Subscribe

Past Issues

Translate

Caso tenha dificuldades para visualizar esse email, clique aqui

BOLETIM DIÁRIO | 03/02/18

José Fernando Ferreira da Silva é eleito
presidente do Sindióptica
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico e
Fotográficos do DF (Sindióptica), José Fernando Ferreira da Silva, foi reeleito
para presidir a entidade. O mandato vai de 2018 a 2022. A eleição ocorreu
nesta sexta-feira (2), na sede do sindicato e a eleição teve chapa única.
Segundo o presidente, a expectativa para […]
Leia mais

Mais de um milhão de Microempreendedores têm
CNPJ excluídos por inadimplência
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Receita Federal informou nesta sexta-feira (2) que 1,37 milhão de

Microempreendedores
Individuais (MEIs) inadimplentes tiveram seu Cadastro
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Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) cancelado por falta de regularização. O
número representa cerca de 17% dos MEIs cadastrados no País. Os MEIs com
CNPJ excluído são considerados inadimplentes ao não realizar pagamento dos
impostos nos três últimos […]
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Lei sancionada pelo GDF obriga empresas a
manter sistema de compliance para fechar
contrato com o executivo
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, sancionou nesta sextafeita (2) a chamada “lei anticorrupção”. A lei obriga empresas que fizerem
negócios com a administração pública terem um programa interno de
integridade , conhecido como sistema de compliance. O GDF explica que a
intenção é proteger a administração pública de atos lesivos que resultem em
[…]
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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-DF realizarão uma programação especial
durante o feriado. 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, atividades recreativas, jogos
[…]
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Faculdade Senac realiza mutirão de matrículas
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Faculdade de Tecnologia Senac realizará, de 6 a 9 de fevereiro, o vestibular
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de hora em hora, das 8h às 20h, com divulgação de resultado no mesmo dia.
O candidato realizará uma redação e caso aprovado, pode efetivar a matrícula
e ganhar uma mensalidade 100% grátis. As provas serão aplicadas no campus
do Plano Piloto, na […]
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