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Experiência Braztoa será nesta quarta-feira em
Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, com apoio da
Fecomércio e do Sebrae-DF, traz a Brasília a Experiência Braztoa. O evento
será nesta quarta-feira (15), das 9h às 18h, no Espaço Brasília, localizado na
904 Sul. O principal objetivo é trazer para a capital tendências e novidades do
mercado de turismo. O presidente da […]
Leia mais

Após recuo em maio, setor de serviços do Brasil
volta a crescer no mês de junho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 6,6% no mês de junho
quando comparado com maio. É o que mostra a pesquisa de desempenho do

setor, divulgada nesta terça-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE). O instituto destaca que esse resultado é o maior da série
histórica da pesquisa, iniciada em […]
Leia mais

FGTS vai distribuir lucro de investimentos entre
os trabalhadores
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os investimentos feitos com recursos do FGTS resultaram em um lucro de R$
12,46 bilhões em 2017. Metade deste valor será dividido proporcionalmente
entre todos os trabalhadores que estavam com saldo positivo na conta
vinculada em 31 de dezembro de 2017. É o que informa anúncio da Caixa,
feito nesta terça-feira (14). A previsão é […]
Leia mais

Sesc receberá o melhor do Pink Floyd em
formato acústico na unidade do Guará
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Compondo a programação cultural do projeto Sesc Expressões Musicais,
quem subirá ao palco no dia 17 de agosto será a banda iFloyd, considerada
uma das maiores covers do Pink Floyd no Brasil. No repertório, obras-primas
como Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, Time e Money estão
garantidas. O show ocorrerá às 21h, […]
Leia mais

Senac oferece atendimento gratuito de barbeiro
no Gama
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac está com o salão de barbeiro aberto para atendimentos gratuitos, na
unidade do Gama. Os interessados poderão fazer corte de cabelo e barba. O
atendimento é por ordem de chegada, de terça a sexta-feira, exceto feriados,
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das 7h Past
às 11h30
e das 19h às 22h. Os procedimentos serão feitos pelos
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