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Contribuição sindical pode ser paga até o dia 31
e garante diversos benefícios ao empresário
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os empresários dos sindicatos integrantes da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) têm até o dia 31
de janeiro para fazer o pagamento da contribuição sindical. A Reforma
Trabalhista foi sancionada no dia 11 de novembro de 2017 e trouxe grandes
mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), […]
Leia mais

Secretaria de turismo diz que 95% dos visitantes
que vêm a Brasília querem voltar
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Mais de 95% dos visitantes que conhecem o Distrito Federal têm vontade de
voltar um dia. É o que diz pesquisa divulgada nesta terça-feira (17), pela

Secretaria
de Turismo do DF. Os dados foram coletados durante grandes
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festividades, como o aniversário de Brasília e o carnaval em 2016 e 2017. A
maior parte da movimentação […]
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Tarifas de voos nacionais e internacionais serão
reajustadas para 2018
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O governo federal autorizou o aumento das tarifas de embarque, conexão,
pouso e permanência nos aeroportos brasileiros. Os tetos das tarifas de
embarque e conexão em voos nacionais foram reajustados em 4,58%. Com o
aumento, a tarifa máxima de embarque doméstico a ser paga pelos
passageiros passará de R$ 29,90 para R$ 31,27. No ano passado, […]
Leia mais

Confira a programação das unidades do Sesc
durante o Carnaval
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Frevo, folia e muita festa. Para quem deseja aproveitar o Carnaval, fique
esperto: diversas unidades do Sesc realizarão uma programação especial
durante o Carnaval. Por isso, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, quem ficar na
capital poderá aproveitar um leque de atrações. As atividades incluem baile
infantil de carnaval, concurso de fantasia, oficinas, […]
Leia mais

Vestibular agendado da Faculdade Senac vai até
março
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Para os candidatos interessados em ingressar na Faculdade de Tecnologia
Senac-DF, a instituição oferece diversas datas para o vestibular agendado em
2018. As provas serão sempre às terças (às 14h), quintas (às 18h) e aos

sábados (às 9h), até dia 10 de março, e aplicadas no campus do Plano Piloto,
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na 903 Sul. As vagas […]
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