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Tadeu Santiago Imóveis está de casa nova

Silvana Andrade abre
novo escritório

A
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Uma das arquitetas
mais conhecidas e respeitadas de Brasília, Silvana
Andrade (foto), acaba de
inaugurar seus novo escritório na QI 9/11 BL. M
Ed. Center Sul. Os telefones continuam os mesmos:
(61) 3248-6551/4773. O
site do escritório é www.
studioassociados.com.br.

Jimmy Cristal
agora no SW
A Jimmy Cristal abriu
as portas em novo endereço: desta
vez no Sudoeste (CLSC 102 Bl. A
loja 54). Para o período de inauguração, todas as peças estão com
20% de desconto para pagamento
à vista. Com sede em Nova York,
considerada a capital da moda, a
empresa fabrica peças e acessórios
com design moderno e exclusivo,
todas cristalizadas com Swarovsk.
Vale a pena conferir!

Easy Fit abre as portas
O Grupo Unique Fitness não
pára de crescer. Depois de consolidada a Unique Sudoeste, agora
é a vez do Guará ganhar um novo
empreendimento do grupo, sob a
marca Easy Fit – braço da empresa voltado para o segmento “você
paga pelo que usa”. Localizada
na cobertura do edifício Florida
Center, na QI 31 do Guará II, em
um espaço de 1200 metros quadrados, a academia já conta com mais

de 1300 alunos, em menos de dois
meses de atuação. Ao todo, foram
investidos mais de R$ 2 milhões no
empreendimento, cuja mensalidade
custa R$ 69,00. Informações: www.
academiaeasyfit.com.br.

Entre as melhores
A JCGontijo conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia e Construção da região Norte e
Centro-Oeste do prêmio “As 1000
maiores empresas”, realizado pela
revista Valor 1000, publicação do
jornal Valor Econômico que reconhece as melhores companhias do
Brasil em cada setor. A construtora
também foi eleita a quinta melhor
do país, entre todas do segmento.
Os critérios de avaliação da revista foram: crescimento sustentável,
receita líquida, geração de valor,
rentabilidade, margem de atividade,
liquidez corrente e giro do ativo.
ﬂavioresende@gmail.com

empresa
imobiliária Tadeu Santiago
Imóveis, sediada no
bloco O, na QI 11, loja 19,
no Lago Sul, está estreando
novas instalações. Até recentemente, funcionava no
2º andar do prédio, mas,
devido a grande demanda, decidiu investir no seu
próprio
reaparelhamento, para melhor atender
os clientes. Funcionando
agora também no térreo do
mesmo prédio em amplas
salas, com ambiente totalmente climatizado, de alto
padrão e com mais conforto e comodidade.
Atuando nos segmentos
de lançamento, vendas de
imóveis de terceiros, locação
e administração, a Tadeu
Santiago Imóveis é especializada na venda de imóveis

de alto luxo. É considerada a
melhor do gênero da região,
com a maior carteira de casas
no bairro.
O diferencial da empresa ganhou reconhecimento junto ao
público consumidor, pelo seu

modo todo especial de tratar o
cliente. Aliás, o que não é novidade, pois esses valores são trabalhados e incentivados diariamente, em todas as áreas envolvendo
tanto funcionários, quanto colaboradores autônomos.

