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3ª edição do Ciclo
Online de
Formação de
Liderança

Inscrições abertas para
a 3ª edição do Ciclo
Online de Formação de
Liderança.
Objetivo:
desenvolver, capacitar
e atualizar líderes ou
futuros líderes, para
que promovam um
ambiente de negócio
eficiente e sustentável.
Conteúdos elaborados
especialmente para seu
ecossistema
de
negócio:
Apresentação Pitch ;
Futurismo;
Governança
Corporativa/Compliance;
Novos
Modelos
de
Negócios;
Gestão Ágil;
Diálogo, Negociação e
Persuasão;
Criatividade;
Liderando a Si Mesmo.

#ProfissionalDaQuímicaEmpreendedor | Está
no ar um projeto super especial voltado para
os profissionais que querem empreender na
Química. É o Profissional da Química
Empreendedor! Desenvolvido em parceria
entre o @sebrae e o @cfquimica, a proposta é
ofertar aos profissionais e estudantes da
Química
cursos
específicos
sobre
empreendedorismo. A ação reforça o objetivo
de zelar pelo exercício da Química,
fortalecendo,
orientando
e
auxiliando
empresas e profissionais da área em todas as
suas potencialidades.
Neste primeiro
momento, estão disponíveis duas trilhas de
capacitação. Uma delas é destinada a quem
tem desejo de ser o dono do próprio negócio,
mas ainda não sabe como. E a segunda é
voltada para quem já tem uma ideia ou um
produto em desenvolvimento. A previsão é
que as formações sejam realizadas de
Prazo final de inscrição:
09/05/2022 a 09/07/2022. Faça parte desta
30/3
educação empreendedora e aprimore seus
Conheça mais
Mais informações e talentos e competências.
sobre o projeto, nossos cursos e faça sua
inscrições:
inscrição, no site: https://pqe.org.br/
https://bit.ly/3JA5r3o

📧
conlider@fiergs.org.br

Técnicos da Fepam
drones que irão
reforçar
fiscalização, vistoria
e licenciamento

Os
técnicos
da
Fundação Estadual de
Proteção
Ambiental
(Fepam)
realizaram,
nesta
terça-feira
(15/03),
um
treinamento
prático
sobre a utilização de
veículo aéreo não
tripulado,
os
chamados
drones.
Dessa
forma,
as
equipes estão aptas a
pilotarem
esses
equipamentos,
que
reforçarão
as
atividades
de
fiscalização, vistoria e
licenciamento.
A Fepam já contava
com dois drones e
recebeu mais quatro
adquiridos por meio
do
Fundo
para
Reconstituição
de
Bens
Lesados
do
Ministério Público do
Rio Grande do Sul.
Acesse FEPAM

