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Projeto de Lei que regulamenta profissão de
ambulantes no DF é aprovado pela Câmara
Legislativa
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O projeto de lei (610/2015) que regulamenta a profissão dos ambulantes no
Distrito Federal foi aprovado nesta quinta-feira (7) em primeiro e segundo turno
na Câmara Legislativa do DF. Agora, a redação final será enviada para o
governador Rodrigo Rollemberg. O presidente do Sindicato do Comércio de
Vendedores Ambulantes do Distrito Federal (Sindvamb), Bartolomeu
Gonçalves […]
Leia mais

Programa Ecos é lançado na Fecomércio-DF e

no Instituto
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COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Fecomércio-DF e o Instituto Fecomércio-DF lançaram nesta sexta-feira (8) o
Programa de Sustentabilidade Ecos para atender as duas instituições. O
projeto tem como objetivo planejar, propor, executar e apoiar ações que
colaborem com a sustentabilidade. A missão principal é a de conscientizar os
funcionários das instituições sobre a importância de diminuir os impactos
socioambientais […]
Leia mais

Internacionalização de empresa é tema de
palestra na Fecomércio
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Empresários da área da tecnologia da informação e comunicação (TIc) se
reuniram na tarde desta sexta-feira (8), na sede da Fecomércio, para aprender
sobre internacionalização de empresas, que é um processo de levar o
empreendimento para fora do País. Foi realizada uma palestra de André Leal,
do programa Select USA, uma iniciativa do Departamente de […]
Leia mais

Porão do Rock arrecada 4,8 toneladas de
alimentos para o Mesa Brasil Sesc
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Na 20ª edição do maior festival de rock de Brasília, o Porão do Rock, foram
arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos para o programa Mesa Brasil
do Sesc. Os alimentos arrecadados serão distribuídos entre as cerca de 100
instituições de caridade do DF atendidas pelo Sesc e fazem parte da
campanha “Rock contra a fome”, […]
Leia mais

Faculdade divulga datas para vestibular
agendado em 2018

COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:
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Para os candidatos interessados em ingressar na Faculdade de Tecnologia
Senac-DF, a instituição oferece 26 datas para o vestibular agendado em 2018.
As provas serão sempre às terças (às 14h), quintas (às 18h) e aos sábados
(às 9h), até meados de março, e serão aplicadas no campus do Plano Piloto,
na 903 Sul. As vagas […]
Leia mais
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