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Intenção de investir em estoque cresce entre os
comerciantes brasileiros
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os comerciantes de todo o Brasil estão investindo mais em estoque de
mercadorias. De acordo com estudo divulgado nesta quartafeira (24), pela
Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Índice de Investimentos em
Estoques atingiu 84,5 pontos no mês de maio, registrando um aumento de 1%
em relação a abril e de 2,8% na comparação com […]
Leia mais

Saiba como se inscrever para o concurso que
vai eleger a marca de Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os candidatos interessados em participar do Concurso Marca Brasília, que vai
escolher uma logo para representar a capital do País, já podem enviar as suas
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sugestões de marca para representar a cidade. A logomarca deverá ser uma
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representação simbólica da cidade, podendo ser expressa por meio de signo,
símbolo ou ícone que permita identificar a […]
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Consumidor ganha mais confiança em maio
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), divulgado nesta quartafeira (24),
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), retrata um aumento de dois pontos no
mês de maio, permanecendo em 84,2 pontos. No acumulado do ano, o índice
registra uma alta de 11,1 pontos. De acordo com a FGV, o resultado foi
influenciado pela melhora das expectativas […]
Leia mais

Abertura do 39º JISESC Acontece sábado em
Taguatinga Norte
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc vai realizar na manhã do próximo sábado (27) a abertura oficial da 39ª
edição dos Jogos de Integração Crianças e Adolescentes do Serviço Social do
Comércio (JISESC). A expectativa é receber mais de 2 mil pessoas nas
arquibancadas da unidade do Sesc de Taguatinga Norte. Considerado um dos
maiores torneios esportivos do DF, […]
Leia mais

Vestibular da Faculdade Senac está com
inscrições abertas
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os candidatos interessados em ingressar na Faculdade de Tecnologia Senac
DF podem se preparar para o segundo vestibular 2017. Serão 235 vagas para
o segundo semestre deste ano. São ofertadas cinco opções de graduação,
com turmas no período noturno nos cursos de Gestão Comercial (45 vagas),
Gestão da Tecnologia da Informação (45 vagas), Gestão em Recursos […]
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