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Francisco Maia é homenageado durante
lançamento da Junta Comercial 100% Digital
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, recebeu nesta quarta-feira
(18) uma honraria (troféu e certificados), durante a cerimônia de lançamento
dos serviços 100% digitais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito
Federal (Jucis-DF). Na ocasião, também foi oficializada a inauguração da
autarquia do GDF. A partir de agora, empresários e contadores poderão
resolver todos […]
Leia mais

Liberado saque do FGTS para não correntistas
da Caixa nascidos em novembro e dezembro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (18) os saques imediatos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para não correntistas do
banco nascidos em novembro e dezembro. Trata-se do sétimo e último lote de
saques para não correntistas. O grupo é o primeiro a poder sacar o valor total
das contas com […]
Leia mais

Sindsuper comemora redução no ICMS que afeta
itens da cesta básica
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A lei que reduz o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de itens na cesta básica foi
sancionada nesta semana. A norma foi publicada no Diário Oficial do
DF (DODF). Segundo a lei 6.421, cairá de 18% para 7% o percentual sobre a
comercialização de arroz, macarrão espaguete comum, […]
Leia mais

Mesa Brasil distribui cestas doadas pela

empresária e presidente do Grupo Mundial
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Mesa Brasil Sesc do Distrito Federal distribui, até sexta-feira (20), as cestas
de natal doadas pela empresária e presidente do Grupo Mundial, Sandra
Rodrigues. Em novembro, ela promoveu uma festa de aniversário solidária, na
qual arrecadou alimentos para o programa. No total, duas mil famílias do
Distrito Federal serão beneficiadas com cesta básica e […]
Leia mais

Veja as datas do vestibular da Faculdade Senac
para janeiro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

No mês de janeiro, a partir do dia 6, as provas do vestibular agendado da
Faculdade de Tecnologia Senac-DF serão aplicadas às segundas, terças e
quintas-feiras, às 9h, 15h e 18h, e sábados (às 9h). A inscrição para o
processo seletivo pode ser feita pelo site (www.df.senac.br/faculdade) ou
presencialmente na Central de Relacionamento com o […]
Leia mais
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