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PoRscHE cUP
O Flamboyant Shopping recebe com 

exclusividade entre os dias 17 e 21 
de outubro, algumas das máquinas 
de competição mais produzidas no 

mundo pela Porsche Império GT3 
Cup. A exposição, aberta ao público, 
ficará no,Garden Flamboyant. Após 
a exposição, os modelos estarão na 
prova de longa duração da segunda 

etapa da temporada de corrida 
Endurance, que acontece no dia 

26 de outubro, no Autódromo de 
Goiânia.

sUco DE UVa
Uma tarde para falar sobre 

empreendedorismo feminino, trocar 
experiências e motivar mulheres com 

a empresária goiana Ivana Menezes 
será oferecida na próxima segunda-

feira (21/10) na Saga Jeep, às 17h. E 
para refrescar esse momento único e 

empoderador, uma ação em prol do 
Outubro Rosa, a Vinícola Serra das 

Galés disponibilizará degustação de 
sucos de uva integral Cálice de Pedra.

MUTiRÃo
Sempre atento às ações sociais 

em prol da população, o Araguaia 
Shopping recebe nos dias 18 e 25 

de outubro (sexta-feira), de frente 
a praça de alimentação, das 8h às 
17h, o Mutirão da Saúde do Lions 

Clube, que está em sua 10ª edição. 
Diversos exames e consultas médicas 

serão realizados gratuitamente. 
Entre os serviços oferecidos na área 

de oftalmologia estão testes de 
acuidade visual e daltonismo, exames 

de glaucoma e audiometria (ouvido) 
– pela primeira vez no Mutirão. Os 

pacientes vão poder também aferir a 
pressão, medir a glicemia, os índices 

de colesterol, Massa Corporal (IMC) e 
Cintura Abdominal.

GERaÇÃo EsTÁcio
Entre os dias 21 de 25 de outubro 

acontece a Semana Geração Estácio, 
na Faculdade Estácio de Goiás, 

localizada na Estação da Moda. Será 
uma semana repleta de ações nas 

áreas de saúde, recursos humanos, 
jurídica, administração, gestão, moda 

e educação física. Entre as ações 
estão palestras, minicursos e mesas 

redondas, além de atendimento a 
população. Tudo de forma gratuita.
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Mentoria - Marcos Scaldelai, eleito pela Forbes, em 2014, o jovem executivo de maior sucesso do Brasil, 
estará em Goiânia na próxima segunda-feira (21) para mentoria com os filiados ao LIDE Futuro. 

Recepção - Os atletas campeões e embaixadores 
do Professional Bull Riders (PBR), Adriano Moraes e 
Guilherme Marchi (foto), serão recepcionados pelo 
governador Ronaldo Caiado na manhã desta sexta-feira, 
dia 18, a partir das 10 horas da manhã, no 10º andar do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 
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Congresso - A odontopediatra goiana e mestre pela UNESP, 
Renata Estrêla, participará nos próximos dias do 27º Congresso 
Brasileiro de Odontopediatria, em Maceió (AL). 
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Teatro - Eri Johnson e Viviane Araújo se apresentam 
com a peça “Quem é Quem - A Comédia Ponto Com” no 
próximo dia 24 de outubro e interpretam a história de 
um assaltante inexperiente e uma mulher que gosta de 
encontros da internet. 
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