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Sindifeira e Sindmac elegem novas diretorias
para o próximo quadriênio
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal (Sindifeira-DF) e o Sindicato do
Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sindmac-DF) elegeram suas
respectivas diretorias para o próximo quadriênio (2018 – 2022). As chapas
foram únicas. No dia 10 de janeiro, o Sindmac-DF reconduziu o empresário
Antonio Carlos Aguiar para o cargo de presidente. De acordo com […]
Leia mais

Conheça e participe em 2018 do Projeto a Escola
vem ao Sesc
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Por meio do projeto A Escola Vem ao Sesc, as unidades da instituição no
Gama, Taguatinga Norte e no Setor Comercial Sul (Presidente Dutra) oferecem

atividades
educativas e culturais para crianças de escolas públicas e
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particulares, com idades entre 4 e 12 anos, para alunos do ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio […]
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Alunos do Senac dos cursos de Barbeiro e
Cabeleireiro atendem gratuitamente
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As turmas do curso de Barbeiro e de Cabeleireiro do Senac oferecem serviços
gratuitos de beleza. Entre os atendimentos oferecidos estão: corte de cabelo,
barba, escova, hidratação e química, todos feitos pelos alunos sob supervisão
do instrutor. Veja mais detalhes sobre cada unidade e serviços. Mais
informações pelo telefone: 61 3313-8877. CABELEIREIRO Serviços: corte,
escova, química […]
Leia mais

Confiança do consumidor fechou o ano passado
com estabilidade
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A confiança do consumidor encerrou 2017 de maneira estável. Em dezembro o
índice que mede a confiança do consumidor foi de 40,9 pontos, registrando um
ponto a menos quando comparado com o de janeiro de 2017 (41,9). É o que
disse estudo divulgado nesta segunda-feira (15), pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e […]
Leia mais

Número de famílias endividadas aumentou em
2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O ano de 2017 fechou com 60,8% das famílias brasileiras com algum tipo de
dívida. É o que mostra estudo divulgado pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC), nesta segunda-feira (15). O número de endividados em 2017

quebrou uma sequência de três anos seguidos de queda no número de
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famílias com dívidas no País: em 2014 […]
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