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Investimento em segurança é uma das saídas
encontradas pelos empresários para burlar os
ladrões
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

De janeiro a outubro de 2017, o comércio no Distrito Federal registrou 1.814
mil casos de roubo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e da
Paz Social. Apesar de o número ser alto, a pasta informa que houve uma
queda de 22,5% nos crimes contra o comércio, quando comparado com o
mesmo período de […]
Leia mais

CNC realizará seminário com o tema:
Repensando a Negociação Coletiva
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COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:
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A Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizará no dia 24 de janeiro,
das 9 às 17h, na sede da entidade no Rio de Janeiro, um seminário sobre as
novas regras trabalhistas que afetam diretamente os sindicatos e os
empresários de todo o País. O tema principal será sobre as negociações
coletivas. A Fecomércio-DF irá transmitir […]
Leia mais

Venda de veículos fecha 2017 com alta de 9,23%
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As vendas de veículos novos subiram 9,23% no país em 2017, com a
comercialização de 2.239.403 automóveis, acima do total de 2.050.240
unidades vendidas em 2016. É o que diz estudo divulgado nesta quinta-feira
(4) pela Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores
(Fenabrave). O mês de dezembro de 2017 também representou alta, de 4,13%
[…]
Leia mais

Senac EAD oferece 13 cursos de graduação
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para cursos de
graduação em tecnologia, bacharelado e licenciatura do Senac EAD, que
possuem duração entre dois e quatro anos. No total, estão disponibilizados 13
opções de cursos, sendo que Tecnologia em Gestão Ambiental é o lançamento
na grade da instituição. A inscrição para o processo seletivo […]
Leia mais

Visite a loja do Sesc no Pátio Brasil Shopping
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Com o compromisso de contribuir com a qualidade de vida dos usuários e
comerciários, além de oferecer praticidade no atendimento, o Sesc-DF ampliou

sua atuação. Trata-se de uma loja exclusiva no Pátio Brasil Shopping, onde é
Past Issues
possível realizar pedidos de novas carteirinhas e informações de todas as
unidades. O espaço funciona durante o horário comercial […]
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