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Marco Tulio Chaparro é eleito presidente do
Sindesei-DF
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal
(Sindesei-DF) elegeu nesta terça-feira (30) seu novo presidente: o empresário
Marco Tulio Chaparro. Marco substituirá Charles Dickens, que assume a vicepresidência da entidade. O mandato vai de 2018 a 2022. A eleição ocorreu na
sede da Fecomércio. O presidente eleito destacou o trabalho realizado pelo
Sindesei […]
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Cresce número de consumidores que
conseguem limpar o nome
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O número de dívidas regularizadas, calculado a partir das exclusões dos

Translate

registros
de inadimplência, cresceu 4,42% no mês de dezembro na
Past Issues
comparação com o mesmo período de 2016. Trata-se da primeira alta do
indicador para os meses de dezembro desde 2014, quando o crescimento fora
de 12,11%. Os dados fazem parte do novo Indicador de […]
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Faturamento de shopping centers no Brasil deve
subir de 5,5% a 6% em 2018, diz Abrasce
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O faturamento dos shopping centers do Brasil deve aumentar entre 5,5 e 6%
em 2018, em linha com o crescimento de 6,2% apurado em 2017, segundo
divulgado nesta terça-feira (30), pela Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce). Em 2017, o faturamento do setor somou R$ 167,75 bilhões,
alta de 6,2% sobre 2016. De acordo com […]
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Sesc oferece pré credenciamento pela internet
para solicitação de credencial da instituição
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

É simples fazer uma credencial do Sesc-DF. Trata-se do documento
necessário para ter acesso as atividades e serviços oferecidos. Ele pode ser
obtido em qualquer unidade. Mas agora, com o objetivo de facilitar e simplificar
o processo, o Sesc-DF passou a oferecer um pré-credenciamento pela
internet. Qualquer usuário poderá solicitar o documento pelo link
(precredenciamento.sescdf.com.br/PreCredenciamento). Após […]
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Senac abre 753 vagas gratuitas em cursos
profissionalizantes
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

As inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Senac de
Gratuidade (PSG) estão abertas e vão até a próxima semana, dia 31 de

janeiro. As aulas serão ministradas pelo Senac em entidades parceiras
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localizadas em cidades como Gama, Santa Maria, Samambaia, Riacho Fundo
II, Ceilândia Norte, Recanto das Emas, Planaltina-DF, Paranoá e Varjão. O […]
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