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Seminário discute estratégias para firmar
Brasília como destino turístico inteligente
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Sendo uma das atividades que mais crescem no Brasil e no exterior, o turismo
tem sido encarado como uma das melhores saídas para tirar Brasília da crise
econômica. A partir dessa visão, lideranças do segmento têm procurado
alternativas para fortalecer a capital federal enquanto destino turístico. Nessa
quinta-feira (7), a Câmara de Turismo e Hospitalidade […]
Leia mais

País bate recorde com 1,5 milhão de novos
empreendimentos individuais em 10 meses
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Translate

Entre janeiro
e outubro surgiram 1.502.010 microempreendimentos individuais
Past Issues
(MEIs) no País, 78,6% do total de 1.911.524 novas empresas constituídas no
período. Segundo o Indicador Serasa Experian de Nascimentos de Empresas,
os números são os maiores já apurados para os 10 primeiros meses do ano
desde o início da pesquisa, em 2010. A quantidade de novos […]
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Governo investirá R$ 190,9 mil na iluminação de
Natal
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A iluminação de Natal em pontos turísticos do Distrito Federal será montada
nos próximos dias. Serão investidos R$ 190.983,09 em mangueiras, lâmpadas
de LED e refletores, por meio de convênio da Secretaria do Esporte, Turismo e
Lazer com a Companhia Energética de Brasília (CEB). O acordo prevê
montagem, desmontagem e o fornecimento do material. Locais […]
Leia mais

Sesc divulga resultado final do Processo
Seletivo para Estágio em 2018
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O resultado final do processo seletivo de 2018 para Estágio Remunerado no
Sesc-DF está disponível. Os aprovados atuarão com carga horária de quatro
horas diárias ou 20 horas semanais, e bolsa auxílio de R$ 656, mais R$140
referente ao auxílio transporte. Este ano, participaram do processo 1.633
estudantes. Os aprovados devem comparecer a instituição portando […]
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Faculdade Senac oferece vestibular agendado a
partir de dezembro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os candidatos interessados em ingressar na Faculdade de Tecnologia SenacDF podem escolher uma data para fazer o vestibular agendado. As provas

serão sempre às quartas (às 19h) e aos sábados (às 9h), a partir do dia 6 de
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dezembro, e serão aplicada no campus do Plano Piloto, na 903 Sul. As vagas
são remanescentes do […]
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