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Expressão
Você sabia que também é possível  re-
gistrar denúncias, reclamações, críticas, 
solicitações e elogios de cenários inter-
nos pelo canal da ouvidora sem a neces-
sidade de se identificar? Basta acessar o 
portal no link abaixo, você receberá um 
LOGIN e SENHA e fará o acompanhamen-
to do resultado pela ouvidoria. Se tiver 
dúvida procure o Ouvidor.

Miguel Carlos da Silva
Analista SEBRAE

Inovação para sua empresa pode estar 
mais perto e fácil do que você imagina. 
Por meio de serviços customizados e 
especializados, o Sebraetec promove 
o acesso de pequenos negócios a so-
luções em 7 áreas de conhecimento 
da inovação.

O propósito fundamental dos cursos on-

line do Sebrae é apoiar o empreendedor 

no gerenciamento de seu próprio negócio 

por meio do conhecimento teórico e prá-

tico em administração. Não só para quem 

já tem um estabelecimento, mas também 

para quem deseja abrir um negócio, da 

mesma forma é convidado a fazer inscri-

ção nos cursos.

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto 

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou 

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta 

com ouvidores e interlocutores capacita-

dos para garantir que a sua manifestação 

seja atendida e receba o tratamento ade-

quado.

O Sebrae em Rondônia é filiado à Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), que estimula e 
apoia as organizações para o desenvolvimento 
e evolução de sua gestão. A FNQ dissemina os 
fundamentos e critérios de excelência, para 
que se tornem sustentáveis, cooperativas e 
gerem valor para a sociedade.

Com a missão de promover a competitividade 

e o desenvolvimento dos pequenos negócios, 

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto 

para integrar parceria institucional com a 

Fundação Abrinq.
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Unir - Universidade Federal 
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No Hotel Graúna Resort, 
o Sebrae realizou o pri-
meiro encontro dos ato-

res em políticas públicas que 
fortalecem o desenvolvimento 
em seus municípios. Haverá 
seis palestras, uma capacita-
ção e uma oficina durante os 
três dias de encontro, de 9 a 
11 de outubro, em Ouro Preto 
do Oeste. foram convidados os 
agentes de desenvolvimento, 

pregoeiros, prefeitos muni-
cipais, atendentes da sala do 
empreendedor e aqueles que 
lidam com as compras dos 
poderes públicos em 49 muni-
cípios de nosso estado.
Quando as administrações mu-
nicipais têm regulamentada a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 – conhecida 
como Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa (MPE).

Novos modelos de ges-
tão para micros e pe-
quenas empresas e do 

próprio Sebrae foram alguns 
dos temas debatidos na reu-
nião DAF (Diretores de Ad-
ministração e Finanças do 
Sebrae) realizada em Rio 
Branco entre os dias 1 e 2 de 
outubro.  Cerca de 80 pesso-
as de todos os estados parti-
ciparam do evento, incluindo 

diretores superintendentes, 
gerentes e representantes 
da Associação Brasileira de 
Sebraes (Abase).
A reunião aconteceu depois 
da inauguração da nova sede, 
o que tornou o evento ainda 
mais significativo para os par-
ticipantes, segundo a diretora 
de Administração e Finanças 
do Sebrae no Acre.

O Conselho Federal da 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) 

acionou o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) no dia 5 
de outubro contra o regime 
de substituição tributária 
para micro e pequenas em-
presas. A entidade ajuizou 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) nº 6.030 

para defender que a 
sistemática de reco-
lhimento do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) é incompatível 
com o tratamento tribu-
tário diferenciado confe-
rido a optantes do Simples 
Nacional.

Sebrae realizou encontro para o 
desenvolvimento territorial em 
Ouro Preto do Oeste

Diretores do Sebrae de todo 
o Brasil debatem novas estra-
tégias em Rio Branco

OAB aciona STF contra 
substituição tributária 
para micro e pequena em-
presa

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/oab-aciona-stf-contra-substituicao-tributaria-para-micro-e-pequena-empresa,d8b26fd0a4546610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realizara-encontro-para-o-desenvolvimento-territorial-em-ouro-preto-do-oeste,3f9909e30e456610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/diretores-do-sebrae-de-todo-o-brasil-debatem-novas-estrategias-em-rio-branco,49db4b9c70976610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Elivelton Leite passou a 
cuidar do pequeno sítio da 
família em Monte Negro 

e, aos poucos, com seus fami-
liares, construiu uma agroin-
dústria para pasteurizar o leite 
produzido no sítio. Atualmente, 
produz leite, queijos e iogurtes.
Com o crescimento do negó-
cio, compram a produção dos 
vizinhos e, por focar na quali-
dade, ainda produzem uma mé-
dia pequena de produtos.
Elivelton avalia que trabalha 

“muito mais, mas, em compen-
sação, a gente vê o resultado 
do nosso trabalho e a chance 
de expandir”. Elivelton avalia 
que trabalha “muito mais, mas, 
em compensação, a gente vê o 
resultado do nosso trabalho e 
a chance de expandir”. Os pro-
dutos da Aprolmon são comer-
cializados em Monte Negro e 
Ariquemes, e as consultorias e 
capacitações do Sebrae contri-
buíram muito.

O Sebrae Rondônia, por 
meio da Agência Re-
gional de Rolim de 

Moura, realizou nos dias 4 e 
5 de outubro a 1ª Feira Re-
gional das Agroindústrias, 
um evento aberto para visi-
tação pública com entrada 
franca. A feira foi realizada 
por meio de uma parceria 
com a Secretaria de Estado 
de Planejamento, Orçamen-

to e Gestão de Rondônia 
(Sepog) e as prefeituras de 
Rolim de Moura, Santa Lu-
zia D’Oeste, Alta Floresta 
D’Oeste e Espigão D’Oeste. 
A feira, que contou também 
com a participação de ar-
tesões de várias regiões do 
estado, ocorreu no espaço 
da feira do produtor.

Em Santa Luzia d’Oeste, 
no dia 14 de setembro, 
os prestadores de ser-

viço que atendem aos seg-
mentos da construção civil 
participaram de encontro 
realizado pelos agentes de 
desenvolvimento (ADs) do 
município em parceria com 
o Sebrae em Rondônia. No 
auditório da Câmara Muni-

cipal, esses profissio-
nais foram orientados 
sobre a importância da 
legalização da ativida-
de, seja como autôno-
mo ou microempreen-
dedor individual (MEI). 
Com interação entre ADs, 
representantes da receita 
do município, vereadores e 
prestadores de serviço.

Agroindústria é um sucesso na 
região

Sucesso da Feira Regional das 
Agroindústrias é comemorado 
por parceiros

Sebrae incentiva a regula-
rização de prestadores de 
serviços em Santa Luzia 
d’Oeste

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-incentiva-a-regularizacao-de-prestadores-de-servicos-em-santa-luzia-doeste,7022118105f56610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/agroindustria-e-um-sucesso-na-regiao,7e58118105f56610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sucesso-da-feira-regional-das-agroindustrias-e-comemorado-por-parceiros,7933118105f56610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com o alto índice de de-
semprego no Brasil, o nú-
mero de pessoas abrindo 

pequenos negócios aumentou. 
Cerca de seis novos microem-
preendedores individuais pro-
curam o ponto de atendimento 
do Sebrae em Guajará-Mirim 
(RO) todos os dias. Assim, tem 
aumentado também o número 
de MEIs que procuram oficinas 

do Sei, oferecidas pelo Se-
brae, e que dão oportunida-
de aos profissionais melho-
rarem a gestão empresarial.
“Quando decidem abrir o ne-
gócio, as pessoas já são boas 
no que fazem, mas precisam 
melhorar a gestão empresarial. 
Quem já é microempreendedor 
individual tem a oportunidade de 
conhecer.

O encontro dos atores 
de desenvolvimento 
aconteceu em Ouro 

Preto do Oeste, e mais de 40 
representantes de municí-
pios de Rondônia estiveram 
presentes no evento que du-
rou três dias. Os agentes de 
desenvolvimento puderam 
aproveitar as palestras ofe-
recidas pelo Sebrae em Ron-
dônia para auxiliarem ainda 

mais os proprietários de 
micro e pequenos negócios 
dos municípios do estado.
Maria Tereza, analista do Se-
brae em Rondônia, afirma que 
o encontro produz nos agen-
tes, grandes ideias: “O objeto 
aqui é estimular, acrescentar, 
disseminar e também integrar 
os conhecimentos de alguns 
municípios que estão um pou-
co mais avançados.

No início do mês de ou-
tubro, a vice-prefei-
ta de Monte Negro, 

Micele Albano de Moraes, 
esteve em Cacaulândia no 
dia 3 quarta-feira, convida-
da para falar dos casos de 
sucesso de Monte Negro 
e, dessa forma, motivar o 
desenvolvimento e atendi-
mento da Sala do Empreen-

dedor. Falou da impor-
tância da implantação 
da Lei Geral, salientou 
a necessidade de ca-
dastro de fornecedores 
locais e o passo a passo 
pra trabalhar juntamente 
com os empresários para 
promover o desenvolvi-
mento local. O evento foi 
realizado no centro.

Sebrae ofereceu em Guajará - 
Mirim capacitação aos micro-
empreendedores individuais

Encontro promovido pelo 
Sebrae em Rondônia reúne 
agentes de desenvolvimentos

Autoliderança e caso de 
susesso são temas tra-
balhados em Cacaulândia 
com apoio do Sebrae

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/autolideranca-e-caso-de-sucesso-sao-temas-de-trabanhos-em-cacaulandia-com-apoio-do-sebrae,83271fee686a6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-oferece-em-guajara-mirim-capacitacao-aos-microempreendedores-individuais,66d7105adc466610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/encontro-promovido-pelo-sebrae-em-rondonia-reune-agentes-de-desenvolvimentos-municipais,5723cf8df0e76610VgnVCM1000004c00210aRCRD


6
Outubro de 2018

O encontro de atores de de-
senvolvimento 2018, pro-
movido pelo Sebrae em 

Rondônia, trouxe de uma forma 
criativa as informações a se-
rem passadas para os agentes 
de desenvolvimento. Além de 
palestras como, por exemplo: 
“Compra sustentável” e “Ética 
e Compliance”, os participan-
tes tiveram a oportunidade de 

participar de várias dinâmi-
cas em grupo. Wagner Dio-
go, analista do Sebrae em 
Rondônia, conta que o prin-
cipal objetivo é mostrar a 
importância da parceria e do 
trabalho em equipe: “Quando 
nós construímos o encontro, 
almejamos que os participan-
tes refletissem, interagissem e 
traçassem estratégias.

O apoio e as parcerias 
de prefeituras muni-
cipais, associações 

empresariais, salas do em-
preendedor, agentes finan-
ceiros e entidades de clas-
se têm constituído a grande 
plataforma de atendimento 
dos mutirões itinerantes do 
Sebrae. Na fase atual, esses 
mutirões serão compostos 
por uma ação conjunta de 
maior abrangência. Por es-

tarem distantes de cidades-
-polo, os pequenos negócios 
serão acolhidos por essa 
ação, que permitirá aces-
so aos produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebrae em 
um único espaço de apoio. 
Nessas localidades serão 
promovidos, sem qualquer 
custo para os atendidos, o 
empreendedorismo e a for-
malização de empreendedo-
res individuais.

Durante três dias de in-
tenso aprendizado, o 
Encontro de Atores do 

Desenvolvimento reuniu em 
Ouro Preto do Oeste mais 
de 45 agentes de desen-
volvimento dos municípios 
de Rondônia. Eles puderam 
participar de palestras e 
dinâmicas, além de realiza-
rem a elaboração do plano 
de ação de cada cidade. 

O Encontro realizado 
pelo Sebrae contou 
com parcerias como 
o Tribunal de Contas, 
através do Profaz, que 
junto com os agentes 
desenvolveram ações 
que serão colocadas 
em prática para o cres-
cimento das médias e pe-
quenas.

Encontro dos atores de de-
senvolvimento é marcado por 
muitas palestras e dinâmicas

Ação itinerante levará 
consultoria aos municípios

Encontro de atores do de-
senvolvimento promovido 
pelo Sebrae foi um sucesso

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/encontro-de-atores-do-desenvolvimento-promovido-pelo-sebrae-foi-um-sucesso,60ef7d83e1c96610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/encontro-dos-atores-de-desenvolvimento-e-marcado-por-muitas-palestras-e-dinamicas,444ccf8df0e76610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/acao-itinerante-levara-consultoria-aos-municipios,6d117d83e1c96610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com o objetivo de fomen-
tar o empreendedorismo 
em Cacoal, o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas em Rondônia (Sebrae 
em Rondônia), em parceria com 
a Superintendência Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
e Infraestrutura (Sedi), ofere-
ceram oficinas da Empresa de 
Sucesso por meio do convênio 

074/PGE/2018. A capacita-
ção foi realizada de 22 a 26 
de outubro, das 19h às 22h, 
na Igreja Matriz e as inscri-
ções gratuitas. As oficinas 
da Empresa de Sucesso fo-
ram ministradas por dez con-
sultores vindos de Rondônia, 
Acre e Piauí. Podem se inscre-
ver empreendedores formaliza-
dos.

Cerca de 300 empre-
endedores de Cacoal 
participaram das ofi-

cinas ‘Como desenvolver 
uma empresa de sucesso’, 
promovida pelo Serviço de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas em Rondônia 
(Sebrae) em parceria com a 
Superintendência Estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Infraestrutura (Sedi). 
A capacitação iniciou no dia 

22 e seguiu até o dia 26 no 
salão da Igreja Matriz.
Segundo a analista do Se-
brae, Dezenir do Prado, a 
ideia do evento é fomentar 
o empreendedorismo no 
município. “Durante toda 
esta semana, os participan-
tes vão aprender na prática 
como ser empreendedores 
de sucesso. A capacitação é 
financiada peloconvênio.

Marcelino Fioravante 
é um jovem de 29 
anos com muitos 

sonhos, um deles era ter a 
própria clínica de fisiotera-
pia, sonho que foi realiza-
do pouco tempo depois de 
se formar da faculdade. O 
jovem fisioterapeuta criou 
em Ji-Paraná a Intesiva Fi-
sio. “Percebi como a região 
era carente no tratamento 
de fisioterapia intensiva na 

área da neuropedia-
tria e isso me motivou 
a abrir a clínica. Esta-
mos há três anos aten-
dendo e o crescimento 
tem sido grande, prin-
cipalmente por sermos 
pioneiros”, conta Mar-
celino. Marcelino conta 
que, como o crescimento 
foi rápido, ele precisou de 
ajuda na hora de adminis-
trar o negócio.

Sebrae ofereceu oficinas em 
Cacoal para desenvolvimento 
das empresas

Oficinas do Sebrae fortalecem 
empreendedorismo em Cacoal

Clínica de Fisioterapia In-
tensiva Neuropediátrica 
se destaca em Ji-Paraná

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/clinica-de-fisioterapia-intensiva-neuropediatrica-se-destaca-em-ji-parana,e0f51fee686a6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-oferece-oficinas-em-cacoal-para-desenvolvimento-das-empresas,51f07d83e1c96610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/oficinas-do-sebrae-fortalecem-empreendedorismo-em-cacoal,2fc71fee686a6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Desde abril deste ano, 
mais de 30 pessoas de 
diversos municípios vem 

se reunindo mensalmente para 
discutir e traçar planos de de-
senvolvimento para a região 
de Cacoal. A ação faz parte do 
projeto Líder, desenvolvido pelo 
Sebrae em Rondônia, que tem 
como objetivo capacitar os par-
ticipantes para atuarem como 

líderes nos municípios onde 
moram. O desenvolvimento 
turístico foi um dos temas 
discutidos no dia 23, duran-
te o VII encontro do progra-
ma. A reunião foi realizada 
no Hotel Catuaí até o dia 24. O 
consultor do Sebrae, Cláudio 
Ramos, palestrou sobre.

A partir do dia 22 de 
outubro, centenas de 
empreendedores de 

Cacoal tiveram a oportu-
nidade de aprenderem, na 
prática, a serem empreende-
dores de sucesso. A capaci-
tação foi feita por meio das 
oficinas ‘Como desenvolver 
uma empresa de sucesso’, 
do Sebrae. As atividades 
encerram na sexta-feira. Os 
participantes das oficinas 

são divididos em 10 salas, 
nas quais são trabalhados 
os mesmos conteúdos, e 
cada uma é conduzida por 
um consultor. Rubens Albi-
no é um dos consultores e  
explica que, além de apren-
der sobre temáticas que 
envolvem o funcionamento 
de uma empresa, os parti-
cipantes também recebem 
desafios.

Você já pensou em 
abrir uma empresa? 
Ou transformar a sua 

empresa em uma empresa 
de sucesso? No município 
de Pimenta Bueno, mais 
de 250 pessoas já pensa-
ram no assunto e vieram 
até o curso para aprender 
um pouco mais sobre como 
transformar a sua empresa 

em uma verdadeira 
empresa de sucesso. 
A iniciativa faz par-
te do convênio 074/
PGE/2018 firmado entre 
o Sebrae e a Superin-
tendência Estadual de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Infraestrutura 
(Sedi). Também conta com 
alguns apoiadores.

Projeto Líder debate desenvol-
vimento turístico na região de 
Cacoal

Empreendedores de Cacoal re-
ceberam capacitação do Sebrae

Mais de 250 pessoas par-
ticiparam do curso como 
desenvolver empresas de 
sucesso

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mais-de-250-pessoas-participaram-do-curso-como-desenvolver-empresas-de-sucesso-em-pimenta-bueno,bb951fee686a6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-lider-debate-desenvolvimento-turistico-na-regiao-de-cacoal,0bf71fee686a6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empreendedores-de-cacoal-recebem-capacitacao-do-sebrae,30286ddceeca6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O VII encontro do projeto 
Líder, promovido pelo Se-
brae, encerrou dia 24 de 

outubro com a elaboração de 
um plano de ações, feito por 
mais de 30 participantes, para 
o desenvolvimento da região 
de Cacoal. Entre as ações pro-
postas pelo grupo, estão a im-
plementação de uma educação 
empreendedora e o turismo de 
experiências amazônicas na 

região. O projeto comple-
to deve ser apresentado a 
toda a comunidade. Para 
a criação desse plano de 
ações, os participantes es-
tão sendo capacitados a 
cada encontro. O projeto Lí-
der iniciou no mês de abril e 
deve ser concluído em novem-
bro. “O plano de ação para o 
desenvolvimento regional vem 
sendo construído.

Em 19 de maio de 2010, o 
ex-prefeito de Arique-
mes, Confúcio Moura, 

recebeu em Brasília o 1º lu-
gar do Prêmio Sebrae Prefei-
to Empreendedor da Região 
Norte, conferido pelo Se-
brae Nacional. Na ocasião, 
concorreram 44 projetos que 
foram selecionados entre os 
131 vencedores da etapa 
estadual. Estavam inscritos 
719 prefeitos em todo o país 

e Confúcio obteve destaque 
com o projeto de microcré-
dito desenvolvido pelo Ban-
co do Povo de Ariquemes, 
implantado por ele em sua 
gestão como prefeito. Atual-
mente, alguns municípios de 
Rondônia estão competindo 
para ganhar o prêmio, eles 
foram selecionados previa-
mente pela qualidade dos 
projetos apresentados. Já 
passaram por verificação.

George Balduino re-
solveu abrir um novo 
negócio mesmo no 

período de crise e viu sua 
fabricação caseira de es-
petos giratórios crescer 
desde o início do investi-
mento, há dois anos. O me-
cânico de motos George 
produz cerca de 600 uni-
dades por mês e distribui 
por 90 pontos de vendas de 

cerca de 20 cidades 
em Rondônia. Apaixo-
nado por churrasco, 
tinha dificuldade de 
dar atenção aos ami-
gos e cuidar da carne. 
Com isto, desenvolveu o 
espeto giratório devido 
aos altos custos dos mo-
delos existentes. Os ami-
gos adoraram as unidades 
que colocou à prova.

Sebrae encerra mais um encon-
tro do projeto Líder

Ji-Paraná e São Francisco no 
Prêmio Prefeito Empreendedor

Empreendedor investe no 
meio da crise e é sucesso 
com espetos giratórios

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empreendedor-investe-no-meio-da-crise-e-e-sucesso-com-espetos-giratorios,c3b021ab046c6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-encerra-mais-um-encontro-do-projeto-lider,388f6ddceeca6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/ji-parana-e-sao-francisco-no-premio-prefeito-empreendedor,85e76ed31b0c6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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AGENDA

Ariquemes
Oficina - Como desenvolver uma empresa de sucesso

Início: 26 nov. - Término: 30 nov.

Rolim de Moura
Oficina - SEI Clicar

Início: 10 nov. - Término: 10 nov.

Oficina - SEI Vender

Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Guajará Mirim
Oficina - SEI Vender 

Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Oficina - SEI formar Preço

Início: 29 nov. - Término: 29 nov.

Seringueiras
Seminário Rural

Início: 21 nov. - Término: 22 nov.

Vilhena
Palestra - A evolução da alimentação fora do lar

Início: 08 nov. - Término: 08 nov.

Oficina - Como Captar Recurso para o seu Negócio

Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Cacoal

Oficina - Franquia

Início: 21 nov. - Término:  21 nov.

Oficina - SEI Planejar

Início: 22 nov. - Término: 22 nov.

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/como-desenvolver-uma-empresa-de-sucesso-ariquemes21934,dce7a978c3fc5610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/sei-clicar-rolim-de-moura21373,d68e60538c814610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/sei-vender-rolim-de-moura9770,20b8cf6a4d8da510VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/sei-vender-guajara-mirim21352,8e9b60538c814610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/sei-formar-preco-porto-velho21353,f50c60538c814610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/seminario-rural-seringueiras22100,55897d83e1c96610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/a-evolucao-da-alimentacao-fora-do-lar-vilhenaro21358,0d6c60538c814610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/como-captar-recurso-para-o-seu-negocio-vilhenaro21360,397c60538c814610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/oficina-franquia-cacoalro19084,718c1725308d1610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/sei-planejar-cacoal19996,a3a3de7ab3a12610VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23&cursos=true

