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Ministro pede apoio de confederações na defesa
da Reforma da Previdência
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O ministro da Secretaria de Governo, deputado federal Carlos Marun (PMDBMS), se reuniu na manhã desta segunda-feira (29) com os representantes das
principais entidades sindicais de diversos setores do País. O vice-presidente
da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente da FecomércioDF, Adelmir Santana, esteve presente no encontro. O objetivo da reunião foi a
reforma […]
Leia mais

Vendas nos supermercados do País aumentam
1,25% em 2017
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Em 2017, as vendas cresceram nos supermercados do País. Segundo dados
divulgados nesta segunda-feira (29), pela Associação Brasileira de
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Supermercados
(Abras), no ano passado houve crescimento de 1,25% nas
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vendas. As variações foram calculadas considerando a inflação do ano
passado medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ao longo
do ano passdo, o […]
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Senac-DF oferecerá cursos gratuitos para
Marinha
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente do Senac-DF, Adelmir Santana, assinou na tarde desta segundafeira (29), no Comando do 7º Distrito Naval, um acordo de cooperação com a
Ecovila Naval Visconde de Inhaúma. A parceria tem o objetivo de oferecer
cursos gratuitos do Senac para os marinheiros e as famílias dos militares que
moram na comunidade, localizada entre o […]
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,
na 903 Sul. As vagas são remanescentes […]
Leia mais

Vagas abertas para quem deseja estudar no Sesc
em Samambaia
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A EduSesc na unidade de Samambaia está com vagas abertas para a
educação infantil, nos turnos matutino e vespertino, e para educação de jovens
e adultos (EJA), no turno da tarde. Atualmente, o projeto possui uma área de

2,5 mil metros quadrados composta por salas de aula e multiuso, refeitório,
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parquinho, área verde, quadra poliesportiva […]
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