CHICO
GARCIA
Jornalista pós graduado em Jornalismo Esportivo pela
UFRGS. Formado em arbitragem pela FGF. Nascido em
Porto Alegre, começou a trabalhar na comunicação em
2001 como repórter esportivo na Rádio RGS 1300 AM, da
LBV. Chegou no Grupo RBS em 2004, onde trabalhou no
Jornalismo Geral sendo Repórter e apresentador das rádios
CBN e Gaúcha.

CHICO
GARCIA
Em 2007, ainda na Rádio Gaúcha, começou a
exercer a função de comentarista de arbitragem
nas jornadas esportivas. Em 2010 se transferiu
para a Band RS, onde seguiu o trabalho de analista
de arbitragem, porém apresentando pré e pós
jogos na Rádio Bandeirantes, um programa de
comportamento na Bandnews FM, além de ser
apresentador do Donos da Bola local e
coordenador de esportes da TV. Desde 2016 reside
em São Paulo, onde é repórter da emissora e
integra o cast de comentaristas do programa Jogo
Aberto, apresentado por Renata Fan de segunda a
sexta-feira.
Paralelo à carreira de jornalista esportivo, Chico
possui um trabalho de cronista com sucesso na
internet. Os textos sobre o cotidiano amoroso
renderam um blog, compartilhamentos pelas redes
sociais e um canal no YouTube. Neste ano publicou
o livro “Mulheres de Moletom e outras crônicas”.

LIVROS
MULHERES DE MOLETOM E OUTRAS CRÔNICAS.
O livro traduz uma homenagem às mulheres, à naturalidade da rotina e revela o ﬁo condutor
da obra com 150 crônicas sobre o cotidiano amoroso. Em cada linha, o autor aborda as 4
fases da vida sentimental: a paixão, a convivência, o término e o recomeço. Não há uma
pessoa na face da Terra que não tenha tombado por causa de um amor e não há uma única
vez em que não precisamos nos reerguer para vivenciar o amor novamente. 'Mulheres de
Moletom e outras crônicas' é um passeio pela realidade sem deixar o romantismo de lado, é
enxergar a dor como propulsora para a maturidade, que às vezes teima em não vir.
Descubra os sentimentos em palavras.

MESTRE DE CERIMÔNIAS
Com experiência em edições do Miss Rio Grande do Sul e em
outro eventos para empresas, Chico Garcia também é mestre
de cerimônias. Além de ter tido experiência no setor, Chico
se destaca pelo seu perﬁl comunicativo e pela sua facilidade
em lidar com o público habilidades que foram
desenvolvidas pelo seu histórico proﬁssional no jornalismo.

PALESTRAS
SARAU MULHERES DE MOLETOM
O QUE É: Provando que Lulu Santos está muito longe de ser o
último romântico, Chico Garcia mostra o seu lado mais
apaixonado em suas crônicas. Não somente apaixonado pela
ﬁgura feminina e toda a sua pluralidade, mas também pelo
relacionamento e todos os seus modelos.
Para falar sobre amor e as características que envolvem a
complexidade desse sentimento ou ato, Chico e a Insperiência
promovem o Sarau que leva o nome da sua crônica mais famosa
que traz a ﬁgura feminina e a sua beleza na forma mais pura "Mulheres de Moletom".
DINÂMICA: Dividido nos quatro atos do amor: paixão,
relacionamento, término, recomeço; o Sarau traz reﬂexões sobre
os relacionamentos que nós temos com o outro, com nós mesmos
e com os próprios relacionamentos. Chico comanda a dinâmica
onde lê alguma crônica do seu livro "Mulheres de Moletom", que
corresponda ao ato do amor em questão, e depois comenta
utilizando algumas passagens e experiências próprias.
No ﬁnal, Chico abre para perguntas e interações sobre os
assuntos abordados ao longo do seu monólogo.

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
comercial@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

