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EM EVIDÊNCIA

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, o Ban-
co do Brasil abre suas portas para receber o 
seu primeiro Startup Weekend Fintech, edi-
ção especial do maior evento de empreen-
dedorismo do mundo. Pela primeira vez em 
Brasília e no BB, o evento promoverá um en-
contro de 54 horas, entre desenvolvedores, 
designers, profissionais do setor financeiro 
e empreendedores, para que sejam desen-
volvidas ideias de negócios. O Startup We-
ekend Fintech está em sua terceira edição 
no país (as edições anteriores ocorreram em 
São Paulo) e pretende reunir até 120 pes-

soas, para trocar ideias, contatos e, 
até mesmo, criar novas empresas que 
tragam inovação ao setor financeiro. 
O facilitador do evento será Tony Ce-
lestino, Diretor da Techstart Startup 
Programs, no Brasil. De acordo com 
informações da Techstart, acelera-
dora de startups internacionais e de-
tentora do formato, mais de 13 mil 
startups já foram criadas nos eventos 
mundiais do Startup Weekend. As ins-
crições para participar estão abertas, 
custam R$ 175 e podem ser feitas até 
a véspera do evento, ou término das 
vagas.  Mais informações e inscrições: 
http://www.up.co/communities/bra-
zil/brasilia/startup-weekend/9382

Hípica Hall Cultural apresenta
agenda até o final do ano

Depois do grande sucesso de lançamen-
to, com Leandro Karnal, em junho, falando 
sobre “Conhecimento, trabalho e tempo no 
mundo contemporâneo”, o projeto Hípica 
Hall Cultural apresenta a sua programação 
completa para 2016.

São nomes de peso nas áreas de Em-
preendedorismo, Gestão Empresarial, Ges-
tão de Pessoas e Inovação, a começar com 
Eduardo Giannetti, no dia 27 de setembro. 
O economista e cientista social falará sobre 
o tema “Sustentabilidade – Exigência para 
o Crescimento das Empresas”, abordando 
conceitos de Economia Sustentável e Inova-
ção no Modelo de Gestão, falando sobre 
como encarar as dificuldades do atual ce-
nário econômico.

Após o evento, Giannetti irá autogra-
far o livro “Trópicos Utópicos”. Eduardo é 
membro do Conselho Superior de Econo-
mia da Fiesp, sendo um dos mais prestigia-
dos profissionais de sua área no país. Re-
cebeu o Prêmio Jabuti por “Vícios Privados, 
Benefícios Públicos?” (1993) e “As partes & 
o Todo” (1995). Também publicou “Auto-
-Engano” (1997), “Felicidade” (2002) e “O 
Mercado das Crenças” (2003).

Eduardo Giannetti é, também, um 
dos mais prestigiados economistas e 
cientistas sociais do Brasil, tendo seu 
discurso principal focado na econo-
mia sustentável. Autor do livro “O Va-
lor do Amanhã”, sua maior preocupa-
ção é a falta de sustentabilidade do 
modelo econômico mundial.

No dia 10 de outubro, Fernando Tor-
quatto compartilhará com o público suas 
experiências com empreendedorismo, 
moda, fotografia e maquiagem. Fernan-
do é maquiador, fotógrafo e consultor de 
estilo. Se tornou o primeiro brasileiro a 
ocupar o cargo de embaixador global da 
L’Oréal Professionnel. Atualmente, é co-
nhecido por trabalhar no programa Su-
perbonita, exibido no GNT, dando dicas 
de moda e trazendo as últimas novida-
des do mundo da beleza.

Será um workshop, sob o título “Aula de 
maquiagem passo a passo” e depois um 

bate papo sobre “Tendências de Maquia-
gem e Moda para 2017”.

Os ingressos estão à venda no site 
www.eventim.com.br , na Central de In-
gressos Brasília Shopping, no Hípica Hall 
e também pelo call center 4003 6860. O 
primeiro lote de entradas custará R$ 200. 
Há também a opção do ingresso vip que, 
ao valor de R$ 350, dá direito ao coquetel e 
ao livro autografado. Uma novidade é que 
o SEBRAE-DF é um dos parceiros do pro-
jeto, o que significa que pequenas e micro 
empresas terão subsidio de  60% no valor 
das inscrições.

Confira a agenda do projeto em 2016

27/09 - Eduardo Gianetti
Título:  Sustentabilidade – Exigência para 
o Crescimento das Empresas
Título do livro:  Trópicos Utópicos
10/10 - Fernando Torquato
Título do Workshop: Aula de maquiagem 
passo a passo
Título Palestra: Tendências de Maquia-
gem e moda para 2017
25/10 - Caito Maia
Título: Construindo uma Marca de Sucesso
Título do Livro: Chilli Beans - E se Colo-
car Pimenta?
29/11 - Claudemir Oliveira
Título: Excelência em atendimento - o 
Case Disney

SERVIÇO:
Hípica Hall
Tel.: (61) 3345-0011 / 3345-0110

EMPREENDEDORISMO

Banco do Brasil recebe evento 
de fintechs na capital

SEGURANÇA PúBLICA

UCB cria Conselho de Segurança 
Universitário em parceria com o GDF

A Universidade Católica de Brasília 
(UCB) acaba de anunciar as principais 
medidas de segurança que serão to-
madas pela instituição, entre as quais a 
criação do Conselho de Segurança Uni-
versitário em parceria com a Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e da 
Paz Social do GDF. A medida atende à 
demanda da comunidade acadêmica e 
da sociedade, ao envolver todos numa 
etapa continuada de conversas, esclare-

cimentos, convergências e esforços para 
soluções e ações comuns. Com lança-
mento previsto para final de setembro, 
a UCB será a primeira Instituição Ensino 
Superior (IES) privada a criar comitê uni-
versitário. A proposta do conselho é dis-
cutir e tornar a política de segurança da 
UCB mais efetiva, contando com o apoio 
de toda a comunidade interna e externa, 
numa ideia de cidadania, na qual todos 
participam do sistema de segurança. 

MERCADO IMOBILIáRIO

Eduardo Giannetti é a atração do projeto no 
próximo dia 27 de setembro

Feijoada no Alphaville

A Alphaville Urbanismo promoveu 
no último dia 10 uma tarde de feijoada 
para que possíveis novos clientes pos-
sam conhecer o Alphaville Residencial 1 
e 2 e suas condições especiais. O even-
to foi realizado no Welcome Center no 
Km 13,5 da Rodovia DF-140. Os futuros 
moradores do Alphaville Residencial 1 e 
2 também foram presenteados com um 
voucher da LATAM Travel. Na ação Com-
pre e Ganhe, quem adquirir um lote nos 
empreendimentos vai ganhar um vou-
cher para trocar por viagens da com-
panhia ou abater em compras de maior 
valor. A campanha é válida até dia 30 de 

setembro. Para saber mais, acesse o re-
gulamento no site www.alphaville.com.
br/viagem. Com mais de 40 anos de atu-
ação, a Alphaville Urbanismo leva a todo 
o Brasil uma proposta exclusiva de plane-
jamento urbano, por meio do desenvolvi-
mento de empreendimentos horizontais 
que conciliam preservação ambiental, 
infraestrutura altamente qualificada e o 
comprometimento com a sociedade. A 
Alphaville Urbanismo possui 110 empre-
endimentos já lançados em 22 estados 
do Brasil e o Distrito Federal, que repre-
sentam mais de 76 milhões de metros 
quadrados urbanizados.

Galinha caipira
Peixe frito
Peixe ao molho
Bebidas diversas

ESTRUTURA

4 Piscinas
8 Tanques de peixes
6 Quiosques
Campo de futebol
Parquinho infantil
Quadra de peteca
Amplo estacionamento

ABERTO DE SEXTA À SEGUNDA-FEIRA E FERIADOS             SEGUNDA-FEIRA FEIRANTE TEM DESCONTO

DIVERSÃO 
PARA TODA 
A FAMÍLIA

BAR E RESTAURANTE

INFORMAÇÕES E RESERVA PARA EVENTOS

8133-4434 / 8406-5357
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