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Comércio e serviços fecham 2017 com resultado
negativo no Distrito Federal
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As vendas do comércio brasiliense fecharam 2017 com uma queda de -5,96%
em relação ao ano anterior. Serviços também acumulou um resultado negativo,
com queda de -9,50%, como mostra a Pesquisa Conjuntural de Micro e
Pequenas Empresas do DF, realizada pelo Instituto Fecomércio com o apoio
do Sebrae. Foram consultadas 900 empresas, sendo 595 do […]
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Em reunião de Diretoria, Fecomércio debate
perspectivas econômicas e reforma trabalhista
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O economista chefe da divisão econômica da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, ministrou uma
palestra para os diretores da Fecomércio-DF, durante a primeira reunião de

Diretoria
da entidade de 2018, realizada nesta terça-feira (30). O economista
Past Issues
abordou a virada do cenário econômico e apontou um novo ciclo de […]
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Desemprego no DF teve leve queda em
dezembro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A taxa de desemprego no Distrito Federal caiu no fim do ano, ao passar de
18,4% em novembro para 17,9% em dezembro. Nesse mês, o número total de
desempregados foi estimado em 292 mil, o que representou uma redução de 8
mil em relação ao mês anterior. Os dados integram a Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) […]
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Sesc oferece pré credenciamento pela internet
para solicitação de credencial da instituição
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

É simples fazer uma credencial do Sesc-DF. Trata-se do documento
necessário para ter acesso as atividades e serviços oferecidos. Ele pode ser
obtido em qualquer unidade. Mas agora, com o objetivo de facilitar e simplificar
o processo, o Sesc-DF passou a oferecer um pré-credenciamento pela
internet. Qualquer usuário poderá solicitar o documento pelo link
(precredenciamento.sescdf.com.br/PreCredenciamento). Após […]
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Senac divulga vagas para cursos em Sobradinho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As matrículas estão abertas na unidade do Senac em Sobradinho para quatro
novos cursos: Faturamento Médico Hospitalar (100h), Imposto de Renda
Pessoa Física (20h), Operador de Computador (196h), Costureiro (212h). As
aulas estão previstas para iniciar dia 19 de fevereiro. Para efetivar a matrícula
em um deles, basta comparecer na central de atendimento da unidade […]
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