
O Microempreendedor Individual – Passo a Passo para Formalização data horário carga horária investimento

A Utilização das Redes Sociais para o Meu Negócio

Boas Vendas! Como Vender Mais e Melhor no Varejo

SEBRAE ALEIXO

OBJETIVO: Orientar o Potencial Empresário sobre os aspectos legais e os
caminhos para a formalização como Microempreendedor
Individual - MEI.

PÚBLICO ALVO: Potencial Empresário com ideia de negócio ou
com negócio informal.

OBJETIVO: Refletir e criar alternativas, projetos e
estratégias que possam dar sustentabilidade no longo prazo para
o empreendimento.
sucesso.

PÚBLICO ALVO: Potencial Empresário com ideia de negócio 
ou com negócio informal.

Turma  1
21 / 03
Turma 2
26 / 03
Turma 3
28 / 03

25 / 03  a
29 / 03 / 2019
( 1  semana )

09 h  à s 1 1 h

13 h  à s  17 h

18 h  à s  22 h

Gratu ito

Gratu ito

2 h

24 h

OBJETIVO: Aprenda a utilizar as mídias sociais em benefício do seu 
Negócio. Conheça a Estrutura das Redes Sociais mais Usadas.

PÚBLICO ALVO: Potenciais Empresários, empreendedores e
empresários.

26 / 03 R $  20 , 004 h

Ao SEBRAE reserva-se o direito de iniciar os cursos com,  no mínimo de 15 participantes. Quando este número for inferior, o curso poderá 
ser adiado para nova data ou cancelado, e o cliente ficará com crédito para participar de outra atividade nas programações posteriores, 
a seu gosto, no mesmo valor.

Quanto a desistência  por parte do cliente, O SEBRAE não fará a devolução  do valor do curso.

O SEBRAE não devolverá valores referentes a inscrições, depois de iniciado o curso, cancelamentos devem ser feitos em até 24h antes do 
início da atividade. Caso haja a insistência, a devolução de taxa se fará somente se o cliente solicitar 7 dias corridos antes do início do curso 
(artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor).

A matrícula no Curso será confirmada após o pagamento da taxa 
de inscrição.

Formas de Pagamento: Dinheiro ou Cartão de Crédito/Débito
Inscrições de Oficinas Gratuitas/Palestras Gratuitas: 0800 570 0800

E-mail para Contato: amandad.brito@am.sebrae.com.br 
Visite nosso Portal: www.sebrae.com.br/uf/amazonas

Endereço:Av. Paulo VI, 447-499 - Petrópolis, Manaus - AM, 
69067-390

Fones: (92) 3211-3910/3211-3907/3211-3904
Central de Relacionamentos SEBRAE: 0800 570 0800

capacite-se


