
  

Guia Floripa
Saiba como o Guia 
Floripa fez para
transformar-se num 
dos sites mais 
interessantes da
internet catarinense 
em entrevista com os 
idealizadores:
Maurélio César
Pereira e Leonardo
Gomes de Oliveira.

PortalQualidade
Saiba como a 
Conectt, sob a batuta
da sua diretora de
Operações, gerencia
um dos projetos mais
complexos e 
interessantes da web 
brasileira: o 
PortalQualidade.com
do Programa Gaúcho
da Qualidade e 
Produtividade.

Evento mundial sobre computação e
microeletrônica no Sheraton
12/08/2002

Porto Alegre sediará, de 9 a 14 de setembro, o "Chip in the
Pampa", evento mundial para debater tendências da
computação e da microeletrônica. A importação de
componentes eletrônicos, o 'System on chip' - o chip único -
e o risco do apagão eletrônico no Brasil estarão no centro dos
debates e representam o maior desafio do século. Sobre o
chip único, falam os especialistas Cesar Zeferino, Marcio
Kreutz, Luigi Carro e Altamiro Susin. São esperados mais de
250 convidados, 100 conferencistas e a apresentação de
trabalhos e pesquisas de 16 países. O lançamento para a
imprensa será no dia 14 de agosto, às 9h, no Hotel Sheraton,
numa promoção conjunta da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC), da Sociedade Brasileira de
Microeletrônica (SBMicro) e da Federação Internacional de
Informática (IFIP-International Federation for Information
Processing), com sede na Áustria. Mais informações no site
relacionado abaixo.

Site relacionado: SBC 

 IBM lança no brasil memory key de 128 MB
 Fundatec passa a intermediar estágios
 Dell lança novos serviços para clientes corporativos no

Brasil
 MSN estréia especial sobre eleições
 Ogilvy completa 15 anos em crescimento
 Seprorgs e Usen promovem curso de qualificação

profissional
 Criatividade em Mídia
 Curso sobre elaboração de propostas
 Palestra sobre gestão empresarial
 II Seminário Empresas e Responsabilidade Social em

Novo Hamburgo
 Vivara exige fornecedores plugados
 Visa muda site para dar mais destaque ao entretenimento
 Coca-Cola cresce no mercado gaúcho

Assine a newsletter do 
Baguete e receba
diariamente as principais
notícias do mercado de TI.
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Faça uma busca no banco
de notícias do Baguete.
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