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Autoescolas do DF formaram 530 mil novos
motoristas nos últimos dez anos
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Nos últimos 10 anos, as autoescolas do Distrito Federal formaram 530 mil
novos motoristas para trafegar nas ruas da cidade, segundo dados do
Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores
do Distrito Federal (Sindauto-DF). Ao todo, foram 750 mil alunos que passaram
pelas unidades nesse período, juntado os alunos que adquiriram a […]
Leia mais

Secretária Nacional de Justiça visita Fecomércio
e apresenta pacto de combate à violência contra
as mulheres
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj, esteve na FecomércioDF, nesta terça-feira (6), para conhecer a estrutura da entidade e saber um
pouco mais sobre o Sesc, o Senac e a Câmara de Mulheres Empreendedoras
e Gestoras de Negócios da Federação. A secretária aproveitou a visita para
pedir colaboração das entidades ao Pacto Nacional pela Implementação […]
Leia mais

Vice-presidente da Fecomércio é empossado no
Conselho de Políticas Públicas do DF
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O vice-presidente da Fecomércio-DF, Álvaro Silveira Junior, foi empossado
como secretário adjunto do Conselho Permanente de Políticas Públicas e
Gestão Governamental do DF (CPPGG/DF). A posse ocorreu na segunda-feira
(5), durante cerimônia de assinatura de acordo entre o GDF e o Sebrae. “O
conselho é importante por criar uma interlocução direta com o Executivo local”,
[…]
Leia mais

Programa Mesa Brasil Sesc mobiliza setor
produtivo no DF e lança nova campanha
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Empresários e lideranças brasilienses participaram na manhã desta terça-feira
(6) de um encontro sobre o Programa Mesa Brasil Sesc. A ideia foi mobilizar e
sensibilizar mais doadores para o programa, além de reforçar o papel de
importância do combate à fome no Distrito Federal. Durante a apresentação de
resultados uma campanha institucional que estará presente […]
Leia mais

Faculdade Senac oferece palestra gratuita sobre
Defesa Cibernética
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF realizará uma palestra sobre Defesa
Cibernética nesta quinta-feira (8), das 19h30 às 21h30, com a participação do
Comando de Defesa Cibernética, vinculado ao Ministério da Defesa do
Exército Brasileiro, e da Escola Nacional de Defesa Cibernética. O encontro
será no auditório da instituição, na 903 Sul. A palestra servirá para […]
Leia mais
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