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    para o Segmento Comércio: 
perspectiva de ofertas Senac*
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Para saber mais acesse: www.dn.senac.br

* Este mapa representa gra� camente possíveis Itinerários Formativos para o Comércio, a 
partir dos debates realizados no Fórum Técnico Setorial do Comércio.
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