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Conplan aprova minuta de projeto que flexibiliza
ocupação no Setor de Indústrias Gráficas
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A minuta do projeto de lei complementar que altera os usos dos lotes do Setor
de Indústrias Gráficas (SIG) foi aprovada, nesta quinta-feira (25), no Conselho
de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). Agora, o
projeto segue para uma análise da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação (Seduh). Posteriormente, será encaminhado para a […]
Leia mais

Câmara de Mulheres Empreendedoras começa a
organizar missão empresarial para Portugal
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da
Fecomércio-DF realizou na manhã desta quinta-feira (25), na sede da
Federação, um encontro para apresentar o projeto da missão empresarial para
as empreendedoras femininas com destino para Lisboa, em Portugal. A
presidente da Câmara, Beatriz Guimarães, explica que uma das principais
demandas das empresárias é a […]
Leia mais

Diretoria do Codese-DF é empossada para
mandato até 2021
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e
Estratégico do DF (Codese-DF) para o mandato que vai até 2021, que tem
como presidente o empresário Paulo Muniz, foi empossada na quarta-feira
(24). O vice-presidente da Federação do Comércio e diretor do Instituto
Fecomércio, Álvaro Silveira Júnior, foi empossado como vice-presidente do
Codese. O presidente do […]
Leia mais

Feira Geek do Sesc comemora 50 anos da
chegada do homem à Lua com palestra de exastronauta da Nasa neste sábado
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Em comemoração aos 50 anos da chegada do homem à Lua, o Sesc-DF
realizará uma edição especial do evento Feira Geek neste sábado (27), às
15h, no Espaço Cultural Ary Barroso, na unidade da 504 Sul. A doutora e exastronauta norte-americana da Nasa, Anna Lee Fisher, fará uma palestra sobre
a conquista espacial. Em 1984, […]
Leia mais

Faculdade Senac-DF realiza vestibular solidário
até agosto
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF está com as inscrições abertas para o
vestibular agendado, com provas todas as terças (14h), quintas (19h) e aos
sábados (9h), até dia 20 de agosto. A novidade para o segundo semestre de
2019 é que o vestibular é solidário. O valor da inscrição é um quilo de alimento
não […]
Leia mais
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