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Senac-DF lança cursos focados na excelência,
inovação e atitude empreendedora
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Uma das principais demandas do setor produtivo está na necessidade de
investir em educação profissional, seja para capacitar os empregados ou os
próprios empreendedores. E foi para sanar esses gargalos que o Senac-DF
lançará nesta quinta-feira o Programa Senac Comércio – “A Experiência
Vende”. Um programa elaborado por especialistas, com cursos estratégicos
para empresas e […]
Leia mais

Junta Comercial do DF digitalizará processos de
abertura e fechamento de empresas
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O plenário da Junta Comercial do Distrito Federal, aprovou nesta quarta-feira
(31), o calendário de implementação da obrigatoriedade digital. Com a decisão,
os serviços da entidade, como abertura e fechamento de empresa, alteração
de estatuto, registro de ata, entre outros, serão todos emitidos via internet,
agilizando o processo. O secretário geral da junta, Maxmiliam Patriota […]
Leia mais

Em reunião na Fecomércio-DF, Secretário de
Desenvolvimento Econômico afirma que é
preciso mudar matriz econômica do DF
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A reunião de diretoria da Fecomércio-DF contou com a presença do secretário
de Desenvolvimento Econômico do DF, Ruy Coutinho, e o deputado distrital,
Leandro Grass (Rede), na noite desta terça-feira (30). Coutinho falou sobre os
projetos da secretaria e escutou as demandas do empresariado local.
“Precisamos mudar a matriz econômica do DF, que é constituída […]
Leia mais

Curso Técnico em Podologia será ofertado em
agosto no Senac da 903 Sul
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Senac está com inscrições abertas, na unidade da 903 Sul, para o curso
Técnico em Podologia, com carga horária de 1.200 horas. As aulas terão início
em 5 de agosto, das 8h às 11h35. Para participar é preciso ter no mínimo 18
anos, Ensino Médio completo ou estar cursando pelo menos o 2º ano do […]
Leia mais

Astronomia sobre rodas do Sesc estaciona no

JK Shopping
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Dando continuidade às comemorações da chegada do homem à Lua, o SescDF em parceria com o JK Shopping, em Ceilândia, leva o projeto “Astronomia
sobre rodas”, nos dias 2 e 3 de agosto, para a Praça Central do Shopping. A
ideia é mostrar ao público de forma lúdica e interativa a presença da ciência no
nosso […]
Leia mais
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