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Programa Senac Comércio é lançado e
apresenta novas possibilidades de qualificação
para empresários
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Empresários e presidentes de sindicatos da base da Fecomércio-DF
acompanharam, nesta quinta-feira (1º), no Centro Empresarial CNC, o
lançamento no Distrito Federal do Programa Senac Comércio – A experiência
vende. Entre os objetivos do projeto está a oferta de qualificação para gestores
e empresários que desejam se manter em sintonia com as novidades do
mercado, cada […]
Leia mais

Câmara de Tributação e Finanças Públicas se
reúne na sede da Fecomércio para estabelecer
estratégias de trabalho
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A primeira reunião ordinária da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da
Fecomércio-DF ocorreu na tarde desta quinta-feira (1), na sede da entidade. O
grupo estabeleceu as estratégias de trabalho para o segundo semestre deste
ano. Foram criados dois grupos para analisar questões relativas ao sistema
tributário do DF. Dentre os temas a serem analisados […]
Leia mais

Sesc e Senac participam da cerimônia da Troca
da Bandeira neste domingo
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc e o Senac-DF participam da solenidade da Troca da Bandeira neste
domingo (4), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O evento é aberto ao
público e a programação começa às 9h. A apresentação deste mês é de
responsabilidade do Exército Brasileiro. O Sesc-DF levará a unidade móvel
BiblioSesc, onde a população poderá […]
Leia mais
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