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Sindicato dos bombeiros civis comemora nove
anos de atuação da profissão
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Em comemoração aos nove anos da criação da profissão de bombeiros civis,
aprovada pela Lei 11.901/2009, o Sindicato das Empresas Prestadoras de
Serviços e Especializadas em Bombeiro Civil do DF (Sepebc) realizou um café
da manhã, na sede da Fecomércio-DF, nesta sexta-feira (12), em homenagem
aos profissionais da área. Na oportunidade, o superintendente da Fecomércio,
[…]
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CNC realizará seminário com o tema:
Repensando a Negociação Coletiva
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

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
Past Issues
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 […]
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Volume de serviços no país cresce 1% de
outubro para novembro de 2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O volume do setor de serviços cresceu 1% no país de outubro para novembro
de 2017. É o que mostra os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada
nesta sexta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A alta veio depois de duas quedas do setor: de 0,8% em outubro e de
0,1% […]
Leia mais

Fique atento! Piscina do Sesc Estação 504 sul
passará por reforma a partir de fevereiro
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Com o intuito de oferecer um espaço cada vez mais adequado e em boas
condições para a clientela, a piscina que atende a unidade do Sesc na 504 sul
passará por ampla reforma. A revitalização ocorrerá durante três meses, a
partir de fevereiro, tendo as aulas e atividades no local interrompidas nesse
período. Na unidade, […]
Leia mais

Senac divulga vagas para cursos que iniciam
este mês
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A unidade do Senac em Taguatinga está com as matrículas abertas para dois
cursos que iniciarão no dia 22 de janeiro. O primeiro é Automaquiagem, com
carga horária de 20 horas. As aulas serão no período matutino, das 7h30 às

11h55. O investimento é de R$186 e pode ser pago em parcela única no boleto
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