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SEBRAE E PREFEITURA LANÇAM 
PROGRAMA PORTO VELHO EMPREENDE

EMPRESÁRIOS DE RONDÔNIA 
PARTICIPAM DA FISPAL 2018

O SEBRAE EM RONDÔNIA DESENVOLVE 
SUAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

CONSELHO DELIBERATIVO DO 
SEBRAE EMPOSSA NOVOS 
CONSELHEIROS

DESTAQUES 

Compartilhe, 
inscreva-se e 
siga os canais

SEBRAE RO
Sebrae RO Sebrae RO

Clique aqui para fazer 
os cursos a distância

Conteúdos e dicas 
para  você interagir

Clique aqui e se inscreva 
para assistir os vídeos Clique aqui e acesse a todas as 

notícias do Sebrae

Durante a palestra “Qual a sua pegada 
ecológica” para os colaboradores do 
Sebrae em Rondônia na seg-
unda-feira, 4 de junho, a biólo-
ga Dulce Marques apresentou a 
trajetória dos seres humanos nos 200 mil 
anos de existência do Homo Sapiens com 
ênfase na sua evolução em Homo Habi-
lis, quando começou a manipular o meio 
ambiente.

Continue na Íntegra.

O lançamento do programa Porto Velho 
Empreende aconteceu na tarde desta 
terça-feira (19), no auditório do Teatro 

Banzeiros, na capital, e contou com a presen-
ça do diretor-técnico do Sebrae em Rondônia, 
Samuel Almeida, do subsecretário municipal de 
indústria, comércio, turismo e trabalho, Júlio 
César Siqueira, e teve Walmir Étori como pal-
estrante convidado. Participaram do evento 
empreendedores de feiras livres e de rua, imp-
rensa e convidados.

Continue na Íntegra.

O Sebrae em Rondônia 
acompanhará gestores 
e proprietários de em-

presas para conhecer eventos 
de negócios, empresas e enti-
dades em São Paulo, nas fei-
ras Fispal Food Service, Fispal 
Sorvetes e Fispal Café. São 
eventos que apresentarão o 
que há de melhor e mais novo 
no segmento de alimentação 
fora do lar e serão realizados 

no mesmo espaço. Lá os 
participantes conhecerão 
as novas tendências e 
inovações para frestau-
rantes, pizzarias, lan-
chonetes, churrascarias, 
bares, hotéis, padarias, 
docerias, sorveterias e 
cafeterias.

Continue na Íntegra.

No dia 22 de junho, na reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas em 
Rondônia  realizada em Porto Velho, na sede 
do Sebrae, foram empossados o Sr. Pedro 
Antônio Afonso Pimentel, da Secretaria de 
Estado do Planejamento Orçamento e Gestão 
(Sepog), como Titular e a Sra. 

Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-sebrae-desenvolve-suas-acoes-de-sustentabilidade-segue-a-materia-com-fotos-no-arquivo,b5a5800a59cc3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-e-prefeitura-lancam-programa-porto-velho-empreende,8898c20fe8324610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-de-rondonia-participam-da-fispal-2018,eb27d6d4760f3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conselho-deliberativo-do-sebrae-empossa-novos-conselheiros,1e25473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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TRANSPARÊNCIA
        No portal do Sebrae na internet você 
pode acessar o Portal Transparência e saber 
mais sobre a instituição.
     Aqui você já tem uma prévia das infor-
mações disponibilizadas no Portal Transpa-
rência.
     Qualquer dúvida, após a leiturado mate-
rial disponibilizado, você pode tirar em um e-
-mail direto como Comitê da Transparência  
do  Sebrae:
transparencia@ro.sebrae.com.br

EMPRESÁRIO COM DIFICULDADE DE GESTÃO REERGUE 
O NEGÓCIO COM ORIENTAÇÕES EMPRESARIAIS

CONSELHO DELIBERATIVO ESTA-
DUAL 

DO SEBRAE EM RONDÔNIA

Marcelo Thomé da Silva de Almeida
Presidente do Conselho Deliberativo 

Estadual

FIERO - Federação da Indústria de 
Rondônia

Marcelo Thomé da Silva de Almeida
Alan Gurgel do Amaral

FECOMÉRCIO - Federação de 
Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Rondônia

Raniery Araújo Coelho
Francisco Holanda Iananes de 

Oliveira

BASA - Banco da Amazônia

Wilson Evaristo
Diego Brito Campos

BB - Banco do Brasil
     

     Felipe Tawerney Favero Zanella 
Adonias Antônio Miranda

CEF - Caixa Econômica Federação

Maria do Carmo Gonçalves da Rocha 
Wilson Alves de Souza Filho

Faperon - Federação da Agricultura e 
Pecuária

Hélio Dias de Souza
Roberto Emanuel Ferreira

Facer - Federação das Associações 
Comerciais

Marco Cesar Kobayashi
Gerçon Szezerbatz Zanato

FCDL - Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas

Darci Agostinho Cerutti
Cezar Rafael Freitas Zoghbi

Feempi - Federação das Entidades 
de Micro e

Pequenas Empresas

Paulo Rogério Santanta
Lugar vago

Seagri - Secretaria de Estado da 
Agricultura

José Paulo Ribeiro Gonçales
Eloisa Helena Bertoletti

Sebrae - Serviço Brasileiro das 
Micro e Pequenas Empresas

Kleyson Luiz Nunes Musso
Paulo César Rezende de Carvalho 

Alvim

Sepog - Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Pedro Antônio Afonso Pimentel
Marilia Emilia da Silva 

Unir - Universidade Federal de Ron-
dônia

Ari Miguel Teixeira Ott
Marcelo Vergotti

Seja um fornecedor do Se-
brae em Rondônia

Acesse o canal de Compras  e 
Licitações no portal do Sebrae, 
faça a inscrição da sua empresa 
e acompanhe todos os processos 
para fazer um bom negócio com a 
gente. Clique aqui agora mesmo.

SEBRAETEC

Oportunidade de negócio

Você pode cadastrar a sua 

empresa para participar do 

Programa Sebraetec. 

No programa, sua empresa 

será contratada para pres-

tar serviços de inovação e 

tecnologia aos pequenos 

negócios de Rondônia. 

Inscreva-se aqui.

OUVIDORIA
É o canal direto para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou 
denunciar a atuação do Sebrae.
Manifeste-se aqui.

O Negócio a Negócio é 
um programa de orien-
tação continuada em 

que agentes de orientação em-
presarial visitam gratuitamente 
microempresas, realizam um 
diagnóstico de gestão simpli-
ficado e fazem as orientações 
de melhoria considerando os 
resultados do diagnóstico em 
finanças, marketing, pessoas, 

estratégia etc.
Sílvio, ex-produtor de café, teve 
de sair da área rural de Cacoal 
para viver com sua família na 
cidade, em busca de cuidados 
médicos que sua filha precisa-
va.

Continue na Íntegra.

DIRETORIA EXECUTIVA

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE DA UNIDADE DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO

Dayan Cavalcante Saldanha 
Gerente da Unidade

Cristiano Borges Rodrigues
Analista Técnico

Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico 

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico

 
José Lucas Coutinho dos Santos

Estagiário 

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Luiz Matheus Miranda Rodrigues
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

ACRECID NAS SALAS DO EMPREENDEDOR NOS 
MUNICÍPIOS DO CONE SUL

A Sala do Empreendedor tem 
como objetivo incentivar 
a legalização de negócios 

informais que se enquadrem nos 
requisitos estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, também con-
hecida como Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa. É um espaço da 
prefeitura municipal que facilita a ab-
ertura de novas empresas e dá apoio, 
com a parceria do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas em Ron-
dônia.

Continue na Íntegra.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/seja-nosso-fornecedor,23e9c66742395410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/edital-de-credenciamento-sebraetec,b6335edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://http://www.ouvidoria.sebrae.com.br/Cadastro/Mensagem.aspx?tr=6
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresario-com-dificuldade-de-gestao-reergue-o-negocio-com-orientacoes-empresariais,37c96cedd8e14610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/acrecid-nas-salas-do-empreendedor-nos-municipios-do-cone-sul,c7be473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

PRODUTOS DE RONDÔNIA NA RODADA 
DE NEGÓCIOS DA FISPAL 2018

Fundação ABRINQ

PEIXES DE RONDÔNIA FISGAM NEGÓCIOS 
NA FISPAL 2018

FISPAL 2018

FISPAL 2018

Com um projeto de piscicultu-
ra atuando em Ji-Paraná, o 
Sebrae realizou uma Missão 

Empresarial com 10 produtores ru-
rais às feiras Fispal Food Service, 
Fispal Sorvetes e Fispal Café que 
começou dia 12 e finalizou nesta 
sexta-feira, 15 de junho em São 
Paulo.
Os eventos fazem parte da maior 
iniciativa da América Latina quan-

do tema é Alimentação Fora do 
Lar. O evento é a grande refer-
ência em tendências, máqui-
nas, equipamentos, insumos 
e, claro, para prospecção de 
negócios.

Continue na Íntegra.

Peixe (Zaltana Pesca-
dos), biscoitos (Danata), 
castanha do Brasil (Ino-

van), torresmo (Dahora), quei-
jos (Miraella), café (Café Nova 
Era) e polpas de frutas (It Pol-
pas) estão expostas no stand do 
Sebrae durante as feiras Fispal 
Food Service, Fispal Sorvetes e 
Fispal Café em São Paulo.
Os empresários das empresas 
de Rondônia participam de ro-

dadas de negócio realizadas 
pela manhã ao longo da semana 
de 12 a 15 de junho.
Após a participação da rodada 
de negócios nesta quinta-feira, 
Lucas Manoel, representante 
da Inovan de Ji-Paraná, estava 
radiante com as oportunidades 
de novos negócios alcançadas.

Continue na Íntegra.

SEBRAE EM RONDÔNIA É PARCEIRO INSTITUCIONAL 
DA FUNDAÇÃO ABRINQ

A Fundação Abrinq foi constituí-
da em 13 de fevereiro de 1990 e 
funciona como uma ponte entre 

quem quer ajudar e quem precisa de 
ajuda. Doadores, voluntários, organi-
zações sociais, empresas e municí-
pios são os grandes parceiros nessa 
missão. Em 1995, a Fundação Abrinq 
criou o Programa Empresa Amiga da 
Criança (PEAC), que tem o objetivo de 
engajar o setor empresarial, mobili-
zando e reconhecendo empresas que 
realizam ações sociais em benefício 

das crianças e adolescentes.
As empresas que participam 
do PEAC têm por compromisso 
não explorar o trabalho infantil 
e não o permitir em sua cadeia 
produtiva; promover a formação 
profissional e acesso ao empre-
go protegido para adolescentes, 
bem como realizar ações sociais 
em benefício de crianças e ado-
lescentes.

Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/peixes-de-rondonia-fisgam-negocios-na-fispal-2018,4ede6cedd8e14610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/produtos-de-rondonia-na-rodada-de-negocios-da-fispal-2018,e16d6cedd8e14610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-e-parceiro-institucional-da-fundacao-abrinq,4780473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

EMPRESÁRIOS DE RONDÔNIA DIVULGAM PRODUTOS 
NA FISPAL 2018

PARCERIAS CELEBRADAS POR EMPRESÁRIOS DE 
RONDÔNIA NA FISPAL 2018

SEBRAE EM RONDÔNIA É PARCEIRO INSTITUCIONAL 
DA FUNDAÇÃO

Parceiro Institucional

Iniciada no dia 12 e com 
término previsto para o 
dia 15 de junho, as feiras 

Fispal Food Service, Fispal 
Sorvetes e Fispal Café, reali-
zadas num dos pavilhões do 
Expo Center Norte, em São 
Paulo, têm possibilitado im-
portantes parcerias para os 
80 empreendedores que par-
ticipam da missão empresar-
ial (sebrae.ro/missao) do Se-

brae e para os 07 expositores 
no stand do Sebrae Rondônia 
na feira.
Os produtos rondonienses 
que se apresentam no evento, 
em busca de novas oportuni-
dades de negócios são: peixe, 
biscoitos, castanha do Brasil, 
torresmo, queijos, café e pol-
pas de frutas.

Continue na Íntegra.

Além de levar 80 empreende-
dores de Rondônia em uma 

missão empresarial (sebrae.ro/
missao) em São Paulo, nas fei-
ras Fispal Food Service, Fispal 
Sorvetes e Fispal Café; o Se-
brae disponibiliza amplo Stand 
pra promoção de produtos 
rondonienses: peixe, biscoitos, 
castanha do Brasil, torresmo, 
queijos, café e polpas de frutas.
A feira iniciou dia 12 de junho 
se estendendo até sexta-feira, 

dia 15 e para Alexandre Garcia, 
da empresa Dahora, que expõe 
torresmos  no stand do Sebrae, 
é uma oportunidade de “mostrar 
para todo o Brasil os produtos  
feitos em Cacoal e, desta forma, 
fechar bons negócios”.

Continue na Íntegra.

Crianças e adolescentes 
em situação de risco nem 
sempre encontram abri-

go dos pais nas comunidades 
onde vivem. Nas vizinhanças, 
muitas vezes crescem e pas-
sam a infância conhecendo de 
perto as ofertas fáceis ofereci-
das pelo tráfico de drogas de 
comércio ilegal. O interesse 
pela escola é desestimulado, 
porque traficantes lhes trazem 

à mão oportunidades mais 
atraentes que a dedicação 
aos estudos. Resultam desse 
cenário sugestões sedutoras 
para que ingressem no mun-
do da criminalidade, mesmo 
com a resistência dos pais 
ou daqueles que lhes são 
mais próximos e consider-
em condutas como essa um 
problema social.
Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/parcerias-celebradas-por-empresarios-de-rondonia-na-fispal-2018,de2a9c35c4ff3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-de-rondonia-divulgam-produtos-na-fispal-2018,b22b9c35c4ff3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-e-parceiro-institucional-da-fundacao,6691473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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