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Empresários de Food Trucks apostam em
espaços físicos para ampliar negócios
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A onda de food trucks em Brasília veio com tudo e teve seu auge em 2014,
quando a cidade chegou a ter quase 200 caminhões circulando. De acordo
com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
Brasília, Jael Antônio da Silva, esse número caiu bastante depois da
regulamentação. “Muitos fecharam seus […]
Leia mais

Inadimplência do consumidor brasileiro teve
queda em 2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Translate

A inadimplência
do brasileiro teve queda de 3,5% durante 2017. É o que diz
Past Issues
pesquisa divulgada nesta quinta-feira (11) pela Boa Vista Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC). O estudo diz ainda que no mês de dezembro
houve queda de 4,5% na comparação com novembro e redução de 6% em
relação ao mesmo período de […]
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Seguro-desemprego tem reajuste de 2,07%
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Ministério do Trabalho informou que a partir desta quinta-feira (11) o valor da
maior parcela do seguro-desemprego passa a ser de R$ 1.677,74. Com isso, o
benefício máximo teve acréscimo em R$ 34,02 em relação ao valor antigo
(1.643,72). O reajuste das parcelas do seguro-desemprego é feito todos os
anos pela variação do Índice Nacional […]
Leia mais

Conheça o programa do Sesc que oferece
diagnóstico de doenças cardiovasculares,
hipertensão e diabetes
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc-DF disponibiliza desde abril de 2006 o Programa Passaporte para a
Saúde em uma unidade móvel, para atender a clientela mediante
agendamento prévio das empresas. O programa tem o propósito de
diagnosticar precocemente doenças crônicas não transmissíveis
como hipertensão, diabetes mellitos e obesidade. Comerciários e usuários
acima de 18 anos podem usufruir do serviço. O […]
Leia mais

Diversos cursos do Senac estão com matrículas
abertas no Setor Comercial Sul
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Cursos do Senac estão com matrículas abertas na unidade Jessé

Freire, localizada na quadra 6 do Setor Comercial Sul. São 10 turmas que
Past Issues
iniciarão no mês de fevereiro. Para efetivar a matrícula, o aluno deve
apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de
escolaridade (conforme pré-requisito do curso), originais e cópias. Menores de
18 anos deverão […]
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