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Plano de obras no Sinduscon-DF

Um balanço sobre o trabalho ao longo dos
10 meses de governo e um plano
de obras previstas
foi apresentado
pelo secretário de
Infraestrutura e
Serviços Públicos
do DF, Julio Peres, durante a reunião ordinária de diretoria
do Sinduscon-DF). De acordo com dados
apresentados, em 2014, havia 200 obras
paradas e, este ano, 150 foram retomadas. Na
ocasião, o secretário Julio Peres rebateu o debate sobre paralisação de obras que aconteceu
na última semana na Câmara dos Deputados.
“Compreendemos a discussão, mas faltou esclarecer o por quê das paralisações”, alegou.

Mercado Imobiliário-DF

O Sindicato da Habitação do Distrito
Federal (Secovi-DF) divulga os novos dados
do mercado imobiliário do DF. De acordo
com o Boletim de Conjuntura Imobiliária,
referente ao mês de setembro, não houve
grande variação dos índices de rentabilidade
residencial se comparado ao mês anterior.
A região de Águas Claras se destaca com o
maior valor do índice de rentabilidade, em
todas as modalidades: quitinetes (0,46%),
apartamentos de um dormitório (0,48%), de
dois dormitórios (0,40%) e de três dormitórios (0,37%). Quanto à rentabilidade de
imóveis comerciais, Brasília e Águas Claras se
destacaram no perfil de lojas com 0,67%. Para
salas comerciais o maior valor, também, foi
encontrado em Águas Claras de 0,54%, seguida por Brasília com 0,49%, Setor de Indústria
com 0,44% e Taguatinga com 0,43%.

Brasília, sábado,
31 de outubro de 2015

Aeroporto JK entre os melhores

Uma pesquisa realizada pelo site Sleeping
Airports elegeu o Aeroporto de Brasília como
um dos melhores da América do Sul. O site
realiza uma votação anual com seus usuários
para escolher os melhores e piores aeroportos
do mundo. A análise leva em conta aspectos
importantes para o bem estar dos viajantes,
como conforto das instalações, conveniências
(wi-fi grátis, restaurantes 24 horas, chuveiros),
limpeza, atendimento ao consumidor e como
o próprio nome sugere, a possibilidade de
passar uma noite no terminal. O Aeroporto
de Brasília aparece em 9º lugar, o 1º brasileiro
da lista. Segundo os usuários, o Wi-Fi grátis,
disponibilidade de bebedouros, quantidade de
tomadas espalhadas pelo Terminal e as boas
opções de restaurantes, colocaram o Aeroporto de Brasília como um dos melhores da
América do Sul. Além disso, a modernidade
e o conforto das salas de embarque foram
elogiados.

Balanço do Sinditêxtil – SP

O Sinditêxtil-SP (Sindicato das Indústrias
de Fiação e Tecelagem do Estado de São
Paulo) divulga números do setor têxtil e de
confecção da região de Americana (SP). As
importações de têxteis e confeccionados na
região, no acumulado entre janeiro e maio
deste ano, diminuíram 31,9% em valor (US$),
passando de US$ 43,45 milhões para US$
29,56 milhões. Já as exportações caíram
65,17%, passando de US$ 13,6 milhões
para US$ 4,73 milhões. O déficit na balança
comercial foi de 16,83% menor em relação
ao mesmo período de 2014 (dados sem fibra
de algodão/ MDIC). “Não basta o câmbio
estar favorável para exportar. É preciso ter
condições para uma produção competitiva. O
aumento da carga tributária e dos impostos,
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Médico do DF ministra estética na Itália
Situada na costa oeste de Itália, Nápoles é
terceira cidade
mais populosa
do país. O lugar
é reconhecido
internacionalmente por sua história,
arte, cultura, arquitetura, música
e gastronomia.
Foi nesse cenário, repleto de beleza e estética,
que aconteceu, o 13° Curso Internacional de
Cirurgia Plástica e a segunda edição do ItaloBrazilian Meeting, que é um encontro entre
os melhores cirurgiões plásticos do Brasil e da
Itália, que tem como objetivo proporcionar a
troca de conhecimentos entre os participantes
dos dois países sobre suas técnicas. O cirurgião plástico e fundador do Hospital Daher
Lago Sul, José Carlos Daher, foi convidado
para ministrar duas palestras no evento: uma
sobre rejuvenescimento facial e outra sobre
rinoplastia. “Na minha apresentação, ensinei
procedimentos menos invasivos para a plástica
do contorno da face, que traz resultados belíssimos, e também uma técnica de rinoplastia
menos invasiva, que pode ser feita com o nariz
aberto ou fechado, e que garante melhores
resultados ao paciente, uma vez que preserva e
melhora a respiração”, explica.

1ª Associação Brasileira de 020

Um grupo que reúne 22 empresas de tecnologia líderes em seus segmentos e 3 fundos de
investimento anunciou, a criação da primeira
associação do Brasil que reúne os representantes do setor de O2O, iniciativa inédita na
América Latina. O termo “O2O” resume a
expressão “online to offline” e define o modelo
de negócios que utiliza canais online para a
venda de serviços e produtos do mundo offline
e vice-versa. Exemplos já bem conhecidos de
O2O são o uso de apps para solicitar transporte, como Easy Taxi e 99 Taxis ou reservar
mesas em restaurantes, como Grubster e Restorando. Serviços como O2O podem resolver
esse desequilíbrio entre oferta e demanda, conectando profissionais às pessoas ou empresas
que precisam contratá-los”, afirma Fernando
Okumura, vice-presidente da ABO2O e CEO
do Kekanto.

Mulheres em destaque

Nos dias 25 e 26 de novembro acontece a 5ª
edição do Fórum Mulheres em Destaque, no
FECOMÉRCIO, em São Paulo. Os principais
executivos do mercado estarão reunidos com
líderes de grandes empresas e organizações
para debater a importância das mulheres nas
posições de liderança. Com o objetivo de
apoiar mais empresas a construírem ambientes
voltados para a ascensão feminina, o Fórum
que foi a primeira iniciativa focada em liderança feminina no Brasil, é considerado hoje a
maior plataforma de conteúdo sobre o tema. O
evento apresenta os processos que as organizações precisam adotar para implementar e
consolidar seus programas de diversidade de
gênero, além de cases de sucesso.
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