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Comércio do DF espera crescimento de 8,69%
nas vendas para o Dia dos Pais
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os comerciantes brasilienses estão otimistas em relação as vendas para
o Dia dos Pais. É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio.
Entre os empresários entrevistados, a maioria (50%) declarou expectativa
positiva e espera que as vendas sejam maiores do que em 2018. A maioria
dos lojistas entrevistados, 83%, também declarou que manterá o mesmo preço
dos […]
Leia mais

Vendas nos mercados do Brasil sobem 3,89% em
junho, em relação a 2018
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As vendas de supermercado no País subiram 3,89% em junho, em relação ao
mesmo período de 2018. Em relação a maio, a alta foi de 0,24%. É o que
mostra estudo divulgado nesta terça-feira (30), pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Já no acumulado de janeiro a junho, o setor
supermercadista apresentou crescimento real de 2,64% […]
Leia mais

Diretoria do Sindiloterias se reúne na
Fecomércio para discutir benefícios para os
empresários
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sindicato das Empresas de Loterias do DF (Sindiloterias) realizou nesta
terça-feira (30), na sede da Fecomércio, a reunião mensal de diretoria da
entidade. Foram discutidas formas de gerar benefícios para os associados,
entre elas a criação de um plano de saúde para os empresários. De acordo
com o presidente do Sindiloterias, Antonio Simoneto, o […]
Leia mais

Sesc abre convocatória para selecionar artistas
que desenvolverão obra coletiva nos muros das
unidades
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Considerando a importância da manifestação urbana no contexto social, o
Sesc-DF abre convocatória de Arte Urbana – Conexão Urbana para os artistas
da cidade, no período de 31 de julho a 11 de agosto. A ideia é selecionar 10
artistas que desenvolverão obra coletiva nos muros das Unidades do Sesc-DF.
Para se inscrever, o interessado […]
Leia mais

Senac abre inscrições para três cursos de
gastronomia no Setor Comercial Sul
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac está com matrículas abertas para três cursos na área de gastronomia

que iniciam em 5 de agosto. As aulas serão realizadas na Unidade de
Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor
Comercial Sul. A matrícula pode ser feita até a data de início das aulas,
enquanto houver vaga […]
Leia mais
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