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Francisco Maia Neto assina obra 
sobre operações imobiliárias

Ingressos à venda para o 
Réveillon do PIC
Já estão à venda os ingressos para o tradicional 
Réveillon do PIC, no entanto apenas no siste-
ma online, exclusivamente para associados, 
neste primeiro momento. A grande atração 
da festa será o bloco “Então Brilha”, sucesso 
no Carnaval de BH. Outras duas atrações 
musicais complementam a noite.

Autor mirim lança livro
Destaque na literatura infantil é o pequeno 

-
zou o seu oitavo livre e, fã de literatura, acaba 

A publicação leva o nome de “A Ararinha
-Azul”. O lançamento acontece nesta sexta 
e sábado, dias 23 e 24, durante chá literário 
na Escola Cofavis, no Barreiro. 

Espetinho com chope 
A Krug Bier e Butchery selaram uma parce-
ria e criaram o primeiro cardápio com harmo-
nização de cerveja artesanal e espetinhos. No 
menu são diversas as combinações com três 
opções de chopes Krug: Cristal, Weizen e a 
Rancor, da Linha Expressionistas.   

Zumpy no dia da árvore
O aplicativo o mineiro Zumpy, conhecido por 
incentivar a carona solidária, criou uma ação 
especial para comemorar o dia da árvore. A 
data, celebrada em 21 de setembro, foi marca-
da pela oferta do menor preço no combustível 
para quem pegasse ou desse uma carona nos 
dias 21 e 22 deste mês. A ideia do empresário 
André Andrade é driblar o crescimento da fro-
ta de veículos na cidade por meio de iniciativas 
como a do aplicativo.

Colégio Batista Mineiro 
realiza Enem Institucional
O Enem 2017 acontece dias 5 e 6 de novem-
bro e, para testar o conhecimento de seus alu-
nos, o Colégio Batista Mineiro realiza neste 

-
cional. O objetivo desses dois dias de provas 
é preparar os alunos em um ambiente muito 

25 anos de Minas Shopping
Neste domingo, dia 25, o Minas Shopping 
completa 25 anos de atividades. Para come-
morar a data, foi desenvolvida uma série de 
ações de relacionamento com os clientes e 
lojistas durante a semana. Os visitantes do mall 
estão sendo surpreendidos por uma ativação 
inusitada e concorrem a vários prêmios em 
uma ação que proporciona uma experiência 
inédita em BH.

Diamantina Gourmet 2016
Entre 5 e 19 de novembro, a sétima edição do 
Diamantina Gourmet 2016 transforma a cida-
de natal de Chica da Silva na capital mineira da 
gastronomia. Nove principais restaurantes da 
cidade vão oferecer pratos ricos em cheiros e 
sabores. Cada chef vai ter a missão de rechear 
suas criações de histórias que remontam à épo-
ca dos escravos e das pedras preciosas, asso-
ciando à contemporaneidade da gastronomia 
mineira.

10 anos de Joana Paixão
A grife de calçados e aces-
sórios femininos Joana 
Paixão celebra seus 10 
anos de sucesso com 
surpresas para suas 
clientes. Nesta se-
gunda quinzena de 
setembro, a loja tem 
uma série de co-
memorações, que 
incluem palestras e 
bate-papo com pro-
fissionais de decora-

consultoria de estilo, comi-
dinhas e muita música. Tudo 
isso em meio a um mix de produtos 
exclusivos e ambiente aconchegante, na rua 
Grão Mogol. Vale conferir! FOTO DIVULGAÇÃO JC

Alok é atração do Bloco Pirraça
Atrações de grande peso fazem do Bloco Pirra-
ça e Camarote Sense uma festa imperdível, no 
dia 15 de outubro, sábado, a partir das 15h, no 
Mega Space. A dupla Matheus e Kauan, Jorge 
e Mateus, Ivete Sangalo e Simone e Simaria 
ganharam um reforço de peso com a participa-
ção do DJ Alok. Com exclusividade no Sense 
estão programados shows do Grupo Elas, Ban-

da Mahal, Gustavo Medrado. 

No último dia 15 de setembro, Francisco Maia Neto esteve em 
São Paulo para o lançamento do livro “Operações Imobiliárias 
– estruturação e tributação”. O engenheiro e advogado é co-
autor da obra, organizada por Renato Vilela Faria e Leonardo 
Freitas de Moraes e Castro. O livro, publicado pela Editora 
Saraiva, reúne uma coletânea de artigos sobre as questões 
importantes do setor imobiliário.  O coquetel de lançamento 
aconteceu na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi.
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Nova gestão 
para o tênis mineiro
Além de representar Minas Gerais nos 
maiores e mais disputados torneios mun-
diais de tênis, o consagrado tenista Bruno 
Soares tem um novo projeto que promete 
melhorar – e muito – o cenário do tênis 
mineiro. Para isso, incentivou a criação de 
uma chapa de oposição para as próximas 
eleições da Federação Mineira de Tênis, 

que há mais de três décadas foi geri-
da pela mesma pessoa e atual-

mente é comandada por 
Matrud Bechara Neto, 

herdeiro do cargo em 
2014 após o faleci-

mento do pai, o en-
tão presidente Dr. 
Miguel Bechara. 

A nova cha-
pa é composta 
por empresá-
rios, ex-atletas e 
profissionais do 

esporte para que, 
juntos, possam res-

gatar a moral do tênis 
no Estado e garantir mais 

transparência na sua gestão. 
Para concorrer à presidência, o 

grupo nomeou François Succar Rahme, 
engenheiro civil, ex-atleta da equipe ju-
venil do Minas Tênis Clube e idealizador  
da Copa Davis 2016, realizada com êxi-
to em Belo Horizonte. “Se for eleito será 
uma responsabilidade muito grande e uma 
honra representar a Federação do Estado, 
grande potência do esporte com os dois 
melhores jogadores de dupla do mundo, 
Bruno Soares e Marcelo Melo. Quero con-
tribuir com excelência para o desenvolvi-
mento do tênis em Minas Gerais”, planeja 
François. Os pilares de sua chapa incluem 
transparência, integração e competência.
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“God” em Belo Horizonte
Deus e seus anjos dedicados respondem a al-
gumas das questões mais profundas que têm 
atormentado a humanidade desde a Criação, 
em apenas 90 minutos. O aclamado e premia-
do espetáculo “God” chega ao Brasil. A versão 
brasileira é adaptada e estrelada por Miguel 
Falabella. A montagem fará apresentações 
em BH de 7 a 9 de outubro, sexta e sábado às 
21h e domingo às 18h, no Cine Theatro Brasil 
Vallourec. FOTO DIVULGAÇÃO JC


