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Intenção de consumo das famílias do DF é a
melhor desde 2015
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) brasilienses cresceu em novembro
e atingiu 94,4 pontos, contra 93,2 registrados em outubro de 2017. Esse é o
melhor resultado desde junho de 2015, quando o índice atingiu 97,2 pontos. É
o que mostra pesquisa divulgada pela Fecomércio. Na comparação com o
mesmo período do ano passado, houve […]
Leia mais

Desemprego apresenta estabilidade no DF em
outubro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A taxa de desemprego em outubro no Distrito Federal apresentou estabilidade,
ao passar de 18,7% para 18,8%. O número total de desempregados foi

estimado
em 308 mil pessoas, um aumento de 3 mil em relação ao mês
Past Issues
anterior, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgada
nesta quarta-feira (29), pela Companhia de Planejamento do […]
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Comércio funcionará normalmente no feriado do
Dia do Evangélico
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O comércio funcionará no feriado desta quinta-feira (30) quando é
comemorado no Distrito Federal o Dia do Evangélico. As lojas de shoppings,
de rua e os mercados abrirão normalmente, assim como os bares e
restaurantes da cidade. Já o Detran e o Na Hora terão seus postos de
atendimento fechados. O Transporte Urbano do Distrito […]
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Senac realizará Dia da Família em Sobradinho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac realizará o Dia da Família para alunos, servidores e comunidade de
Sobradinho, 9 de dezembro, sábado, das 9h às 12h. No encontro, serão
oferecidas diversas atividades gratuitas, tais como oficina de costura,
atendimento no salão de cabeleireiro, maquiagem, consulta – situação
SPC/Serasa, formatação e configuração de computadores, brinquedos e
oficinas para as crianças, […]
Leia mais

Sesc inaugura loja no Pátio Brasil Shopping
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Com o compromisso de contribuir com a qualidade de vida de sua clientela e
levar praticidade aos comerciários, o Sesc inaugurou na tarde desta terça-feira
(28) um novo espaço de atendimento. Trata-se de uma loja exclusiva no Pátio
Brasil Shopping, onde é possível realizar pedidos de novas carteirinhas e
receber informações sobre serviços e programas. […]

Subscribe

Leia mais

Past Issues

Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio DF
Coordenador: Diego Recena Edição: Daniel Alcântara, Diego Recena e Fabíola Souza Redação: Daniel
Alcântara, Fabíola Souza, José do Egito, Luciana Corrêa, Liliam Rezende e Silvia Melo. Fotografia: Raphael
Carmona e Joel Rodrigues.
Contatos: 61 3038-7527 | contato@fecomerciodf.com.br

Compartilhe

Tweet

Encaminhe por Email

Quer mudar a forma como recebe os emails?
Você pode atualizar dados ou cancelar assinatura

Fecomércio DF
SCS Quadra 6 Edifício Newton Rossi
Brasília, Distrito Federal 70306-911
Brazil
Add us to your address book

