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Intenção de Consumo das Famílias do Distrito
Federal cresce em julho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Intenção de Consumo das Famílias brasilienses (ICF) cresceu 1,4 ponto em
julho, na comparação com junho deste ano, fixando-se em 96,6 pontos no
sétimo mês de 2019. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice
também apresentou crescimento, de 4,3 pontos. Apesar do resultado positivo,
a intenção de consumo no DF se […]
Leia mais

Conselho de Planejamento Territorial do DF
aprova projeto que torna Arniqueira uma região
administrativa
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan)
aprovou, nesta quinta-feira (8), projeto que torna Arniqueira uma região
administrativa do DF. Agora, o projeto será encaminhado a Casa Civil, para
posteriormente ser enviado para aprovação dos deputados distritais, na
Câmara Legislativa (CLDF). Segundo a Secretaria de Habitação, o projeto tem
o objetivo […]
Leia mais

Federação Nacional de Juntas Comerciais
inaugura sede em Brasília
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A sede da Federação Nacional de Juntas Comerciais (Fenaju) foi inaugurada
nesta quarta-feira (7), em Brasília, integrada com a Junta Comercial do DF, no
Setor de Autarquias Sul. A intenção é que com a vinda da Federação para
Brasília, todos os processos das Juntas Comerciais do país sejam integrados.
Na opinião da presidente da Fenaju, Cilene Sabino, […]
Leia mais

Sesc realiza campanha de prevenção de quedas

em idosos a partir de 12 de agosto
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Preocupado com a qualidade de vida dos idosos, o Sesc-DF implementou em
parceria com a Universidade de Brasília (UnB), o projeto Sesc Prev-Quedas,
um circuito de equilíbrio voltado para a prevenção de quedas em idosos. No
mês de agosto, o projeto completa um ano de funcionamento. Em
comemoração à data, o Sesc realizará a campanha “Prevenir […]
Leia mais

Senac oferece mais de 1,5 mil vagas em 34
cursos gratuitos no DF
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac abrirá inscrições, de 12 a 15 de agosto, para 1.539 vagas em 34
cursos técnicos e de formação inicial e continuada do Programa Senac de
Gratuidade (PSG). As aulas serão realizadas nas unidades de Ceilândia,
Gama, Taguatinga, Plano Piloto (903 Sul), Jessé Freire (Setor Comercial Sul),
Sobradinho, TTH (Gastronomia – Setor Comercial Sul) […]
Leia mais
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