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Os empresários do comércio brasiliense estão confiantes com o Dia das Mães.
A expectativa de crescimento nas vendas durante o período é de 6,31% em
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relação ao mesmo período de 2016. No ano passado, a perspectiva de alta era
de 5,44%. É o que mostra a pesquisa do Instituto Fecomércio. O levantamento
foi realizado com […]
Leia mais

Candidatos podem enviar a sua sugestão de
marca para Brasília a partir de 18 de maio
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os candidatos interessados em participar do Concurso Marca Brasília, que vai
escolher uma logomarca para a cidade, podem enviar as suas sugestões de
marca a partir do dia 18 de maio. A iniciativa é capitaneada pela Câmara de
Turismo e Hospitalidade da Fecomércio e não possui fins lucrativos ou
políticos. O autor da marca vencedora ganhará […]
Leia mais

Expovarejo será realizada em nova data
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A ExpoVarejo comunica que o evento será realizado em nova data, agora entre
os dias primeiro e 10 de setembro, e não mais no mês de abril como
anunciado anteriormente. O local continua o mesmo: Pavilhão de Eventos do
http://us12.campaignarchive1.com/?e=163d3841df&u=265a8654484d3487095f2af93&id=1a8ce1aa58
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Parque da Cidade. A ExpoVarejo foi criada com o objetivo de concorrer de
forma legal com […]
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Leia mais

Sesc Festclown comemora 15 anos de edição
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Roupas largas e perucas de variadas cores, narizes vermelhos e sapatos
bicudos serão vistos em diferentes pontos do Distrito Federal entre os dias 17
e 21 de maio. Nesse período, Brasília receberá a 15ª edição do Sesc
Festclown, um dos mais importantes festivais de arte circense do País. A
abertura oficial ocorrerá no dia 17, […]
Leia mais

Faculdade Senac oferece seminário sobre
realidade aumentada
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Faculdade de Tecnologia SenacDF promoverá na próxima terçafeira (16),
às 19h, o IV Seminário de Tecnologia Faculdade Senac – Realidade
Aumentada, no auditório da unidade 903 Sul. Aberto ao público, o seminário
terá como palestrante o professor da instituição, Glauco Rocha. A inscrição
pode ser feita na entrada do evento e o participante deve […]

Leia mais
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