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Wiliam Vicente Bernardes é eleito presidente do
Sindercom
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sindicato das Empresas de Representações, dos Agentes Comerciais
Distribuidores, Representantes e Agentes Comerciais Autônomos do DF
(Sindercom) tem uma nova diretoria. A eleição, com chapa única, foi realizada
nesta sexta-feira (26), na sede da Fecomércio. Foi eleito como presidente da
entidade o empresário Wiliam Vicente Bernardes, que comandará o sindicato
até 2022. De acordo com […]
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Brasileiros gastam US$ 19 bilhões no exterior
em 2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:
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Em 2017 os brasileiros gastaram US$ 19 bilhões no exterior. É o que diz
pesquisa divulgada nesta sexta-feira (26), pelo Banco Central (BC). De acordo
com a instituição financeira, a despesa é a maior desde o ano de 2014, quando
os gastos em viagens para fora do País foram de US$ 25,6 bilhões. Já os
gastos dos estrangeiros […]
Leia mais

Comércio se destaca na criação de postos de
trabalho em 2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Brasil continuou fechando postos de trabalho com carteira assinada em
2017. No ano passado, as demissões superaram as contratações em 20.832
empregos. É o que diz estudo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (26), pelo Ministério do
Trabalho. O número é a diferença entre as contratações (14.635.899) e
demissões […]
Leia mais

Conheça os pacotes de excursões e viaje com o
Sesc
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc preparou diversos pacotes turísticos nacionais e internacionais para a
clientela durante 2018. Além dos serviços de alta qualidade, uma das
facilidades oferecidas pelo Turismo Social do Sesc-DF é o financiamento das
despesas da viagem em várias parcelas. Por meio do Fundo de Atendimento
ao Comerciário (FUNAC), a instituição divide o pacote de viagem […]
Leia mais

Diversos cursos do Senac estão com matrículas
abertas no Setor Comercial Sul
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Cursos do Senac estão com matrículas abertas na unidade Jessé
Past Issues
Freire, localizada na quadra 6 do Setor Comercial Sul. São 10 turmas que
iniciarão no mês de fevereiro. Para efetivar a matrícula, o aluno deve
apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de
escolaridade (conforme pré-requisito do curso), originais e cópias. Menores de
18 anos deverão estar acompanhados do responsável, que também deve
mostrar documentos originais e cópias. Leia abaixo as opções de […]
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