o uso de revestimento amadeirado na parede e tela 
em vidro para emoldurar os retratos dispostos harmonicamente. 

NATAL ILUMINADO: Enfeitado para o Natal, o Shopping Bougainville 
entra ainda mais no clima natalino com programação especial para toda 
a família. O encantador Papai Noel, com o auxílio de sua assistente, fica à 
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GRUPO ESSÊNCIA NO ATELIÊ CAFÉ
O grupo de MPB vocal Essência faz show no Ateliê Café, 
Pizza e Arte dia 19/12, quinta, a partir das 20h, com couvert 
opcional de R$10. Nessa apresentação a banda destaca as 
canções do Clube da Esquina, além de canções autorais. A 
música mineira tem sido uma referência importante para o 
Essência desde sua criação. “A paixão pelo Clube da Esquina 
foi nossa maior motivação quando formamos o grupo. 
Ouvíamos muito os músicos mineiros e queríamos fazer 
algo naquela linha”, diz Reny Cruvinel, um dos membros 
fundadores da banda.
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10 ANOS DE CARREIRA
A cantora Cejane Verdejo comemorará os primeiros 10 
anos de carreira após as 21h deste sábado (14), no palco 
do Hurricane Sports Pub (Setor Oeste – Goiânia). O show 
contará com a participação especial de outros 10 artistas e 
músicos que fizeram parte da história musical da artista, 
como Edu Moraes e o Lucas Borges. Ela que já tem sucessos 
compostos e interpretados nas rádios goianas, anunciará o 
lançamento para 2020, da música e do vídeo de “Excita-
me”. Milla Moreira assina a produção da noite que está com 
ingressos disponíveis no próprio local (no valor de R$15) e 
onde os 50 primeiros ganharão uma caneca personalizada. 
Mais informações no @cejaneverdejo.

WHITE PARTY SUNSET
A festa White Party Sunset com Israel & Rodolfo, vem para 
fechar o ano de 2019 e abrir o de 2020 com boas vibrações. 
O evento acontece no dia 22/12 (domingo), a partir das 
15h, no Deu Praia Goiânia. Além da dupla, também fazem 
parte do agito a banda Que se Funkey, Vibe62 e Dj Renato 
Borges. Os “pipocos do Brasil” devem apresentar um 
repertório baseado em músicas lançadas nos últimos sete 
anos de carreira e músicas do novo CD/DVD “Onde a 
Saudade Mora”, lançado em 2018 que traz a música “Casa 
Mobiliada”. Faixa que pertence ao CD e DVD “Acústico 
Ao Vivo” gravado na capital Goiana e que contou com a 
participação da dupla Edson & Hudson, atingindo a primeira 
posição em rádios de todo Brasil, alavancando ainda mais 
o nome e a carreira da dupla no cenário musical brasileiro.

ARTE NA CAMISETA
A Arte Plena Casa Galeria lançou no dia 13/12, a primeira 
série de camisetas com desenhos dos artistas Marcelo Solá, 
Sandro Tôrres e Pitágoras; 3 artistas, 3 desenhos e 6 cores 
em uma tiragem limitadíssima de 60 peças. O lançamento do 
produto faz parte de uma série de ações que a Casa Galeria 
vem preparando desde sua abertura em novembro e que 
seguirá realizando na agenda de 2020. No próximo ano, além 
das camisetas, também estarão disponíveis as agendas e os 
moleskines com os mesmos desenhos dos artistas, tudo com 
o tratamento de produto de arte que é a marca da Arte Plena 
Casa Galeria.

disposição das crianças e seus pais até a véspera de Natal, 24/12. A partir do 
dia 10/12, a semana vem recheada de apresentações musicais.

ALERTA: Infectologista do Hospital do Coração Anis Rassi alerta que 
quanto mais cedo descobrir a infecção pelo HIV, fica mais fácil iniciar o 
tratamento para controle. Nos últimos cinco anos, o número de mortes por 
Aids no Brasil caiu 22,8%, de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. 
Apesar dos dados positivos, o Ministério da Saúde acredita que 135 mil 
pessoas vivem com HIV no País e não sabem. Com base nessa estimativa, 
o foco da Campanha de Prevenção ao HIV/Aids, que acontece durante 
todo mês de dezembro, é incentivar pessoas que não se preveniram em 
algum momento da vida a procurar uma unidade de saúde e realizar o 
teste rápido. Em Goiás, de acordo com dados da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES/GO), houve ampliação do acesso aos testes rápidos, exame 
importante para prevenção, permitindo o acesso precoce ao diagnóstico, o 
que agiliza o tratamento aos portadores de HIV, além de estabelecer vínculo 
dos indivíduos aos serviços de saúde. A médica infectologista do Hospital 
do Coração Anis Rassi (HCAR), Christiane Kobal afirma que uma pessoa 
pode permanecer durante anos com o vírus do HIV sem apresentar nenhum 
sintoma, mas permanece transmitindo. “Por isso é importante fazer o teste, 
pois quanto mais cedo descobrir, fica mais fácil iniciar o tratamento para 
controlar a infecção”, assegura. Apesar da infecção pelo HIV ainda não ter 
cura, tem tratamento. O teste rápido é uma ótima maneira de identificar 
se a pessoa tem ou não o vírus do HIV. “Antigamente o paciente precisava 
esperar vários dias para receber o resultado, e hoje ele consegue receber o 
resultado em 15 minutos, e a partir daí, após a consulta com o infectologista, 
ser confirmado”, explica a médica.

ESTÉTICA
Aconteceu na noite desta última terça-feira (10), a 
inauguração da clínica Botoclinic, no Goiânia Shopping. Os 
empresários André Amorim receberam convidados especiais 
durante coquetel de inauguração. Na foto de André Cywinski 
estão Rhay Anne Alves e o proprietário e empresário André 
Amorim.

YAS & THE HIGH GROOVE
A banda Yas & The High Groove é a atração do Lowbrow 
Lab Arte & Boteco deste sábado (14), às 22h30. O quarteto 
apresenta um repertório cheio de soul, funk, reggae, jazz e 
blues. A casa abre às 19 horas e a entrada terá o valor de R$15 
até às 21h. Após esse horário, os ingressos passam a valer 
R$20,00. Quem quiser curtir a exposição Reboot, de Filipe 
Fliperama, ainda em cartaz, a entrada da mostra é gratuita. O 
Yas & The High Groove reúne o melhor do soul, reggae, funk 
e R&B, com algumas pitadas de jazz e blues, numa pegada 
moderna e cheia de grooves. Com Yasmini Guimarães, no 
vocal, Rafael Lenza, no contrabaixo, e Eduardo Manzano, na 
bateria, a banda apresenta interpretações de músicas de nomes 
como Amy Winehouse, Nina Simone, Etta James, Bob Marley, 
Bruno Mars, Sharon Jones, Joss Stone, Céu e Lauren Hill, 
entre outros.

ESPORTE
O Grupo InPulse, núcleo de referência do exercício e esporte, 
fundado pelo médico do esporte Diego Dias, realizou no 
último sábado, 07/12, o aulão do Bem. A programação contou 
com aula de defesa pessoal com o lutador de MMA Flávio 
Carvalho, aula de ritmos com a professora Lorena Borges e 
convidados, além de palestra, serviços de fisioterapia, nutrição 
e coach, degustação de suplementos, animação com DJs 
e café da manhã energizante. Na foto de Johnathan Mateus 
estão Diego Dias, Flávio Carvalho, André Rosa, Felipe Silva e 
Fernanda Pinheiro.

JÓIAS
O stand do The Sun LuxuryStyle, empreendimento da EBM 
Desenvolvimento Imobiliário na Praça do Sol, foi palco 
de uma special sale da marca de joias Valentina & Rassi 
Fine Jewelry, na última semana. Quem marcou presença 
na ocasião pode conferir peças sofisticadas com design 
exclusivo. Na foto, as empresárias Wanessa Rassi e Sabrina 
Baptista, anfitriãs do evento. Foto: Rosana Ferreira.

TALK SHOW MODA E VITRINE
Durante a manhã de sexta-feira (13), a consultora de estilo 
Jéssica Teixeira conversou sobre vitrine e moda, no Aparecida 
Shopping, em seu Talk Show Moda e Vitrine. O evento, 
gratuito, contou com café da manhã, sorteio de brindes e 
muito mais conteúdos. Ela ministrou palestra sobre moda e 
um dos assuntos foi o quanto tudo muda ao longo do tempo. 
“Toda marca precisa estar atenta às possibilidades que o 
mercado oferece. Isso vale quando falamos em tendências e 
no comportamento do consumidor. No campo da moda, essa 
necessidade se mostra imprescindível. Meu trabalho consiste 
em captar moda e traduzi-la. Informar o que será tendência 
gerando conteúdo ou até mesmo uma coleção”, descreve 
Jéssica.

MEGA LOJA
Os sócios Rubens Moreira Inácio, Kaio César Pires e 
Adolfo de Paulo Assis inauguram, no próximo dia 16/12, 
a megaloja da Texas Center, a nova unidade da marca. 
A loja será dividida em departamentos com as seções de 
vestuário, parte de selaria e tralha. Também haverá uma área 
de serviços, com customização de couro, lanchonete, com 
cardápio inspirado na comida americana e uma barbearia. 
Foto: Henrique Gontijo.


