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Entidades da área de TI se unem para debater a
importância do segmento para Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Foi aberta na manhã desta terça-feira (5) a primeira Mostra de Tecnologia
Brasília + TI, na Câmara Legislativa. Com o tema “A importância da TI na
recuperação da Economia”, a inciativa é fruto de um trabalho conjunto das
entidades representativas do segmento e vai até quinta-feira (7). A mostra
conta com mais de 70 estandes, que […]
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Boutique de frutas com conceito inovador chega
a Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

BrasíliaPast
ganhará
neste sábado (9), em Águas Claras, uma loja com um
Issues
conceito inovador: a Frutteto Boutique de Frutas. O consumidor brasiliense
agora poderá achar facilmente frutas selecionadas, especiais, orgânicas e uma
grande variedade de frutas exóticas. Os sócios da loja, Fernando Schwarz
Panazzolo e Carlos Alberto Dias Leite, explicam que o empreendimento
nasceu da vontade em […]
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CNC lança ferramenta para compartilhar
pesquisas econômicas com federações
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Representantes de vários Institutos Fecomércio do País foram apresentados
ao novo Sistema de Indicadores Econômicos (SIE), uma plataforma elaborada
pela Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio (CNC),
desenvolvida para hospedar dados de levantamentos realizados pela CNC,
objetivando o compartilhamento de todos os dados com as federações do
comércio do Brasil. A apresentação foi realizada durante […]
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Restaurantes-escola do Senac oferecem
almoços natalinos
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os quatro restaurantes-escola do Senac oferecerão almoços natalinos, de 5 a
14 de dezembro, com pratos típicos da época. Veja abaixo a programação de
cada unidade. Restaurante-escola Senac no Ministério da Justiça Dias 5 e 12
de dezembro Funcionamento: 11h30 às 14h30 Valor do quilo: R$ 29,21
Restaurante-escola Senac na Controladoria Geral da […]
Leia mais

O Novo Espetáculo (Tudo está à venda) é eleito o
melhor do Prêmio Sesc do Teatro Candango
2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:
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Os melhores do Prêmio Sesc do Teatro Candango 2017 foram conhecidos na
noite desta segunda-feira (4), em premiação realizada pelo Sesc no Unique
Palace. A peça O Novo Espetáculo (Tudo está à venda) foi eleita a grande
vencedora da noite, como melhor da competição. O espetáculo também deu
ao artista Similião Aurélio o prêmio de […]
Leia mais
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