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Com uma trajetória de atuação intensa desde o tempo em 
que Rondônia ainda era Território Federal, o Sebrae 
completa 35 anos. Com o nome de Centro de Apoio à 
Pequena e Média Empresa, começou na Avenida Pinheiro 
Machado, 1330 e em 12 de abril de 1990, pela lei 8.029, o 
CEAG-RO passa a ser denominado Sebrae. Nesta sexta-
feira, 27 de novembro, na sua sede na Avenida Campos 

Sales, 3421, será comemorado o aniversário desta 
i n s � t u i ç ã o  q u e  t e m  p o r  m i s s ã o  p r o m o v e r  a 
compe��vidade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios. O CEAG que era um órgão de governo, 
passou a ser uma en�dade denominada Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas. Leia na íntegra.

News

Sebrae realiza Fórum de Polí�cas Públicas
O Fórum de Polí�cas Públicas do Sebrae, realizado no dia 1º 
de dezembro, no auditório do Senac, conta com a presença 
de agentes de desenvolvimento do interior do estado. A 
cerimônia começou às 14h30 com a presença do vice-
governador Daniel Pereira, do presidente do Conselho 
Delibera�vo do Sebrae, Marcelo Thomé, do diretor técnico 
Samuel Almeida e do diretor administra�vo e financeiro 
Carlos Ber�.
A Unidade de Polí�cas Públicas do Sebrae em Rondônia 
tem se esforçado para que os municípios implementem a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Leia na íntegra.
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Sebrae completa 35 anos de atuação
 em Rondônia

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/sebrae%E2%80%93completa%E2%80%9335%E2%80%93anos%E2%80%93de%E2%80%93atuacao%E2%80%93em%E2%80%93rondonia
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/sebrae%E2%80%93realiza%E2%80%93forum%E2%80%93de%E2%80%93politicas%E2%80%93publicas


Seminário Rural em Nova União
fortalece o Terceiro Setor
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Sebrae entrega prêmios MPE Brasil e 
Mulher de Negócios 2015

Os advogados Edson 
Antonio Souza Pinto e 
Guilherme da Costa 
Pignaneli foram os 
vencedores da etapa 
estadual do Prêmio de 
Compe��vidade para 
Micro e Pequenas 

Empresas (MPE Brasil). No dia 13 de novembro, no 
auditório da sede do Sebrae em Rondônia, se deu a 
premiação da empresa de Edson e Guilherme, que 
recebeu o troféu das mãos do diretor administra�vo e 
financeiro Carlos Ber� Niemeyer e do diretor técnico 
Samuel Almeida. Leia na íntegra.

Sebrae realiza encontro de credenciados
em sua sede

Nos dias 12 e 13 
de novembro, no 
auditório do 
Sebrae em Porto 
Velho, os novos e 
an�gos 
profissionais 
credenciados pelo 

Sebrae em Rondônia par�ciparam de um encontro para 
refle�r sobre o papel do facilitador no sistema Sebrae.
Leia na íntegra.
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Comitê de Sustentabilidade do Sebrae 
em Rondônia atua na estruturação de 
seu programa

No programa serão sugeridas ações que tragam resultados 
efe�vos de sustentabilidade na gestão ins�tucional. O 
coordenador do programa Rangel Miranda, manteve a 
precaução de trabalhar com uma equipe mul�disciplinar, 
cons�tuída por analistas do Sebrae. Leia na íntegra.

Sebrae em Rondônia consegue o direito
de uso da marca "Pirarucu da Amazônia”
O projeto Pirarucu 
da Amazônia é 
executado pelo 
Sebrae Nacional e 
pelos Sebraes da 
Região Norte nos 
estados do Acre, do 
Amapá, Amazonas, 
Rondônia, Roraima 
e Tocan�ns. Tendo 
a Embrapa 
Aquicultura e Pesca e o Ministério da Pesca como 
parceiros, o trabalho apresenta uma série de 
caracterís�cas posi�vas para a criação intensiva da 
espécie. Leia na íntegra.

Resumo das Licitações 

LICITAÇÕES REALIZADAS 70

Na quarta-feira, 02 
de dezembro, foi 
realizada a abertura 
do Seminário Rural 
do Sebrae, agora no 
município de Nova 
União com o tema 
“Aprenda o Jeito 
Certo de Produzir e 

Palestras do Sebrae atraem empresários
para conhecer sobre o varejo
Os palestrantes 
Ricardo Amorim – 
debatedor do 
Manha�an 
Connec�on, da Globo 
News – Renato 
Meirelles presidente 
da empresa de 
pesquisa Data Popular 
e Edmour Saiani 
criador da Ponto de Referência, empresa especializada 
em estratégia de marca, trouxeram aportes inéditos em 
conhecimento sobre o comércio varejista. Leia na íntegra.

Patrocínios

Foram 26 solicitações de patrocínio 
em 2015, sendo 15 com contratos 
firmados. 

Acesse nossa página: Clique aqui

Ganhar Mais no Campo”. Como sempre acontece, atraiu 
produtores e gestores de pequenos negócios. 

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93entrega%E2%80%93premios%E2%80%93mpe%E2%80%93brasil%E2%80%93e%E2%80%93mulher%E2%80%93de%E2%80%93negocios%E2%80%932015
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93realiza%E2%80%93encontro%E2%80%93de%E2%80%93credenciados%E2%80%93em%E2%80%93sua%E2%80%93sede
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/comite%E2%80%93de%E2%80%93sustentabilidade%E2%80%93do%E2%80%93sebrae%E2%80%93em%E2%80%93rondonia%E2%80%93atua%E2%80%93na%E2%80%93estruturacao%E2%80%93de%E2%80%93seu%E2%80%93programa
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/sebrae%E2%80%93em%E2%80%93rondonia%E2%80%93consegue%E2%80%93o%E2%80%93direito%E2%80%93de%E2%80%93uso%E2%80%93da%E2%80%93marca%E2%80%93pirarucu%E2%80%93da%E2%80%93amazonia
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/palestras%E2%80%93do%E2%80%93sebrae%E2%80%93atraem%E2%80%93empresarios%E2%80%93para%E2%80%93conhecer%E2%80%93sobre%E2%80%93o%E2%80%93varejo
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/Patroc%C3%ADnio-no-Sebrae%2FRO
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