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terça-feira, 22 de março DE 2022

violência contra a mulher

A violência contra as mulheres em suas mais diversas formas
está estampada no livro Reflete Em Mim, da fotógrafa Iasmim
Kudo, que será lançado nesta sexta-feira (25), às 19h30, no Café
Biano, que fica na Rua T-55, nº 690, no Setor Bueno. A obra
traz uma série de fotografias que, por meio de elementos como
corda, saco, corrente, garrafa quebrada, arame farpado, panos e
maquiagem, retrata as dores de mulheres de diferentes idades
e classes sociais que foram vítimas não apenas de agressões
físicas, mas também de violência verbal e psicológica. Mais
do que contextualizar a violência contra a mulher de forma
imagética, o trabalho usa de imagens e emoções para resgatar
individualidades, denunciar a realidade de tantas mulheres que
têm sua autoestima destruída pela violência, além de reforçar a
luta contra a opressão e de fortalecer a iniciativa de denúncia e
de proteção à vulnerabilidade feminina.

Teuto 75 anos

O mais completo parque farmacêutico da América Latina, Laboratório
Teuto, que é referência no mercado nacional e internacional, chega aos
seus 75 anos no dia 25 de março. A companhia, que há mais de sete
décadas no coração do Brasil, é sinônimo de qualidade e confiança.
Promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida para a família
brasileira e nos países onde atua, através de sua cultura corporativa
de qualidade, integridade e alta performance. Com o propósito de
construir um mundo melhor e mais saudável, por meio da excelência
no desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos
complexos.No mês em que celebra mais um ano, a empresa reforça
seu compromisso com o desenvolvimento e crescimento sustentável.
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Escola de Futebol - Fábio Sodré, Leopoldo Moreira, Vilmarzinho Mariano, Heribaldo Egídio, Junior
Maestro, Geferson Aragão, Álvaro Alexandre e Célio Eustáquio no evento de inauguração da “Escola
de Futebol Maestro Júnior – Ihebrom Human”.O projeto está localizado dentro da Equiplex Indústria
Farmacêutica e atenderá inicialmente aos filhos de colaboradores das empresas do Grupo H. Egídio
(meninos e meninas, entre 06 à 15 anos). Os organizadores planejam expandir o atendimento para
todo o município de Aparecida e futuramente para a capital Goiânia, com o apoio de empresários e do
poder público. Mais informações em @ihebromhuman.
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Letícia de Araújo
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Arquivo pessoal

Congresso

O arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves, um dos sócios do
escritório Norden Arquitetura, embarca de Goiânia no próximo
dia 22 rumo a Campinas (SP), onde participa como convidado da
1ª edição do SIMM - Sapiens IMMobilis, congresso imobiliário que
reunirá um seleto grupo de empresários e profissionais do setor. O
evento promete oferecer um amplo exercício de futurologia sobre as
tendências do mercado imobiliário para a próxima década. Entre os
palestrantes convidados, estará o psiquiatra, psicoterapeuta, cientista
e escritor Augusto Cury, que fará a abertura do evento. O SIMM Sapiens IMMobilis é uma realização do empresário Marcus Araújo,
CEO da Datastore, empresa especializada em estudos estatísticos
sobre o mercado imobiliário.

21ª Goiânia Mostra Curtas

As inscrições para a 21ª Goiânia Mostra Curtas seguem abertas até
o próximo dia 6 de abril, pelo site www.goianiamostracurtas.com.
br. O festival, que tem mais de duas décadas de história no cenário
cultural goiano e brasileiro, acontecerá entre os dias 5 e 10 de julho de
2022, no formato online. Podem se inscrever obras audiovisuais de
todos os gêneros com duração máxima de 25 minutos, finalizadas a
partir de janeiro de 2021 e que tenham cópia de exibição em formato
solicitado pela plataforma digital, de acordo com as especificações
técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do festival.
Excepcionalmente, para os filmes produzidos em Goiás, poderão
se inscrever curtas-metragens realizados a partir de 2020, devido à
escassez de políticas públicas destinadas à produção audiovisual no
estado durante o período pandêmico.A lista de filmes selecionados
está prevista para ser divulgada no site da 21ª GMC no dia 26 de abril,
podendo haver prorrogação a critério da organização.

Multipedras - O humorista Jaques Vanier
esteve, na última sexta-feira, na loja
Multipedras com o Eron Miranda (sócio
proprietário Multipedras), onde escolheu
pedras e revestimentos para obra na casa de
sua mãe.
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Casamento - Ju Araújo, psicanalista, treinadora
comportamental e empreendedora digital
no casamento da sua sobrinha, a empresária
Geisy Araújo e do médico ortopedista Frederico
Pimenta no Bravo Cataring em BH.
Cristiano Borges

Espaço Crescer - A
pedagoga e graduanda
em psicologia Wanessa
Xavier Caiado inaugurou o
“Espaço Crescer – Centro de
Desenvolvimento Infantil”,
no 14º andar do Edifício Trade
Center, no Setor Oeste. Seu
marido, o Advogado Breno
Caiado ajudou a receber os
convidados no evento, como
o Secretário de Educação de
Goiânia, Wellington Bessa
e o Secretário Executivo de
Educação de Goiânia, Fellipe
Fonseca.

