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Seminário apresenta estudo mundial que
compara a legislação sobre o
empreendedorismo feminino
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O 1º Seminário Mulheres, Empresas e o Direito – Uma Visão Internacional
Comparada será realizado nesta segunda-feira (12), às 14h, na sede da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no
Setor Bancário Norte, em Brasília. O encontro é gratuito e terá como principal
objetivo apresentar o estudo realizado pelo Banco Mundial: […]
Leia mais

Câmara Legislativa aprova nomes de Walid
Sariedine e João Feijão para presidência e vicepresidência da Junta Comercial
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os indicados para a presidência e a vice-presidência da Junta Comercial,
Walid de Melo Pires Sariedine e João Vicente Feijão, foram sabatinados pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa (CLDF) e
tiveram os nomes aprovados pelos distritais. A exigência da sabatina está
prevista em uma lei de 27 de junho, que incorpora […]
Leia mais

Comércio do DF espera crescimento de 8,69%
nas vendas para o Dia dos Pais
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

Os comerciantes brasilienses estão otimistas em relação as vendas para
o Dia dos Pais. É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio.

Entre os empresários entrevistados, a maioria (50%) declarou expectativa
positiva e espera que as vendas sejam maiores do que em 2018. A maioria
dos lojistas entrevistados, 83%, também declarou que manterá o mesmo preço
dos […]
Leia mais

Processo Seletivo do Sesc-DF para pessoas com
deficiência contrata auxiliar administrativo
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

O Sesc está com inscrições abertas até o dia 8 de agosto para o Processo
Seletivo de Auxiliar Técnico/Administrativo do Sesc-DF, exclusivo para pessoas
com deficiência – PCD. É uma vaga mais banco de talentos. A carga horária é
de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.681. Entre os benefícios que o […]
Leia mais

Faculdade Senac realiza aula magna com
fundador da Drogaria Rosário
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA:

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF recepcionará os alunos do segundo
semestre de 2019 com uma Aula Magna ministrada pelo fundador da rede de
farmácias Drogaria Rosário, Alvaro José da Silveira. O encontro será nesta
sexta-feira, dia 9 de agosto, às 19h30, no auditório da instituição, na 903 Sul.
Alvaro falará sobre seu recente lançamento, o livro “Fé, […]
Leia mais
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