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Bartolomeu Gonçalves Martins é reeleito
presidente do Sindvamb-DF
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes do Distrito Federal
(Sindvamb-DF), Bartolomeu Gonçalves Martins, foi reeleito para presidir a
entidade. O mandato vai de 2018 a 2022. A eleição ocorreu nesta quinta-feira
(1º), na sede da Fecomércio. Bartolomeu diz que está muito otimista para mais
quatro anos de trabalho em prol da categoria na capital […]
Leia mais

Sindhobar pede que deputados derrubem veto
ao Refis do Simples Nacional
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
Brasília (Sindhobar-DF), Jael Antônio da Silva, enviou um ofício a todos os

deputados
federais e líderes da Câmara pedindo para que os parlamentares,
Past Issues
na próxima sessão, votem de forma contrária ao veto ao Projeto de Lei da
Câmara nº 164, de 2017, que institui […]
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DF terá nove feriados e sete pontos facultativos
em 2018
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Distrito Federal terá nove feriados, nacionais e locais, e sete pontos
facultativos em 2018. As datas constam do Decreto n° 38.835, de 31 de janeiro
de 2017, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (1º). A programação
será seguida pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do
DF, sem prejuízo da prestação dos serviços […]
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

Sesc oferece pré credenciamento pela internet
para a solicitação de carteirinha
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

É simples fazer a carteirinha do Sesc-DF. Ela pode ser adquirida em qualquer
unidade como passaporte para as atividades e serviços oferecidos pela
entidade. Mas agora, com o objetivo de facilitar e simplificar o processo de

confecção dessa credencial para os trabalhadores do comércio e do público
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em geral, o Sesc-DF oferece um pré-credenciamento pela […]
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