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Comércio do DF espera crescimento de 6,76%
para o Dia dos Pais
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os comerciantes brasilienses estão animados em relação as vendas para o
Dia dos Pais. É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio.
Entre os empresários entrevistados, a maioria (46%) declarou expectativa
otimista para um crescimento das vendas durante a data e esperam que as
vendas sejam maiores do que em 2017. A maioria dos […]
Leia mais

Pequenos negócios podem bater recorde de
empregos em 2018
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os pequenos negócios continuarão a sustentar a geração de empregos no
país e devem encerrar o ano com mais de 500 mil novas vagas formais,
impulsionadas principalmente pelas atividades que compõem a cadeia da
Construção Civil. Essa é a perspectiva apontada pelo Sebrae, a partir da
Sondagem Conjuntural, realizada trimestralmente pela instituição, e da análise
[…]
Leia mais

Humor de 5ª de agosto terá apresentação
especial dos humoristas Fred Braga, Alex
Santos e Os Fantásticos
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Subscribe

Past Issues

Translate

Um dos gêneros de maior sucesso entre os palcos da capital, o stand-up
comedy, expande seu alcance e ganha adeptos na cidade. Com salas cheias e
a garantia de boas risadas, o projeto Humor de 5ª se consagra como um
espaço importante para revelar novos talentos e estimular o segmento de
humor no Distrito Federal. […]
Leia mais

Senac anuncia cursos técnicos na unidade do
Gama
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac está com as matrículas abertas para dois cursos técnicos na unidade
do Gama, com início das aulas previsto para agosto. O primeiro é o TÉCNICO
EM SECRETARIADO, com carga horária de 970 horas. As aulas terão início
dia 13 de agosto, no período noturno, das 19h às 22h30. O investimento é de
12 […]
Leia mais

Fecomércio divulga nota de pesar pelo
falecimento do ex-presidente do Sindercom-DF,
Francisco das Chagas Almeida
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Distrito Federal, Adelmir Santana, lamenta profundamente o falecimento do expresidente do Sindicato das Empresas de Representação Comercial, dos
Agentes Comerciais, Distribuidores, Representantes e Agentes Comerciais
Autônomos do Distrito Federal (Sindercom-DF), Francisco das Chagas
Almeida, ocorrido na noite desta terça-feira (07). “O Chagas teve […]
Leia mais
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