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Votação do Concurso Marca Brasília se encerra
nesta quarta-feira
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Ainda dá tempo de escolher a marca que representará a capital da República.
Os brasilienses têm até esta quarta-feira (29) para votar pela internet, na logo
que representará a capital, por meio do Concurso Marca Brasília
(www.marcabrasilia.com.br). São três marcas finalistas e o vencedor será
definido pelo número absoluto de votos recebidos. Após a computação […]
Leia mais

Câmara de Tecnologia da informação e Amcham
promovem encontro para empresários
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Câmara de Tecnologia da Informação (TIC) da Fecomércio, com o apoio
da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham),
realizará no dia 8 de dezembro, um encontro com a Embaixada dos Estados
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A reunião
tem por objetivo apresentar aos empresários brasilienses
Issues
alguns programas, entre eles o Select USA, que auxilia empresas brasileiras a
se adequarem […]

Subscribe

Leia mais

Intenção de consumo das famílias brasileiras é a
melhor desde 2015, diz CNC
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 80,2 pontos em
novembro de 2017, o maior nível do indicador desde julho de 2015, quando
estava em 81,8 pontos. Na comparação com outubro, o aumento foi de 3,0%.
Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice também apresentou
alta de 7,9%. É o que […]
Leia mais

Senac oferece atendimento gratuito de barbeiro
no Gama
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac está com o salão de barbearia aberto para atendimentos gratuitos, na
unidade do Gama. Os interessados poderão fazer corte de cabelo e barba. O
atendimento é por ordem de chegada, de 5 de dezembro a 23 de fevereiro de
2018, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, a partir das 19h. Os
procedimentos serão […]
Leia mais

Música e dança são as dicas para quem deseja
uma semana animada
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Para celebrar o encerramento das atividades de 2017 o Sesc realizará no dia
29 de novembro o concerto anual na Catedral de Brasília. A dança ganha
destaque na programação da semana com o espetáculo “Bailarina, sonho de

menina”, na unidade do Setor Comercial Sul (Presidente Dutra).Alunas de
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Taguatinga Norte realizam apresentações de balé e jazz, com o […]
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