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ACIL APOIA CAMPANHA NACIONAL DE ESTÍMULO À VACINAÇÃO

AÇÃO VIVA O TAQUARI VIVO SERÁ REALIZADA NO 2º SEMESTRE

A ACIL, através do PQE, passa a oferecer o programa 
de treinamentos In Company. O serviço, personali-
zado, é disponibilizado às empresas que procuram 
cada vez mais investir em treinamentos para quali-
ficar e melhorar o desempenho de suas equipes e 
mantê-las atualizadas com o mercado.

Os treinamentos buscam atender às necessidades 
específicas de cada organização. Os conteúdos são 
produzidos e conduzidos de forma especial por ins-
trutores capacitados, de forma que as empresas 
possam customizar o treinamento de acordo com a 
realidade e particularidades de sua atuação. 

Empresas interessadas em aderir aos treinamentos 
personalizados podem entrar em contato com o 
PQE pelo fone (51) 3011-6900 ou e-mail pqe@acilaje-
ado.org.br. Associados da ACIL e PQE têm descon-
tos exclusivos na contratação do serviço.
 Leia mais

Defendendo a vacinação como uma das únicas medidas 
comprovadamente eficazes contra a Covid-19 até o momento, a 
ACIL aderiu à campanha “Eu Vou Vacinar”. A iniciativa da CACB 
pode ser adotada por qualquer entidade ou empresa.

O objetivo do movimento é conscientizar sobre a importância da 
imunização para manutenção da vida e a plena recuperação das 
atividades econômicas.

A campanha “Eu Vou Vacinar pode ser adotada por qualquer 
entidade ou empresa que reconheça sua importância. O card 
oficial da campanha pode ser baixado no site da ACIL ou solicitado 
através do e-mail imprensa@acilajeado.org.br ou WhatsApp 
(51) 9 9714-7989. Leia mais

O maior movimento voluntário de limpeza do Rio Taquari foi 
transferido para o segundo semestre de 2021. A partir de decisão 
tomada pela comissão organizadora da ação, a ACIL, através da UPV 
Lajeado, transferiu para o próximo semestre a programação da 14ª 
edição do Viva o Taquari Vivo.

A ação seria realizada simultaneamente nos municípios de Lajeado, 
Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul, Encantado 
e Venâncio Aires.

Entidades, empresas, organizações e cidadãos interessados em 
aderir à mobilização voluntária podem entrar em contato com a UPV 
Lajeado pelo e-mail parceirosvoluntarios@acilajeado.org.br.
Leia mais

Treinamentos “In Company” da ACIL: a busca
constante do melhor desempenho empresarial
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