
IIIIINAUGURADA NOVA SEDE DA

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA

E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDE-

RAL, AGORA INSTALADA EM EDI-

FÍCIO PRÓPRIO NA 709 SUL. O

EVENTO CONTOU COM A PARTI-

CIPAÇÃO DOS PRESIDENTES

DOS NOVE SINDICATOS ASSO-

CIADOS. “O FATO DE TERMOS

UMA SEDE PRÓPRIA NOS DÁ

MAIS ENERGIA PARA LUTAR

PELAS NOSSAS BANDEIRAS E

CORRER AINDA MAIS ATRÁS

DOS INTERESSES DE NOSSOS

SETORES”, DISSE O PRESIDEN-

TE RENATO SIMPLÍCIO LOPES.

Boticário abreBoticário abreBoticário abreBoticário abreBoticário abre

oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade
O Grupo Boticário acaba

de lançar uma nova opor-

tunidade para os estudan-

tes universitários e jovens

profissionais brasileiros:

uma batalha de conceitos.

Os participantes estão sen-

do desafiados a criar uma

linha de produtos sensuais

para Eudora – uma das

marcas de cosméticos da

companhia – com um con-

ceito inovador que traga

uma solução criativa, inédi-

ta e sofisticada. Os 10 me-

lhores projetos com terão

prêmios até R$ 5.000,00.

Nova diretoria da Federação Nacional das Empresas de Serviços e

Limpeza Ambiental (Febrac), presidida por Edgar Segato Neto (foto),

iniciou o mandato de 26 de junho de 2014 a 25 de junho de 2018.

“Queremos a atividade respeitada em todo o País”, ressalta Segato.

Grupo VGrupo VGrupo VGrupo VGrupo Via lança campanha socialia lança campanha socialia lança campanha socialia lança campanha socialia lança campanha social
Solidariedade e responsabilidade social são importantes pilares que compõem

a base do Grupo Via. Pensando no próximo, anualmente a empresa realiza a

campanha Via Solidária que, com a cooperação de clientes e voluntários, deixa

o inverno de comunidades carentes do Distrito Federal mais quentinho. As do-

ações poderão ser feitas na sede da empresa (SIA Trecho 3, lotes 1705/1715),

nas suas centrais de vendas em vários pontos do DF.

Spoleto alcançou a marca de 325

restaurantes abertos no Brasil

(exceto Mato Grosso). Quatro novas

lojas no DF: no Aeroporto (Pier Sul),

Guará II, Pistão Sul  e 307 Norte.

Foca  Arquitetura e engenharia nos

estádios brasileiros para a Copa de

2014 e acaba de ser lançado pela Edi-

tora Mandarim. Com 292 páginas, o

livro é documento sobre a Copa.
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O Jardins Bela Vista possui cober-

turas com metragens de 150,87m2

e 153,67m2, com 2 quartos, sendo 1

suíte, banheiro social e sala avançada

com pele de vidro.

A rede de culinária italiana estima

fechar o ano com 401 unidades,

abrindo 62 novas, o que representa um

crescimento físico de 15%. Só no DF

serão abertos mais quatro restaurantes.

A Emplavi inaugura nesse sábado,

dia 19, a cobertura privativa deco-

rada do Jardins Bela Vista, no Noroes-

te. Localizado na quadra 108 do novo

bairro, blocos I e J.

Em uma única obra o histórico da

modernização e da construção dos

12 estádios para o Mundial de 2014,

desde a concepção dos projetos. É li-

vro Arenas do Brasil na Copa.

EXCLUSIVO - O MPE Brasil – Prêmio de Competitivi-

dade às Micro e Pequenas Empresas está com inscrições

abertas para a edição 2014. Promovida pelo Sebrae Na-

cional, Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela

Gerdau, a iniciativa reconhece boas práticas de gestão

na economia. As inscrições podem ser feitas até 1º de

agosto pela Internet.

GAZETILHAGAZETILHAGAZETILHAGAZETILHAGAZETILHA

Edgard César

Boticário promove

batalha de conceitos


