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novas instalaçõEs

Lissauer reforça parceria entre 
Alego e Defensoria Pública de Goiás

Representando o Po-
der Legislativo, o pre-
sidente da Assem-

bleia Legislativa, Lissauer 
Vieira (PSB), prestigiou na 
manhã desta quinta-feira, 
5, a inauguração das novas 
instalações dos Núcleos 
de Defensorias Especiali-
zadas Criminais da Capital, 
em Execução Penal e do 
Tribunal do Júri, localiza-
das no Jardim Goiás, em 
Goiânia. Durante a sole-
nidade, o chefe do Parla-
mento goiano destacou 
a importância do órgão 
para a população, desta-
cando a parceria estabe-
lecida entre a Alego e a 
Defensoria Pública do Es-

tado de Goiás (DPE-GO).
“Ficamos muito felizes 

em ver um crescimento 
tão rápido e organizado 
da Defensoria Pública de 
Goiás, essa importante ins-
tituição que tem prestado 
relevantes serviços para 
nossa população, em espe-
cial, àqueles que mais pre-
cisam. A Assembleia Legis-
lativa sempre foi parceira 
da Defensoria Pública, 
principalmente, na rea-
lização do Alego Ativa, 
em que o órgão tem nos 
acompanhado e atendi-
do milhares de pessoas 
no Estado”, disse.

Em seu discurso, Lis-
sauer salientou ainda o 

seu desejo de continu-
ar com uma unidade do 
órgão na nova sede do 
Legislativo goiano. Des-
de 2016, a Casa de Leis 
conta com um núcleo 
de atendimento jurídico 
para população caren-
te. “Apesar da nova sede 
da Alego estar próxima 
dessas novas instalações 
inauguradas aqui hoje, 
nós fazemos questão de 

que a Defensoria Pública 
continue conosco quando 
nós inaugurarmos o nos-
so novo prédio”, afirmou.

A unidade inaugurada 
nesta manhã possui 866 
metros quadrados e está 
situada em frente ao Fó-
rum Criminal, local onde 
os três núcleos funciona-
vam anteriormente. Com 
a mudança de prédio, mas 
mantendo a proximidade 

com o Fórum, é garantido 
um ambiente confortável, 
amplo e mais acessível, 
além de uma comodida-
de maior aos assistidos, 
defensores públicos, ser-
vidores e estagiários da 
DPE-GO, em um acesso 
direto e seguro. 

Além do presidente do 
Legislativo goiano, também 
prestigiaram a solenidade 
o vice-governador de Goiás, 

Lincoln Tejota; o presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJ-GO), desembarga-
dor Walter Carlos Lemes; o 
defensor público-geral do 
Estado, Domilson Rabelo; o 
corregedor-geral da DPE-
-GO, Luiz Henrique Silva; 
o presidente da União 
dos Vereadores do Esta-
do de Goiás (Uvego), ve-
reador Ricardo Oliveira, e 
demais autoridades. 

O presidente da Alego, Lissauer 
Vieira (PSB), manifestou a sua 
intenção de abrir espaço para 
instalar uma unidade da Defensoria 
Pública do Estado de Goiás no novo 
prédio do Legislativo goiano, que 
está em construção
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BatE-papo

Caiado discute rumos da democracia no 
Brasil e avanços em Goiás na Casa do Saber
A proposta era a discussão 
do Brasil de hoje e do futu-
ro, mas Ronaldo Caiado foi 
além. Apaixonado como é 
por Goiás, levou seu Esta-
do também para o centro 
do debate. Assim, por duas 
horas – e sem se esquivar 
de nenhuma pergunta – o 
governador desenvolveu 
um bate-papo sobre políti-
ca, cidadania e democracia 
na Casa do Saber, em São 
Paulo, na noite desta quar-
ta-feira (04/03).

“É uma honra muito 
grande ter um personagem 
com a importância histórica 
e política de Ronaldo Caia-
do, para este processo his-
tórico dos últimos 40 anos, 
ao longo dos quais desem-
penhou um papel de rele-
vância na vida nacional, e a 
renovou em diversos papeis, 
como parlamentar e agora 
no Executivo, sempre pola-
rizando e submetendo-se 
ao escrutínio dos eleitores, 
que em última instância o 

apoiaram e conduziram à 
posição em que se encon-
tra hoje”, disse o mediador 
do bate-papo, Mário Vitor 
Santos, diretor da Casa do 
Saber, ao apresentá-lo à 
interessada plateia.

Entre os ouvintes esta-
vam estudantes e professo-
res de filosofia; jornalistas 
dos veículos O Estado de 
S. Paulo e Valor Econômico; 
operadores do Direito, como 
Torquato Lorena Jardim, ex-
-ministro do Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE); o profes-
sor e jornalista Clóvis de 
Barros Filho; o secretário 
goiano de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), 
Adriano da Rocha Lima; o 
sócio-fundador da Moreau 
Advogados e da Casa do 
Saber, Jean Pierre Moreau; 
o professor José Márcio 
Rebolho Rego; e a primei-
ra-dama e coordenadora 
do Grupo Técnico-Social 
de Goiás, Gracinha Caiado.

Na conversa, amistosa e 

descontraída, diversos as-
suntos vieram a lume, desde 
os relacionados ao interesse 
local àqueles que figuram 
na pauta nacional. Entre es-
tes, sobressaiu-se a defesa 
da democracia e o diálogo 
entre os poderes para tra-
zer resultados à sociedade, 
defendidos veementemen-
te pelo governador. “Sou 
um defensor intransigente 
das regras democráticas, 
que para mim são inatin-
gíveis, inatacáveis. Todas 

as minhas batalhas foram 
no plenário, no debate, no 
microfone, na tribuna de-
fendendo as minhas ideias. 
Jamais saí da linha que não 
fosse a de buscar o diálogo 
– vencer ou perder na vota-
ção do plenário. Eu sempre 
acolhi e me curvei à decisão 
da maioria”, pontuou o go-
vernador, que completou: “A 
democracia nunca esteve 
tão viva quanto está. E cada 
vez que eu vejo mais gente 
na rua, mais me empolga”.
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governo

Goiás lança programação 
especial do Mês da Mulher

em celebração ao Dia 
Internacional da Mu-
lher, comemorado no 

domingo, dia 8, o gover-
nador Ronaldo Caiado e a 
primeira-dama e coorde-
nadora do Grupo Técnico 
Social de Goiás, Gracinha 
Caiado, participam, nesta 
sexta-feira (6/3), do lan-
çamento oficial da progra-
mação do Mês da Mulher 
2020, que também será 
prestigiado pelo vice-go-
vernador Lincoln Tejota e 
sua esposa, a vereadora 
Priscilla Tejota, dentre ou-
tras autoridades.

A solenidade será às 
8h30, no auditório Mauro 
Borges, do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira. Por meio 
da iniciativa, o Governo 
de Goiás busca unificar 
as ações das secretarias 
e autarquias do Estado 
em torno desta data, 
cada vez mais emblemá-
tica para a sociedade.

“Sou absolutamente 
convicto do protagonismo 
que a mulher alcançou na 
sociedade, através de anos 
e anos de uma luta louvá-
vel, pelo reconhecimento 
principalmente de sua ca-
pacidade de trabalho. Tan-
to que, em meu governo, 

elas não só estão presen-
tes, como são amplamen-
te atuantes. A exemplo da 
primeira-dama Gracinha 
e de todas minhas se-
cretárias. E é meu papel 
como governante lutar 
diuturnamente para ga-
rantir mais dignidade 
e respeito às mulheres 
goianas”, afirma Caiado.

Já Gracinha enfatiza 
que o Dia Internacional 
da Mulher é uma data que 
nos faz refletir sobre a im-
portância da mulher em 
todos os espaços da nossa 
sociedade. “No Estado de 
Goiás, cerca de 60% dos 
servidores são mulheres, 
ou seja, elas são a força 
que movem nosso Estado”, 
comenta. A primeira-dama 
lembra que, desde o pri-
meiro momento, o gover-
nador Ronaldo Caiado deu 
destaque às mulheres, 
colocando-as à frente de 
algumas das mais impor-
tantes pastas. “Sabia que 
não seria diferente. Esse 
evento marca o início do 
mês dedicado à valoriza-
ção das mulheres, mas, 
em Goiás, nós buscamos 
fazer isso, cada vez mais, 
em todos os dias.”

Um dos destaques no 

lançamento é a presença 
do palestrante motiva-
cional Júlio César Franco, 
considerado um dos 20 
melhores do Brasil, com 
17 anos de atuação em 
organizações dos setores 
público e privado. Haverá 
a apresentação cultural 
do Quarteto de Cordas da 
Orquestra Filarmônica de 
Goiás e um café da manhã 
para os presentes. A pro-
gramação do evento terá 
ainda a homenagem “Mu-
lheres Extraordinárias de 
Goiás”. Recebem a honraria 
uma militar, uma educado-
ra e uma artista.

A tenente-coronel Ked-
ma Pinheiro Mascarenhas 
Lemos participou de duas 

Missões de Paz da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), no Timor Leste, du-
rante três anos e fez parte 
da primeira equipe a im-
plantar o modelo de Co-
légio Estadual da Polícia 
Militar do Estado de Goi-
ás. Com 30 anos de ser-
viços prestados à PM, ela 
hoje é subcomandante de 
ensino dos colégios da 
Polícia Militar de Goiás.

Já Vani Maria de Paiva 
leciona voluntariamente 
no assentamento de Ca-
nudos, no município de 
Campestre de Goiás. Atuou 
quase 15 anos como pro-
fessora, grande parte desse 
tempo na rede estadual de 
ensino. Hoje é aposentada 

e voluntária no Projeto Al-
fabetização em Família.

Ana Luísa Arantes Ne-
grão, bailarina do corpo 
de baile do Itego em Ar-
tes Basileu França, estu-
da balé na instituição do 
Estado de Goiás desde 
os 5 anos e agora, aos 
15 anos, tem extenso 
currículo de premiações 
em festivais nacionais e 
internacionais de dança, 
representando Goiás.

Sobre Júlio César
Natural de Ituiutaba 

(MG), Júlio César é gradua-
do em Direito pelo Centro 
de Ensino Superior de Ja-
taí-GO; é especialista em 
Psicologia Criminal/Rio 

de Janeiro e Comunica-
ção e Marketing pela Uni-
versidade Cásper Líbero 
(SP); e mestre Processo 
Civil e Mediação Social 
pela Universidade Esta-
dual de Minas – MG.

O instrutor e confe-
rencista é conhecido pela 
competência, profissiona-
lismo e irreverência. Sua 
marca é o entusiasmo que 
contagia o seu público, 
proporcionando uma ex-
periência única de apren-
dizado regado à alegria, 
senso de humor e alto 
astral. Conduz os especta-
dores à reflexão, emoção 
e razão, sentimentos que 
permeiam a vida pessoal 
e profissional.

A abertura da programação será 
nesta sexta-feira, dia 6, no auditório 
Mauro Borges, do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, em Goiânia
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Ambulantes precisam de autorização 
para atuar em eventos temporários

Vendedores ambulantes 
interessados em comercia-
lizar produtos em lugares 
públicos durante os eventos 
temporários, como Carna-
val, aniversário de Goiânia, 
Villa Mix e festas de fim de 
ano, devem providenciar a 
Autorização para Atividade 
Eventual. O documento é 
obrigatório para que esses 
profissionais possam traba-
lhar de forma regularizada.

Para solicitar o reque-
rimento, os interessados 

devem procurar a Gerên-
cia de Controle de Feiras 
e Atividades Informais da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec), lo-
calizada no bloco B do 
Paço Municipal. O horário 
de atendimento começa 
às 8h e termina às 18h. É 
necessário apresentar Car-
teira de Identidade, CPF e 
comprovante de endereço 
atualizado.

Por se tratar de uma 
autorização simples e 
temporária, não há o en-
volvimento de outras se-
cretarias e nem abertura 
de processo. O município 
analisa o local solicitado 
e a emite a autorização 
mediante o pagamento de 
uma taxa. O documento 
fica pronto em até três dias 
e tem um custo que é cal-
culado a partir da quanti-
dade de dias que os ambu-
lantes desejam trabalhar 

e do tamanho em metro 
quadrado da ocupação do 
local público.

De acordo com o Código 
Tributário de Goiânia, a taxa 
diária para exercício da ati-
vidade é de R$ 12,65. Já a 
taxa de ocupação por dia e 
por metro quadrado é de R$ 
2,63. A autorização emitida 
pela Sedetec trará informa-
ções sobre localização, as 
dimensões do espaço a ser 
ocupado e a sua validade.

O documento deve ser 

apresentado à equipe de 
Fiscalização sempre que 
for solicitado. Os fiscais 
vão analisar se a estrutura 
do vendedor condiz com 
que está no documento 
de autorização, se não há 
comércio de mercadorias 
proibidas pelo Código de 
Posturas, como bebidas 
alcoólicas, fumos, subs-
tâncias inflamáveis ou 
explosivas e outras que 
ofereçam perigos à saúde 
e segurança públicas. 
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8 de março

Dia Internacional da Mulher é comemorado 
com extensa programação em Aparecida

diversas atividades 
serão realizadas 
em vários pontos 

do município, com o ob-
jetivo de levar a todas as 
mulheres e à sociedade 
a necessidade do respei-
to. O lançamento oficial 
da ação será na próxima 
quinta-feira, 12, onde 
será realizado o encon-
tro “Seja uma Mulher que 
Levanta outra Mulheres”. 
O evento acontecerá a 
partir das 8h30, no Es-
paço Multiuso da Cida-
de Administrativa. Outro 
evento importante será a 
palestra que visa o apoio 

dos homens no fortale-
cimento do respeito às 
mulheres. Com o tema 
“Eles Por Elas”, a palestra 
será às 07h na diretoria 
de Parques e Jardins da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano.

De acordo com a se-
cretária executiva da Mu-
lher, Eudenir de Souza, as 
atividades com as apare-
cidenses são realizadas 
ao longo de todo o ano, e 
intensificadas no mês de 
março, que é o mês do Dia 
Internacional da Mulher. 
“Nós centralizamos todos 
os serviços disponíveis, 

como atendimento psi-
cológico, cuidados com a 
saúde da mulher, além de 
trazer especialistas para 
ministrar palestras sobre 

outros assuntos impor-
tantes como a necessida-
de de uma sociedade que 
respeite as mulheres”, ex-
plica a secretária.

Data – O Dia Interna-
cional da Mulher é uma 
data comemorativa que 
foi oficializada pela Orga-
nização das Nações Uni-

das na década de 1970. 
Essa data simboliza a luta 
histórica das mulheres 
para terem suas condi-
ções equiparadas às dos 
homens. Inicialmente, 
essa data remetia à rei-
vindicação por igualdade 
salarial, mas, atualmente, 
simboliza a luta das mu-
lheres não apenas contra 
a desigualdade salarial, 
mas também contra o 
machismo e a violência.

Agenda
Durante todo o mês 

de março, dezenas de 
eventos serão realizados 
em Aparecida em alusão 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Haverá palestras 
e seminários com o obje-
tivo de celebrar a data e 
combater a violência do-
méstica. Até o final do mês 
serão realizados diversos 
encontros nos Centros de 
Referência e Assistência 
Social (Cras’s). As palestras 
e seminários terão como 
tema Seja uma mulher que 
levanta outras mulheres.

A Prefeitura de Aparecida, por meio 
da Secretaria executiva da Mulher e 
da Secretaria de Assistência Social, 
realizará durante todo o mês de 
março ações em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher – que é 
celebrado no dia 8
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mulheres do Varejo

Cencosud Brasil mapeia histórias de 
colaboradoras e revela raio X feminino do setor
Elas representam cerca 
de 50% da mão de obra 
do setor, de acordo com o 
grupo Mulheres do Varejo. 
Contudo, apenas 16% ocu-
pam cargos de liderança 
neste segmento que é um 
dos principais emprega-
dores do País. Mas os as-
pectos são otimistas, visto 
que o grau de escolaridade 
entre as mulheres cresceu 
em média um ano a mais, 
comparado aos homens. A 
Cencosud Brasil, 4ª maior 
rede varejista, realizou 
um mapeamento especial 
para este Dia Internacio-
nal da Mulher, 8 de março, 
com o intuito de promover 
maior diversidade, inclu-
são e discussão entre seus 
24 mil colaboradores.

Por meio do Programa 
de Reconhecimento ‘Mu-
lheres que Deixam a sua 
Marca’, comitês foram or-
ganizado com foco na cul-
tura e diversidade da em-
presa para avaliar as mais 

de 500 indicações internas 
recebidas de histórias de 
mulheres que trabalham 
nas bandeiras Bretas, 
GBarbosa, Mercantil Ro-
drigues, Perini e Prezunic, 
além das áreas adminis-
trativas e do negócio de 
serviços financeiros.

Dentre tantos relatos 
de superação, compro-
misso e paixão pelo que 
faz, há algo em comum 
entre todas as histórias: 
as mulheres mais admi-
radas no varejo iniciaram 
suas carreiras em postos 
de trabalho da base da 
pirâmide, como empaco-
tadoras e operadoras de 
caixa. Também encon-
traram apoio para con-
ciliar os estudos com a 
carreira e a maternidade, 
além de receberam de-
safios que comprovaram 
a capacidade de crescer, 
liderar e ser inspiração 
para as demais mulheres 
que atuam no setor.

A coragem abrindo 
caminhos

É o caso de uma das 10 
histórias mais admiradas 
do ‘Mulheres que Deixam 
a sua Marca’, da gerente da 
loja Bretas, Geny Aparecida 
de Oliveira Araujo. Ela teve 
uma infância humilde ao 
lado de seus pais e cinco ir-
mãos em Minas Gerais. Mo-
rando em uma casa de favor 
com apenas quatro cômo-
dos, sem energia elétrica e 

pouca comida, ela buscou 
coragem e decidiu traçar 
um novo caminho de vida.

Aos 18 anos, buscou seu 
primeiro emprego em um 
açougue de mercadinho, 
passando a contribuir com 
as despesas da casa.  Mas, 
aos 24 um novo obstáculo 
surgiu, ela engravidou e 
não teve o apoio do pai da 
criança. “Eu era mãe soltei-
ra. Meus pais eram rígidos, 
mas eu nunca fui castiga-
da. Ao contrário tive total 
apoio do meu pai e isso só 
aumentou minha vontade 
de dar ainda mais de mim 
para crescer e ser motivo 
de orgulho para ele”, conta.

Em 2000, estava desem-
pregada e descobriu que o 
Bretas estava com vagas em 
aberto. Começou há 20 anos 
como operadora de caixa e 
depois disso ocupou vários 
cargos, com destaque as ge-
rências de áreas como pe-
recíveis, mercearia e aten-
dimento, que te deram um 

conhecimento amplo sobre 
o varejo.

“Em março de 2019 as-
sumi como gerente geral, 
uma conquista com base na 
minha avaliação de desem-
penho, que me deixou mui-
to grata e feliz por confirmar 
que estou no caminho cer-
to. São as oportunidades 
que nos dão e decidi agar-
rar. Se surge um desafio, 
vamos realizar! Precisa-
mos fazer acontecer.”

Uma riqueza que 
vem do coração

Outra história emocio-
nante é a de Fiscal de Pre-
venção de Perdas, Maria 
Aparecida Gomes, a Cida. 
Ela pertence a uma família 
de seis filhos, destes dois 
especiais. Chegou a pedir 
ajuda nas ruas, para poder 
ter o mínimo, em busca 
da própria sobrevivência 
e dos demais. Várias vezes 
recolheu as sobras dos ali-

mentos de um restaurante, 
colocando em um pote 
plástico, para compartilhar 
com os irmãos.

Um dia ela percebeu 
que podia ter uma vida 
diferente. E a partir daí 
começou a fazer faxinas 
para sobreviver e ajudar 
a família. Em 2007, mes-
mo se achando humilde 
para trabalhar em um 
supermercado, pois  mo-
rava debaixo de uma lona 
e muitas vezes não tinha 
alimento em casa, Cida 
entregou um currículo no 
Bretas. Neste mesmo ano 
foi chamada e começou a 
trabalhar na limpeza.

Sempre muito em-
penhada e curiosa, Cida 
chamou a atenção de um 
gerente e foi convidada 
para fazer parte da equi-
pe de Auxiliar de Opera-
ções.  Há 13 anos no Bre-
tas, Cida hoje é  fiscal de 
prevenção de perdas e fez 
sua história diferente.
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Geny Aparecida de O. Araujo
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PRoGRaMaÇÃo
A partir deste mês de março o Lozandes 

Shopping iniciou uma programação dupla 
de atrações musicais. Às sextas-feiras, 

o centro de compras continua com suas 
já tradicionais happy hours, a partir das 

18 horas, e com promoção dos bares e 
restaurantes da praça de alimentação. 
E agora, o empreendimento também 

conta com o Domingo no Lozandes, 
com show a partir das 13 horas, 

neste dia ainda são disponibilizadas 
brincadeiras para crianças como pula-

pula e escorregador. Para ambas as 
apresentações a entrada é gratuita.

MENU MUsical
O público do Shopping Cerrado poderá 

conferir dois shows no formato voz e 
violão, no Menu Musical desta semana. 
Na sexta-feira (06), o cantor Christiano 
Pena subirá ao palco montado na praça 

de alimentação ao meio-dia. Já no sábado 
(07), às 19 horas, quem comanda a 

programação é a cantora Jay Oliveira. As 
apresentações têm entrada franca.

RoaDsHoW 2020
No dia 1º de abril, acontece no Castros 

Park Hotel o evento que faz parte do 
projeto “Roadshow 2020 – Vinhos de 

Portugal”. Além da capital goiana, Belo 
Horizonte e Brasília também recebem 

as outras etapas do evento, tendo assim 
oportunidade de descobrir a riqueza dos 

sabores proporcionados pelos vinhos 
portugueses. Os produtores portugueses 

presentes no evento serão: Aveleda, 
Pathernos-Winemaker, Jean-Hugues Gros 

Wines Unip Lda, Casa Clara, Casa Relvas, 
Casa Santos Lima, Carmim, Global Wines, 

Quinta do Paral, José Maria da Fonseca, 
Quinta do Vallado, Dona Maria – Julio 

Bastos, Quinta de S. Sebastião, Quinta 
das Arcas, Quinta dos Avidagos, D’Alegria 

Vinhos, Quiz Wines & Spirits, Monte da 
Ravasqueira, Quinta do Portal, Sogrape 

Vinhos S.A., Quinta do Crasto, Esporão e 
Cartuxa – Fundação Eugenio de Almeida.

Dia Da MUlHER
Neste domingo (08), Dia Internacional da 

Mulher, a criançada terá a oportunidade 
de colocar a mão na massa e confeccionar 

suas próprias flores para homenagear as 
mulheres de suas vidas. A iniciativa é da 

Estação Turma da Mônica, que promoverá 
uma oficina às 17 horas, na estrutura 

localizada no 1º piso do Shopping Cerrado.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Experimentando - Cabelos mais poderosos da raiz às pontas. Esse foi o tema de ação promovida por O Boticário, na noite de 4 de 
março, no One Beauté Flamboyant. Entre os nomes que conferiram os lançamentos de Match Escudo de Força, linha de cabelos da 
marca que combina de vitamina E e lipídeo, estavam Reca Meneses, Cau Pampolini, Clau Oliveira e Franciele Vasconcelos. 

Música - Arriba, super lançamento do cantor Leonardo Soah, 
cantor e compositor da mistura latina com sertanejo, já é sucesso 
nas rádios e plataformas digitais de todo o Brasil.

2 3

4

Mc Marroquino - O mc marroquino que é Natural de 
Brasilia  e se divide entre a Capital federal e São paulo onde 
produz suas músicas, vem se destacando no cenário nacional. 
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Comemoração - O Instituto de Olhos de Goiânia, completa 
44 anos em 2020, completa 44 anos em 2020 . Os Médicos 
e Diretores do Instituto, Dr. Ruberpaulo de Mendonça Dra. 
Ângela de Sant’Anna e Dr. Paulo Ovídius Stival receberão 
convidados para a comemoração que acontecerá nesta sexta, 
dia 6 de março, com um jantar no Maktub Espaço & Buffet.
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moda

Crianças desfilam looks criados em 
oficina de desenho de moda do Senac-GO
Um desfile infantil acon-
tecerá neste sábado (07), 
no Shopping Cerrado, para 
apresentar o resultado da 
oficina kids de Desenho 
de Moda, que a Escola de 
Moda do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comer-
cial do Estado de Goiás 
(Senac-GO) promoveu no 
mês de janeiro. Os três 
melhores croquis foram 
escolhidos pela marca de 
roupas infanto-juvenis 
Cara de Anjo e viraram 
looks reais, que serão 
desfilados pelos próprios 
estilistas mirins.

A designer de moda e 
instrutora da oficina, Ma-
riana Mendonça, elogiou 

a desenvoltura criativa 
dos participantes. “As 
crianças não têm medo 

de se expressarem. Se 
deram muito bem com as 
tintas e se divertiram co-

lando retalhos de tecidos 
em seus croquis de moda. 
Além disso, foi uma boa 
surpresa não ver apenas 
croquis com criatividade, 
mas também com viabili-
dade de produção que, in-
clusive, foram os critérios 
utilizados pela equipe de 
criação da marca Cara de 
Anjo para a seleção dos 
desenhos de moda kids 
ganhadores”, conta.

O evento acontece das 
14 às 16 horas, no Espaço 
Fashion, que fica no piso 
1 do centro de compras, 
em frente à Fabbrica di 
Pizza. Subirão na passarela 
crianças entre 5 e 10 anos 
de idade, que também des-

filarão outros 18 looks da 
Cara de Anjo. Quem quiser 
prestigiar o desfile, basta 
doar roupas infantis. Os 
itens arrecadados serão 
encaminhados para a Pa-
róquia Sagrados Estigmas 
de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e Santo Expedito e 
distribuídos para crianças 
carentes.

O Shopping Cerrado 
oferece estacionamen-
to gratuito e fica na 
Avenida Anhanguera nº 
10.790, no Setor Aerovi-
ário, em Goiânia.

A oficina
A oficina kids de Dese-

nho de Moda aconteceu 

no dia 18 de janeiro, tam-
bém no Shopping cer-
rado, com o objetivo de 
estimular a criatividade, a 
partir de técnicas de de-
senho de moda infantil. 
Na ocasião, crianças en-
tre 6 e 10 anos de idade 
tiveram a chance de criar 
modelos de roupas, a par-
tir da coloração de dese-
nhos com tinta e lápis de 
cor e da estilização com 
recortes de revistas, pa-
peis, aviamentos e reta-
lhos de tecidos, entre ou-
tros materiais que foram 
fornecidos pelo Senac-
-GO e pela loja Cara de 
Anjo. A programação teve 
entrada franca. 
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GanHar Para PoStar

Evento em Goiânia quer encorajar 
novos influenciadores digitais

Quando a foto de um 
lugar bonito que 
você viu no Insta-

gram te desperta a von-
tade de viajar, é porque o 
trabalho do influenciador 
digital deu certo. Alguns 
dos principais digital in-
fluencers e especialistas 
em marketing digital do 
Brasil estarão em Goiâ-
nia no dia 14 de março 
(sábado) para explicar, 
no evento Influenciar 
Goiás, como isso acon-
tece e quais os meios 
para entrar na carreira 
de influencer, ganhan-
do a vida, por exemplo, 
com viagens.

Com vagas limitadas e 
inscrições efetuadas on-
line, o Influenciar Goiás 
será realizado das 9h às 
19h no Senac Cora Cora-
lina, que fica na Avenida 
Independência, nº 1002, 
setor Leste Vila Nova. 
Qualquer pessoa inte-
ressada em marketing 
digital e viagens pode 
participar. O encontro é 
voltado a influenciadores 
digitais, simpatizantes e 
aspirantes a influencer. 
Acesse o site do evento.

Será um dia intei-

ro de capacitação com 
workshops, palestras, ofici-
nas e networking. Um dos 
painéis mais aguardados 
é o que terá como media-
dora a digital influencer e 
ex-repórter da Rede Globo 
Bárbara Lins. Depois de ex-
periências internacionais 
cobrindo megaeventos 
como a Copa do Mundo 
da África do Sul e uma 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas, Bárbara 
abraçou a carreira de in-
fluencer fundando o site 
especializado em viagens 
Descobertas Bárbaras.

Outro case que será 
apresentado no Influen-
ciar Goiás é o do viajante 
profissional e youtuber 
Marcos Vaz, do Rio. Ele é 
editor do canal Vaz Aon-
de, que possui 163 mil 
inscritos e reúne vídeos 
com dicas de viagem, 
sugestões de destinos, 
pacotes de viagem e 
programas para fazer 
em países dos seis con-
tinentes. Aos 31 anos, 
Marcos Vaz já tem 51 
países no currículo.

O Influenciar Goiás vai 
orientar criadores de con-

teúdo para redes sociais. 
“O nosso objetivo é com-
partilhar dicas valiosas 
sobre ações de marke-
ting digital que tragam 
retorno satisfatório para 
os criadores de conteúdo. 
No caso dos influencia-
dores digitais de viagens, 
por exemplo, que é um 
dos mercados mais pro-
missores, o conteúdo de-
les pode render ganhos 
financeiros também para 
as marcas”, diz Rose Pás-
coa, diretora da empresa 
RP Influencer Travel, rea-
lizadora do evento.

Programação
Além dos influencers 

Bárbara Lins e Marcos 
Vaz, estão confirmados 
no evento o multiplicador 
de novas metodologias 
comerciais Paulo Ernani - 
que tem mais de 20 anos 
de experiência em compa-
nhias aéreas nacionais e 
internacionais; o instrutor 
de turismo e hospitalidade 
do Senac-GO Gil Morato; a 
profissional de hotelaria e 
especialista em marketing 
Tércia Duarte; o consultor 
de marketing digital Fabio 
Sarrafe; e a vice-presiden-

te da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis 
(ABIH) de Goiás, Vanessa 
Pires Morales.

A programação do 
evento conta com pales-
tras também do jornalista 
e profissional de criação 
de conteúdo Marcelo Al-
buquerque; da fotógrafa 
especializada em moda 
Regina Esteves; da per-
sonal organizer Cinthia 
Esteves; do analista de 
marketing digital Mark 
Arantes Felix; e da gesto-
ra de comunicação e jor-
nalista Alice Galvão.

O Influenciar Goiás 
é idealizado pelas em-
presárias Rose Páscoa e 
Eliene Meireles, e tem 
suporte administrativo e 
comercial do turismólogo 
Renato Meireles.

Com vagas limitadas, encontro Influenciar Goiás ocorrerá dia 14 de março. Meeting vai capacitar 
participantes para produzir conteúdos digitais; área de viagens é uma das mais promissoras
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SerViÇo
1º Influenciar Goiás
Data: 14 de março - sábado
Horário: das 9h às 19h
Local: Faculdade Senac - Aveni-
da Independência, nº 1002, setor 
Leste Vila Nova, Goiânia (GO)
Inscrições: pelo site: 
www.influenciargoias.com.br  
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 2014 COM-
PLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO 
ACEITO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou semi 
Novo com parcelas que cabem no seu bolso. 
Faça uma simulação sem compromisso, Créditos 
com parcelas a partir de 309,38 R$. Crédito Para 
Novo  25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. Entrada 
529,00 + Parcelas de 327,60 R$. Ligue e agende 
uma visita ! WhatsApp : (062) 98108-1508. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  ÔNix 2015   
- Entrada + Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 C/ AR+DH 
ÚNICO DONO ACEITO TROCAS E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARANTIA DE 

FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 FLEX WHAT-

SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AUTOMÁTICO 
PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo  19.019,60 
R$. Entrada : 499,58 + Parcelas de 309,38 
Mensais. Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem compromisso 
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/
What : (062) 98550-9156. Consultora de 
Vendas: Ana Paula Pimentel.
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anápolis

2º Torneio Bio Instinto de Voleibol 
Feminino acontece neste fim de semana

o calendário espor-
tivo deste fim de 
semana acontece 

em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher. A Prefei-
tura de Anápolis, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esportes, oferece estrutura 
neste sábado, 7, e domin-
go, 8, para o 2º Torneio 
Bio Instinto de Voleibol 
Feminino. A competição 
acontece no Ginásio Inter-
nacional Newton de Faria 
e a entrada é franca.

O campeonato reúne 
nove equipes, sendo sete 
representantes de Anápo-
lis, uma de Campo Limpo 
de Goiás e uma de Goia-
nápolis. O secretário mu-
nicipal de Esportes, Karim 

Abrahão, acredita que no-
vos talentos podem ser 
encontradas no esporte. ‘‘É 
uma chance para as atle-
tas femininas de voleibol 
mostrarem seu potencial. 
Também estarão se pre-
parando para competições 
de alto nível que virão du-
rante a temporada’’, disse.

Já o organizador do 2º 
Torneio Bio Instinto, Márcio 
da Paulista, ressalta o toque 
especial do campeonato. 
‘‘Estamos comemorando e 
valorizando o Dia Interna-
cional da Mulher por meio 
do voleibol. Queremos 
tornar esse campeonato 
tradicional e permanente 
no calendário esportivo de 
Anápolis’’, afirmou.

Competição será disputada no Ginásio 
Newton de Faria e comemora o Dia 
Internacional da Mulher
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Jogos:
7 de março (sábado) 
19h: Academia Voleibol x Ativar Vôlei 
20h: APS Vôlei x Attack Vôlei 
 

8 de março (domingo) 
08h: Campo Limpo de Goiás x União Vôlei 
09h: Maraville x CPMG 
10h: União Vôlei x Jack Carrera 

11h: Maraville x Campo Limpo de Goiás 
12h: APS Vôlei x Academia Voleibol 
13h: Attack Vôlei x Ativar Vôlei
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