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Sindiloterias apresenta resultados positivos para
os novos filiados
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente do Sindicato das Empresas de Loterias, Comissários e
Consignatários do Distrito Federal (Sindiloterias-DF), Jair Magalhães, completa
seis meses como presidente da entidade e já tem muito a comemorar, como a
união da categoria e a estruturação do sindicato. Entretanto, ainda há muitas
batalhas para ganhar e travar em prol dos empresários do setor. O presidente
garante que […]
Leia mais

Créditos do Nota Legal podem ser indicados a
partir desta quinta-feira
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:
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A partir desta quinta-feira (4) os 1,107 milhão de consumidores brasilienses
cadastrados no programa Nota Legal podem escolher o abatimento para o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou para o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com o GDF, os
consumidores têm até o dia 31 de janeiro para optar […]
Leia mais

Marcos Pereira não é mais ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Marcos Pereira não é mais o ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. Marcos entregou o cargo nesta quarta-feira (3) alegando que
precisava sair do governo para trabalhar em sua campanha para deputado
federal nas próximas eleições. Segundo o governo Federal, não há nenhum
nome cotado para assumir a pasta. A demissão de Marcos Pereira […]
Leia mais

Veja os pacotes de viagens do Sesc para 2018
com preços acessíveis
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc preparou diversos pacotes turísticos nacionais e internacionais para a
clientela durante 2018. Além dos serviços de alta qualidade, uma das
facilidades oferecidas pelo Turismo Social do Sesc-DF é o financiamento das
despesas da viagem em várias parcelas. Por meio do Fundo de Atendimento
ao Comerciário (FUNAC), a instituição divide o pacote de viagem […]
Leia mais

Senac realiza atendimento gratuito de beleza em
Sobradinho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A turma de Cabeleireiro da unidade do Senac em Sobradinho oferece serviços

gratuitos de corte, química, hidratação e escova. Sob supervisão do instrutor, o
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atendimento será por ordem de chegada, de terça a sexta-feira, no período
matutino, das 8h às 11h. Os interessados deverão levar 1kg de alimento nãoperecível e os produtos, caso queiram realizar […]

Subscribe

Leia mais

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

