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Universo anime
O Cinemark traz um conteúdo exclusivo do
universo anime para o Passeio das Águas
Shopping. nesta terça-feira, às 20h.

Ghost in The Shell
No cinema a animação japonesa futurística
“Ghost in The Shell” (1995), baseada no
mangá de Masamune Shirow e que inspirou
a produção de “Vigilante do Amanhã: Ghost
in The Shell” (Paramount Pictures), longa
estrelado pela atriz Scarlett Johansson com
estreia prevista para o ﬁm do mês.

Goiânia Capital Fitness
As novidades do mundo ﬁtness estarão
na 14ª edição do “Goiânia Capital
Fitness”, no período de 6 a 9 de abril
no Centro de Convenções.

Go Nutri
O Goiânia Capital Fitness também abrigará a
Super Feira de Esportes e Meeting Go Nutri,
com mais de 40 expositores. Inscrições:
capitalﬁtnessonline.com.br.

Saint Patrick’s Day
O famoso Saint Patrick’s Day, feriado
originalmente irlandês, começou a ser
comemorado recentemente no Brasil, mas é
amplamente celebrado em países de língua
inglesa como Inglaterra, Estados Unidos e
Austrália. A data será lembrada no Mercure,
nesta quarta-feira, 15.

Rock, futebol e chopp verde
Em alto estilo, a comemoração traz todos
os itens de um clássico Saint Patrick’s Day:
banda de rock, ambientação com televisão
transmitindo jogos de futebol, drinks especiais,
petiscos variados e o famoso chopp verde.

Medidas & Pesadas
 A Secretaria de Meio Ambiente
de Rio Verde estará promovendo
no período de 15 a 22 de março, a
‘Semana da Água’. O evento é voltado
a alunos da rede municipal de ensino.
 Editado pela Editora Kelps, o livro
Destinos de Mim, poemas de minha autoria,
será lançado, em Goiânia, no salão Nobre da
Assembleia Legislativa de Goiás, no próximo
dia 30, a partir das 20hs.
 A Comenda Alba Almeida Rodrigues
foi entregue pela Câmara Municipal
de Rio Verde na última quinta-feira,
9 , no Palácio Iturival Nascimento,
às mulheres que contribuem para o
desenvolvimento da cidade através de
serviços prestados à sociedade.
 Já pensou em experimentar a sensação
térmica de graus negativos em pleno calor
de mais de 30 graus no Centro-Oeste?
 É possível no Gyn Ice Bar,
que estará em funcionamento
nas próximas semanas
no estacionamento do Bretas Armazém do
Goiânia Shopping
(T-10 com T-15, Setor Bueno).
 “Ela passou, deixando um sorriso no
chão, deu um banho de beleza nos meus
olhos. Um chopp pra distrair”... (Paulo Diniz)

As empresárias
Thais Morbeck
e Andréa
Aprigio recebem
convidadas
para o cocktail
de abertura
do Temporary Corner da FENDI, nesta
terça-feira, 14, na Emporium Lolithà, com
um workshop e styling com o consultor
da marca Raphael Mendonça. As sócias
apresentam também a “Coleção Spring
Summer 2017”, da loja goiana. A única
loja da FENDI no Brasil ﬁca no Shopping
Cidade Jardim, em São Paulo e essa será
a primeira vez que a marca italiana monta
uma loja temporária em Goiás.

Manhã
Saúde
A América
Consultas e
Exames, na
Avenida 85, bo
Setor Marista,
recebeu no
último sábado a imprensa e demais
convidados para a “Manhã da Saúde.
A América atende nas áreas médica e
odontológica. Ao todo, são mais de vinte
especialidades disponíveis, algumas
delas inclusive onde usuários de diversos
planos de saúde têm diﬁculdade em
agendar consultas. Se a necessidade
do paciente é na área médica, o
interessado pode agendar consulta com
especialistas em otorrinolaringologia,
cirurgia plástica facial, cirurgia do sono,
nutrição, endocrinologia, urologia, clínica
médica, ortopedia, cardiologia, pediatria,
psicologia, dermatologia, oftalmologia,
ginecologia, obstetrícia. No local, são
oferecidos, ainda, exames laboratoriais,
ultrassom e raios X.

100 selecionados recebem
curso gratuito de desenvolvimento
de roteiros audiovisuais
Aulas em duas semanas
atendem demanda
por proﬁssionalização
de roteiristas de
documentários,
animação, ﬁcção e séries
LORENA LÁZARO - O 12º Curso de Formação Proﬁssional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros
Audiovisuais, direcionado
prioritariamente a proﬁssionais do audiovisual
em Goiás, terá início no
próximo dia 15 de março,
quarta-feira, com aulas no
Coletivo Centopéia e no
Espaço Culturama. O curso é totalmente gratuito e
os participantes foram selecionados dentro de um
total de 238 inscritos.
Os módulos para primeira semana, que acontecem entre os dias 15 e 17
de março, são Ficção, com
Chico Mattoso, Séries de
TV (Drama) com Thiago
Dottori e Séries de Tv (Humor) com Denis Nielsen.
Na segunda semana, entre
os dias 22 e 24, acontece o
módulo de Documentário
com Di Moretti e o módulo
de Animação com César
Cabral, que está entre as
grandes novidades da edição de 2017. Os ministrantes têm atuação nacional
e conduzirão os módulos

utilizando conteúdo teórico, exercícios práticos e
estudos de casos de produções de sucesso realizadas por cada um deles.
As 100 vagas foram
distribuídas para os cinco
módulos: Animação que
teve 38 inscritos; Documentário, 68; Ficção, 74;
Séries de TV (drama), 35
e Série de TV (humor), 23.
As listas de selecionados
encontram-se disponíveis
no site www.icumam.com.
br/12_curso_cinema/ .
Este ano foram cerca de
25% a mais de inscritos,
em relação a 11ª edição,
realizada em 2016. Para a
diretora do Icumam, realizador do projeto de qualiﬁcação proﬁssional, o
aumento do interesse em
participar demonstra que
os proﬁssionais goianos
estão cada vez mais atentos às oportunidades de
aprendizado e de troca de
experiências. “Faz parte da
missão do Icumam oferecer ao mercado goiano
chances de capacitação e
com isso fomentar a cadeia produtiva. O sucesso
de inscritos em 2017 demonstra a importância da
formação para a cadeia
produtiva do audiovisual”,
comemora Maria Abdalla.
SOBRE O CURSO

O Curso de Formação
Proﬁssional do Icumam é
uma ação de qualiﬁcação
proﬁssional com programação totalmente gratuita, que tem como objetivo
a formação e aprimoramento do mercado do audiovisual em Goiás. Esse
ano o Curso será ministrado em duas etapas com
distanciamento de sete
meses. Os selecionados na
etapa 1 têm prioridade na
participação da etapa 2.
O objetivo é permitir o
amadurecimento da proposta e ajustes ﬁnais para
as futuras consultas, garantindo continuidade na
consultoria e qualidade no
produto ﬁnal: o roteiro. Segundo o regulamento, em
2017 a Etapa 2 acontecerá
em outubro como parte da
programação da 17ª Goiânia Mostra Curtas e prevê,
além das consultorias individuais, o pitching com
um produtor convidado.
O Curso de Formação
Proﬁssional tem patrocínio da Rodonaves Transporte através da Lei Goyazes (Programa Estadual
de Incentivo à Cultura de
Goiás) e é realizado pelo
Icumam juntamente com
o Instituto Federal de Goiás (IFG), a Secretaria do
Audiovisual (SAv) e o Ministério da Cultura (MinC).

Só para
lembrar
Celebrando
30 anos de
Colunismo
Social e
seu próprio
aniversário
o renomado
produtor de eventos catarinense
Fernando Fischer apresenta o evento
Destaques Fernando Fischer 2017.
Com assinatura característica do
Fernando composta de muito luxo e
glamour, o evento pré-anunciado no
ﬁnal de 2016 promete e vem sendo
esperado pela sociedade catarinense
e entre outros estados brasileiros. A
noite de 23 de março, às 20h no espaço
da Sociedade Guarani em Itajaí /SC
promete estar cercada de tradicionais
nomes da sociedade do estado
bem como representantes de outros
estados, presença massiva da imprensa
nacional com soﬁsticação e requinte.
No evento serão entregue homenagens
aos principais nomes que marcaram
a sólida carreira do colunista social e
prêmios de reconhecimento ao trabalho
de destaques do colunismo social de
toda a imprensa nacional.O evento ainda
promete surpreender a todos com um
ótimo e soﬁsticado cardápio de comidas
e bebidas, pessoas elegantes e atrações
nacionais e até mesmo internacionais.
Na foto, Fernando Fischer entregando
o convite da festa Destaquesr para o
amigo João Vieira cabeleireiro by Duo
cabeleireiros e colunista do Jornal A
Coluna, de Videira/SC, que conﬁrmou
presença na oportunidade.

Cesar

Chico Mattoso

Denis Nielsen

12º Curso de
Formação
Proﬁssional
– Núcleo de
Desenvolvimento
de Roteiros
Audiovisuais
 www.icumam.com.
br/12_curso_cinema/.
 www.icumam.com.br
Oﬁcinas
Ficção - Chico Mattoso
 15 a 17 de março
de 2017 – das 14h30
as 18h30 (4h por dia,
totalizando 12h/aula).
 Local: Coletivo
Centopeia
 Endereço: Av. Cora
Coralina, nº 140, Setor
Sul, Goiânia - GO - CEP
74080-445
Série (Drama) - Thiago
Dottori e Série (Humor)
- Denis Nielsen

Di Moretti
 15 a 17 de março
de 2017 – das 18h30
às 22h30 (4h por dia,
totalizando 12h/aula).
 Local: Espaço Culturama
 Endereço: Av. T-8, 324,
Galeria Casa Blanca, Setor
Bueno, Esquina com Av.
Mutirão - Goiânia – GO.
Animação - César Cabral
e Documentário - Di
Moretti
 22 a 24 de março de

ThiagoDottori
2017- das 18h30 às 22h30
(4h por dia, totalizando 12h/
aula).
 Local: Espaço Culturama
 Endereço: Av. T-8, 324,
Galeria Casa Blanca, Setor
Bueno, Esquina com Av.
Mutirão - Goiânia – GO.
 Mais informação:
cursodecinema@icumam.
com.br
Fone: (62) 3218-3779.

