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Senai e Sebrae trabalhando juntos para
trazer inovação às empresas

Os interventores do 
Sebrae em Rondônia, 
Mário Ávila e Samuel 
de Almeida, 
reuniram-se com a 
diretora de operações 
do Senai Adir Oliveira 

Com o obje�vo de es�mular os consumidores a comprar 
produtos e serviços fornecidos por micro e pequenas 
empresas em todo o país, o Sebrae lança uma ação 
mobilizadora para fortalecer a economia: Movimento 
Compre dos Pequenos Negócios. 

Em Rondônia, o movimento foi apresentado com uma 
palestra  na sede do Sebrae para todos os colaboradores 
que já estão comprando dos pequenos negócios, não 
somente em Porto Velho mas em todo o interior do estado. 
Leia a matéria na íntegra: h�p://migre.me/rnAtq 

News

Movimento liderado pelo 
Sebrae  para Comprar do 
Pequeno Negócio
Dia 5 de outubro será o dia de 
Comprar do Pequeno Negócio

e a assessora de planejamento estratégico Elsa Ronsoni 
para analisar áreas de interesse do empresariado 
rondoniense. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnC7y 

 

Sebrae em Rondônia é parceiro
da Portoagro

A Associação dos 
Produtores Rurais de 
Rondônia (APPRO) e a 
Associação Rural de 
Jaci Paraná realizaram 
na noite do dia 31/8, 
no auditório do Senac 
em Porto Velho, o lançamento oficial da primeira edição 
da Portoagro, a Feira de Negócios e Tecnologias Rurais 
Sustentáveis da capital rondoniense. Leia na íntegra.

http://migre.me/rnAtq
http://migre.me/rnAtq
http://migre.me/rnC7y
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93em%E2%80%93rondonia%E2%80%93e%E2%80%93parceiro%E2%80%93da%E2%80%93portoagro


Emater e Sebrae definem estratégias 
para execução de convênio para 
u�lização da metodologia

Colaboradores do 
Sebrae de Ariquemes, 
Franciluci Nascimento 
e Pedro Figueira, e da 
Emater Local, Aluízio 
San�ago, reuniram-se 
no escritório regional 
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Sebrae e Seagri reúnem-se para apoiar 
cadeia produ�va do pescado

A Reunião realizada 
na SEAGRI no dia 20 
de julho teve como 
pauta a capacitação 
de diretores de 
escolas para inserção 
do peixe na merenda 
escolar e ações junto 

Sebrae reúne colaboradores para 
preparar seu PPA 2016/2019

Os dirigentes e 
colaboradores do 
Sebrae/RO reuniram-
se para delinear 
premissas de 
atuação a serem 
incorporadas em seu 
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da Emater – Território Vale do Jamari para definir 
estratégias de execução de convênio, com o fim 
decapacitar produtores rurais com a metodologia No 
Campo. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnCc7 

Planejamento Plurianual. Os trabalhos foram abertos na 
quinta- feira, dia 16 de julho, com a apresentação das 
a�vidades desenvolvidas pelos parceiros do Sebrae. 
Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnCgc 

à rede hoteleira, a comércio e restaurantes, para 
aumentar o consumo de peixe na�vo em Rondônia. 

Técnicos da Seagri pretendem incen�var seu consumo. 
Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnCjB 

Sebrae conta com 24 novos 
colaboradores em Rondônia

Depois de passar por 
rigoroso processo de 
seleção, 24 
profissionais 
começaram a trabalhar 
na sede e nas 
unidades regionais do 

Sebrae par�cipa de curso de cul�vo 
de camarão e pirarucu

Atendendo a 
demanda de 
interessados, o 
Diretor Presidente 
da Pacaás 
Engenharia, mestre 
e engenheiro de 

Sebrae em Rondônia. A nova equipe foi recepcionada 
pela administração em um evento denominado 
“Acolhimento”, nos dias 10 e 11 de agosto, para 
promover a integração dos novos funcionários à 
organização. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnCu8 

pesca, Antonio Almeida Sobrinho, está à frente da 
organização do curso de cul�vo intensivo de camarão e 
pirarucu, no período de 24 a 29 de agosto de 2015. Leia 
na íntegra: h�p://migre.me/rnCB3 

Sebrae Promove Reunião com 
Proprietários de Balneários

A ausência de 
informação é 
decorrente da falta 
de um trabalho de 
marke�ng por 
parte dos empreendedores do turismo local. Além da 
falta de divulgação, as empresas que se dedicam a 
oferecer distração aproveitando a natureza também 
enfrentam problemas de licenciamento ambiental e de 
gestão. Íntegra: h�p://bit.ly/1KXXtuE 

http://migre.me/rnCc7
http://migre.me/rnCgc
http://migre.me/rnCjB
http://migre.me/rnCu8
http://migre.me/rnCB3
http://bit.ly/1KXXtuE


Empresários são orientados sobre 
inclusão e trabalho infan�l
Empresários foram 
apresentados aos 
procedimentos e à 
legislação para inclusão 
de pessoas com 
deficiências em suas 
a�vidades comerciais.
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A palestrante Márcia Harue Higashi Lobo, Auditora Fiscal 
da Superintendência do Ministério do Trabalho e 
Emprego em Rondônia, falou sobre inclusão de pessoas 
com deficiência, trabalho infan�l e jornada de trabalho 
no setor produ�vo do comércio. Íntegra: 
h�p://migre.me/rnCRf 

Resumo das Licitações Sebrae/RO

LICITAÇÕES REALIZADAS 52

30%

VALOR CONTRATADO R$ 14.215.882,92

VALOR CONTRATADO POR 

MPE´S
R$ 13.898.208,80

INDICE MPE´S 98%

ECONOMIA

R$ 20.359.795,07

R$ 14.215.885,92

R$ 6.143.912,15

VALOR ESTIMADO

VALOR CONTRATADO

DESCONTO

Patrocínios
Seja nosso fornecedor: Clique aqui.

Foram 21 solicitações de patrocínio 
em 2015, sendo 10 com contratos 
firmados até o momento. 

Acesse nossa página: Clique aqui

O obje�vo dos patrocínios é ampliar a visibilidade
i n s� t u c i o n a l ,  p ro m o ve n d o  a  i n o va çã o,  a 
cooperação,a ampliação de mercado, o acesso a 
serviços financeiros e o desenvolvimento territorial e 
dos sistemas produ�voslocais dos pequenos 
negócios.

Projeto de Panificação Realiza 
Consultorias nas Empresas

O Consultor Rogério 
Siqueira, do Senai, está 
realizando consultoria 
com diferentes métodos 
de fermentação nas 
panificadoras de Porto 
Velho.

Tribunal de Contas Orienta Membros 
das Comissões Permanentes de 
Licitação e Agentes Locais
O conselheiro 
subs�tuto do Tribunal 
de Contas de Rondônia 
Dr. Davi Dantas da 
Silva realizou encontro 
esclarecedor com os 
Agentes de 
Desenvolvimento Essa consultoria faz parte de um projeto, desenvolvido 

pelo Sebrae, Sindicato da Industria da Panificação, Senai 
e pelas padarias. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnBhn 

Municipais e funcionários das prefeituras de 35 
municípios. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rnBuA 

Evento do CREA-RO teve palestra do 
Sebrae sobre mercado e produção de pescado

O Sebrae em 
Rondônia apresentou 
palestra do analista 
João Machado Neto, 
“O Estudo de 
Mercado sobre a 
Produção de Pescado 
em Rondônia”, 
durante a úl�ma aula 

teórica em 28 de agosto, do curso “Cul�vo intensivo de 
camarão e pirarucu na Amazônia” realizado pelo CREA-
RO. Leia na íntegra: h�p://migre.me/rojUz 

http://migre.me/rnCRf
http://www.portal.scf.sebrae.com.br/licitante/frmPesquisarAvancadoLicitacao.aspx
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/Patroc%C3%ADnio-no-Sebrae%2FRO
http://migre.me/rnBhn
http://migre.me/rnBuA
http://migre.me/rojUz
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