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negócios

LLSó para cariocas

LLoportunidade

Curso para futuros
empreendedores no Rio

Cursos
no Senac
Niterói
Inscrições já estão
abertas na sede
da unidade

Parceria entre prefeitura e universidade oferece 50 vagas
Divulgação / Prefeitura do Rio

U

ma parceria da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), da Prefeitura do
Rio, com a universidade Unicarioca está com 50 vagas para
o curso de empreendedorismo
Projeto Gestão de Empreendedores. As inscrições começam
hoje. O curso tem carga horária
de 18 horas e as aulas vão acontecer de 4 a 6 e de 11 a 13 de maio,
das 14h às 17h, na unidade Rio
Comprido da UniCarioca.
O curso é composto por três
módulos: O Empreendedor e o
Mercado de Trabalho; Planejamento Financeiro Empresarial; e Plano de Negócios.

As aulas vão
rolar na
unidade da
Unicarioca do
Rio Comprido

Os candidatos terão orientações sobre plano de negócios e planejamento financeiro, entre outros

Negócios com mais possibilidades em 2020
As micro e pequenas empresas
que atuam no setor de serviços,
no atendimento das necessidades básicas da população, construção civil e agronegócio devem ser as mais favorecidas este
ano no Brasil. Essa é a conclusão
do estudo Negócios Promissores
em 2020, do Sebrae.
No setor de serviços,de acordo
com o estudo, as expectativas são
positivas para os pequenos negócios de serviços pessoais, como os
setores de estética e beleza,serviços
prestados às empresas, na área da
saúde,educação e transporte.Nos
segmentos que atendem às neces-

LL

sidades básicas da população,continuam em alta as empresas que
atuam no comércio de alimentos
e de alimentação fora do lar (restaurantes e marmitas).Já na construção civil,as MPE de edificações,
manutenção, comércio de material de construção e serviços especializados têm boas perspectivas
de crescimento. Por fim, no segmento do agronegócio, o Sebrae
aponta a possibilidade de um bom
ano para os pequenos produtores
rurais que atuam no comércio de
cidades próximas às áreas de produção agropecuária e no setor de
máquinas e equipamentos.

cursos
Divulgação / Senac

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos, Ensino Fundamental incompleto (apresentar cópia do comprovante de
escolaridade), saber ler e escrever plenamente e realizar
as quatro operações matemáticas básicas. O candidato à vaga
também deve morar no Município do Rio. Será exigido comprovante de residência.
As inscrições devem ser feitas até o dia 31, das 10h às 15h,
na sala da Caravana da Cidadania e Emprego da SMDEI, na
Rua Afonso de Cavalcanti 455,
prédio anexo, 9º andar, ala A,
Cidade Nova.

O Senac Niterói está com inscrições abertas para os cursos de
qualificação profissional nas áreas
de Gastronomia,Saúde,Hotelaria,
Idiomas e Eventos. Informações
sobre valores e documentação
podem ser obtidas no site www.rj.
senac.br, pelo e-mail niteroi@rj.
senac.br, telefone 3214-1717 ou
WhatsApp 99434-3546.
As matrículas devem ser feitas
na Rua Almirante Teffé 680, Centro. Há turmas de Culinária Japonesa — Sushi e Sashimi, para
quem busca especialização gastronômica; Inglês Básico 1, para quem precisa iniciar conhecimentos no idioma; Organizador
de Eventos, para quem pretende
trabalhar com festas, cerimoniais
e eventos corporativos; Primeiros
Socorros,como primeiro passo na
área da saúde; e Técnicas para Taifeiro Offshore,que permite trabalhar em plataformas de petróleo.

Culinária Japonesa —
Sushi e Sashimi
Início: 24/03. 3ª e 5ª, das 8h às 12h.
Inglês Básico 1
Início: 28/03.
Sábados, das 9h às 12h.
Organizador de Eventos
Início: 30/03. 2ª, 4ª e 6ª,
das 18h às 22h.
Primeiros Socorros
Início: 31/03. 3ª e 5ª, das 8h às 12h.
Técnicas para Taifeiro
Offshore
Início: 19/05. 3ª e 5ª, das 18h
às 22h.

