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O Sebrae em Rondônia encerrou o ano de 2015 com a 
marca de 19.005 pequenos negócios atendidos em todo o 
estado. São empresas dos mais diferentes setores da 
economia, divididas entre microempreendedores 

individuais (MEIs), microempresas (ME), empresas de 
pequeno porte (EPP) e produtores rurais. Esse número 
supera em ao menos 12% a meta programada para o ano 
passado. Leia na íntegra.

News

Sebrae atende a empreendedores no Tudo Aqui em Porto Velho
Durante o período em que o an�go prédio do Shopping 
Cidadão permaneceu em reforma, o Sebrae suspendeu seu 
atendimento aos contribuintes que frequentavam aquele 
espaço.

Com as instalações restauradas, o Sebrae em Rondônia 
volta a ter seu ponto de atendimento nesta central, 
denominada “Tudo Aqui”, que tem por missão alojar 
representações de ins�tuições prestadoras de serviços.
Leia na íntegra.

Sebrae atendeu mais de

 19 mil empresas em 2015

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/Sebrae-atendeu-mais-de-19-mil-empresas-em-2015
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-atende-a-empreendedores-no-Tudo-Aqui-em-Porto-Velho


Escolas de ensino fundamental têm 
espírito empreendedor fomentado
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Sebrae e prefeituras implantam salas 
do empreendedor

Atender com 
excelência os donos 
de pequenos 
negócios e incen�var 
a implantação da Lei 
Geral das Micro e 
Pequenas Empresas 
em todo o estado. 
Essa é a missão das 
Salas do Empreendedor, espaços dedicados ao 
empreendedorismo que estão sendo implantados pelo 
Sebrae em Rondônia em parceria com as prefeituras. 
Em 2015 foram 12 cidades beneficiadas. Leia na íntegra.

Missões empresariais aproximam 
pequenos e grandes negócios

Conhecer o que está dando certo, aprender e voltar com 
a bagagem cheia de conhecimento: esse é um dos 
obje�vos das missões empresariais que o Sebrae 
promove. Em Rondônia, só no ano passado, mais de 800 
empreendedores par�ciparam das 47 visitas aos maiores 
centros urbanos brasileiros com uma ideia fixa: se 
aproximar para compe�r. Leia na íntegra.
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Microempreendedores devem fazer 
declaração anual à receita

Microempreendedores 
individuais (MEIs) de todo o 
país tem até o dia 31 de 
maio para entregar à 
Receita Federal a 
Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN-
Simei) do ano base 2015. A 
entrega é obrigatória e 
garante a regularidade da 
situação fiscal do MEI.
Leia na íntegra.

Sebrae inves�u mais de R$ 1,4 milhão 
em inovação e tecnologia

O Sebrae em Rondônia fez grandes inves�mentos nos 
setores de inovação e tecnologia em 2015. Só com o 
Sebraetec foram mais de R$ 1,4 milhão inves�dos na 
contratação de consultores para atender os pequenos 
negócios rondonienses. No total, mais de três mil 
empresas de vários segmentos da economia �veram 
acesso aos serviços especializados e às soluções do 
programa. Leia na íntegra.

O roteiro de 
atuação incen�va 
seu público a 
buscar 
autoconheciment
o com noções de 
associa�vismo 
bem estruturadas 
para novas 

Sebrae em Rondônia definirá patrocínio
para projetos por meio de chamada pública
A concessão de 
patrocínio por seleção 
é um processo 
realizado por meio de 
chamada pública, cuja 
data de início de 
recebimento de 
projetos é 14 de 
dezembro de 2015, a 
par�r das 8 horas, e o aprendizagens. O JEPP transforma o perfil do aluno 

incen�vando-o à quebra de paradigmas e desenvolve 
suas habilidades no comportamento empreendedor. Leia 
na íntegra.

encerramento é em 31 de janeiro de 2016, às 23 horas e 
59 minutos. Leia na íntegra.
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http://web.ouvidoria.sebrae.com.br/ouvidoriaweb.aspx
http://web.ouvidoria.sebrae.com.br/ouvidoriaweb.aspx
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/Microempreendedores-devem-fazer-declara%C3%A7%C3%A3o-anual-%C3%A0-receita
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/Sebrae-investiu-mais-de-R$-1,4-milh%C3%A3o-em-inova%C3%A7%C3%A3o-e-tecnologia
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