
OOOOO
S CONSÓRCIOS QUE

ARREMATARAM OS

CONTRATOS DE CONCES-

SÃO DOS AEROPORTOS DE

BRASÍLIA E VIRACOPOS

ANUNCIARAM INVESTI-

MENTOS MÉDIOS DE R$ 2,04

BILHÕES. A INFRAMÉRICA

ASSUMIRÁ A GESTÃO DO

AEROPORTO DA CAPITAL

FEDERAL PELOS PRÓXI-

MOS 25 ANOS, APLIANDO A

CAPACIDADE DE ATENDI-

MENTO PARA A COPA DO

MUNDO DE 2014. PRECISA

MELHORAR MUITO.

IntercâmbioIntercâmbioIntercâmbioIntercâmbioIntercâmbio

de talentosde talentosde talentosde talentosde talentos
A Ferragens Pinheiro rece-

beu, por meio do progra-

ma de Intercâmbio de Gru-

pos de Estudos (IGE), do

Rotary International, alu-

nos americanos em suas

instalações, em Taguatinga.

Estudantes e engenheiros

da Filadélfia (EUA) conhe-

ceram os métodos de arma-

zenamento, beneficiamen-

to das chapas (corte e do-

bra) e variedade de esto-

que da empresa brasiliense,

pioneira no mercado. No

final, a Ferragens Pinheiro

foi agraciada com o certifi-

cado Rotary GSE TEAM.

UMA PESQUISA INÉDITA, intitulada MarketBeat, que acaba de ser

divulgada pela consultoria americana Cushman & Wakefield,

revela que Brasília foi a cidade que registrou o segundo maior

crescimento nos preços dos aluguéis de escritórios de alto padrão no

primeiro trimestre deste ano. A valorização foi de 33%.

VW abre processo seletivoVW abre processo seletivoVW abre processo seletivoVW abre processo seletivoVW abre processo seletivo
A Volkswagen do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 9 de setembro, para o

Programa de Estágio 2013, por meio do site “www.vw.com.br/estagio2013”. No to-

tal, serão oferecidas aproximadamente 100 vagas para estudantes de cursos superio-

res e técnicos. Os estagiários atuarão nas unidades da Volkswagen em São Paulo (São

Bernardo do Campo, São Carlos, Taubaté e Vinhedo) e no Paraná (São José dos

Pinhais). O candidato pode escolher a unidade onde deseja fazer o estágio.

A Drogasil acaba de comprar, por R$

42 milhões, 26 lojas da Drogaria San-

ta Marta, de Goiânia, tornando-se, ago-

ra, a maior rede a operar em Goiás. Pas-

sará a contar com 120 lojas.

Superbadalada a inauguração da

Casual Imóveis, loja recém inaugu-

rada no Casa Park, com o melhor do

design nacional e internacional. Pres-

tigiada por arquitetos e Decoradores
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Uma galeteria pequena, mas extre-

mamente aconchegante, está dando

o que falar na comercial das 103 Sul.

Trata-se do Inácia Poulet Rôti, sob o co-

mando da chef Alexandra Alcoforado.

A Kosmein, empresa de cosméticos

genuinamente brasiliense, desenvol-

veu uma fórmula para hidratante cor-

poral e sabonete que pode ser adquiri-

da nas lojas da Farmacotécnica.

O SPA Solarium acaba de lançar a

promoção “Cuide-se no inverno e

prepare-se para o verão”, com descon-

tos de até 40% em alguns serviços. A

ação é válida até agosto.

Por falar em restaurante, o Lótus

Azul, na CLSW 100 do Sudoeste, já

ganhou clientela cativa e tem mostrado

que é possível ser um self servisse com

bom gosto e qualidade.

EXCLUSIVO - A Lei de Acesso à Informação – que acaba

de completar um mês – parece estar dando certo. Dos

10.311 pedidos feitos por cidadãos e órgão do Poder Exe-

cutivo, 7.320 (ou seja, 71%) foram atendidos. Os dados

são da Controladoria-Geral da União (CGU). Os 2.990

(29%) restantes ainda estão sendo respondidos dentro do

prazo legal (20 dias corridos, prorrogáveis por mais dez).
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