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Quarta-Feira, 17 de Fevereiro de 2010

Tome Nota
Receba a nossa Newsletter
e faça parte da comunidade
Cidade Biz.
nome
e-mail

últimas

Agenda 13/07/2004
2º Simpósio de tecnologia sucroalcooleira - Campanha
adote um monumento - Inteligência competitiva
12.07.2004 - 17:31
Redação
 Piracicaba, no interior de São Paulo, tem tudo para se tornar,
dentro de alguns meses, o principal foco de atenções brasileiro, ou
mesmo, mundial, dos profissionais dos setores de álcool e de
açúcar . O motivo deve-se à realização do 2o SIMTEC (Simpósio
Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria
Sucroalcooleira).
Quando:até 16 de julho
Onde:no Engenho Central

 Com o objetivo de preservar, valorizar e proteger obras de
incalculável valor artístico, histórico e cultural, localizadas a céu
aberto e sob constante risco de vandalismo e furtos, a Secretaria
de Estado da Cultura e a Federação dos Amigos do Museu do Brasil
(FAMBRA) lançam a campanha EU AMO O BRASIL - ADOTE UM
MONUMENTO.
Quando: às 19 horas
Onde:Sala São Paulo

Web

Cidade Biz

 A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e o
capítulo brasileiro da Sociedade de Inteligência Competitiva (SCIP)
realizam a palestra "Ética x Ilegalidade em Inteligência
Competitiva. O encontro é aberto aos profissionais interessados e
discutirá assuntos como o padrão de conduta dos profissionais de
inteligência competitiva.
Quando:às 16h
Onde:Campus Professor Francisco Gracioso

14.02.2010 - 20:16
Obama aposta tudo
para destronar o
petróleo e dobrar as
exportações em 5 anos
12.02.2010 - 17:30
Rumores de fusão da
Telefonica com a
Telecom Italia retomam
fôlego na Europa
12.02.2010 - 17:01
Anac quer mais
transparência nas
tarifas aéreas
informadas aos
passageiros
12.02.2010 - 16:32
Confiança do paulistano
na economia segue em
patamar recorde, diz a
Fecomercio
12.02.2010 - 15:54
TAM oferece novo voo
entre Porto Alegre e
Montevidéu operado
pela Pluna
12.02.2010 - 15:08
Especialista vai ao Roda
Viva explicar o que está
acontecendo com o
clima
12.02.2010 - 14:49
Facebook exclui perfis
de 30 presos que
estariam fazendo
ameaças

versão para impressão
envie a um amigo

Tome Nota
12.02.2010 - 15:54
TAM oferece novo voo entre Porto Alegre e Montevidéu operado
pela Pluna
12.02.2010 - 13:32
Receita tira alguns serviços do ar para manutenção durante o
Carnaval
12.02.2010 - 10:57
Em seu 'marketing de aniversário', Gol oferece trecho grátis para
Joinville e Recife
08.02.2010 - 14:32
A partir de março, passageiro terá de mostrar identidade na hora
de entrar no avião
05.02.2010 - 14:36
Regras para o Imposto de Renda 2010 devem sair antes do
carnaval
04.02.2010 - 10:03
Gol monta esquema especial para atender a demanda do Carnaval
03.02.2010 - 09:49
Gol faz acordo com Hipercard para parcelar passagens em até 10
vezes sem juros
01.02.2010 - 11:18
TAM monta esquema especial para o Carnaval com 38 voos extras
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29.01.2010 - 11:31
TAM inicia a sexta frequência diária entre São Paulo e Buenos
Aires
29.01.2010 - 09:43
Sindicato dos Jornalistas de SP oferece curso de assessoria de
imprensa e media training
27.01.2010 - 15:25
Petrobras adiciona mais 32 vagas a seu processo seletivo, todas
na Bahia
27.01.2010 - 14:29
TAM lança serviço de entrega de bagagens em domicílio em
quatro capitais
26.01.2010 - 17:05
Abertas as inscrições para o 24º Prêmio Abril de Publicidade
26.01.2010 - 14:51
Inscrições para processo seletivo da Petrobras terminam na
próxima sexta-feira
22.01.2010 - 18:36
BB monta esquema especial para atender os servidores de SP
21.01.2010 - 11:58
Trip faz acordo com BB para parcelar passagens aéreas em até 60
meses
18.01.2010 - 10:16
Gol lança voos diretos para Bauru com passagem a partir de R$
79
11.01.2010 - 15:14
TAP anuncia tarifas promocionais para 23 destinos da Europa
22.12.2009 - 13:20
Petrobras prepara novo concurso para 56 cargos de níveis médio
e superior
21.12.2009 - 17:02
Gol mexe na malha aérea para atender a demanda da alta
temporada

Parceiros
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