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Experiência Braztoa Centro-Oeste acontece no
dia 15 de agosto em Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Experiência Braztoa, evento realizado pela Associação Brasileira das
Operadoras de Turismo, será realizada no dia 15 de agosto, quarta-feira, das
9h às 18h, no Espaço Brasília, 904 Sul. O encontro tem o apoio da Câmara
Temática de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-DF e do Sebrae no DF. O
evento tem o objetivo de buscar […]
Leia mais

Consulta ao 3º lote do Imposto de Renda 2018
abre nesta quarta-feira
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Receita Federal informou que serão abertas nesta quarta-feira (8), a partir
das 9h, as consultas ao terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas

de 2018.
Ao todo, serão pagos R$ 3,6 bilhões para 2.852.737 contribuintes no Translate
Past Issues
dia 15 de agosto. Desse valor total, R$ 3,466 bilhões referem-se ao terceiro
lote do IR de […]
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Consumidores pagarão R$ 1,4 bilhão a mais para
cobrir déficit do setor elétrico
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs nesta terça-feira (7)
uma revisão no orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de
2018. A revisão significará um custo de R$ 1,446 bilhão para os consumidores,
para abastecer o fundo do setor elétrico. O valor será repassado por meio da
tarifa de energia, na conta de […]
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Unidade móvel do Sesc percorre o DF
oferecendo exames gratuitos de prevenção do
câncer de mama e de colo do útero
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O projeto Sesc Saúde da Mulher já é realidade nas cidades do Distrito Federal.
Conhecida como carreta da mulher, a unidade móvel realiza exames de
prevenção do câncer de mama, câncer de colo do útero (Papanicolau) e
promove ações educativas direcionadas à saúde da mulher. Idealizado pelo
Departamento Nacional do Sesc, o projeto foi trazido […]
Leia mais

Senac comemora Dia dos Pais com oficinas
gratuitas
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac promoverá oficinas gratuitas de gastronomia na praça de eventos do
Alameda Shopping, em Taguatinga, de 7 a 11 de agosto, das 14h às 18h. Os
encontros são em comemoração ao Dia dos Pais no formato de “batalha

gourmet”, entre pais e filhos. As inscrições devem ser feitas pelo telefone
Past Issues
3352-1234, em horário comercial. A […]
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