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SEMINÁRIO RURAL

EMPRESÁRIOS DE PRESIDENTE 
MÉDICI CELEBRARAM RESULTADOS 
DO PROMOVE VAREJO

OFICINAS E PALESTRAS 
INCENTIVAM PRODUTORES

A região de Alvorada do Oeste 
recebeu o seminário rural 
contando com a participação 

do homem do campo. Isso porque as 
palestras e oficinas têm ampliado a 
visão empreendedora dos produtores 
rurais. As informações sobre tecnologia, 
gestão, práticas de manejo e agropecuária 
têm motivado pequenos agricultores a 
melhorar a produção de suas propriedades. 
Leia na Íntegra.

O Governo do Estado, em par-
ceria com o Sebrae, inaugu-

rou em setembro o Promove Vare-
jo, contando com a participação de 
40 empresas, pertencentes a diver-
sos  segmentos do mercado. O proje-
to iniciou as atividades voltado para 
eventos promocionais, marketing, 
vendas, gestão de estoque, entre 
outras, atendendo às necessidades 
das empresas entre o mês de agos-
to e o início de novembro, período 
em que as vendas ficam em baixa. 
Leia na Íntegra.

SEMANA DO 
EMPREENDEDORISMO TEM 

GRANDE PROCURA EM 
NOVA BRASILÂNDIA

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

Oficinas e palestras já movimen-
tam a região e levam capacitação para 
donos de pequenos negócios locais. 
Leia na Íntegra.

EMPRESÁRIOS PARTICIPARAM 
DE ENCONTRO NACIONAL DE 

REDES ASSOCIATIVAS

Foram quatro dias de programação volta-
dos a empresários associados à rede de 
materiais de construção. O encontro acon-
teceu em Natal, no Rio Grande do Norte. 
Rondônia sediará o evento em 2017. 
Leia na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/oficinas-e-palestras-do-seminario-rural-incentivam-produtores,fac8e26101448510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-de-presidente-medici-comemoram-os-resultados-do-promove-varejo,a3b340c664548510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-do-empreendedorismo-tem-grande-procura-em-nova-brasilandia,995e0aefdfc88510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-participam-de-encontro-nacional-de-redes-associativas,31b840c664548510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://
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Empreendedores do municí-

pio de Candeias do Jamari estão 

na proposta do Sebrae de sen-

sibilizar o potencial criativo e a 

inovação, mas sem perder o con-

trole dos custos, com atenção re-

dobrada na gestão de seus negó-

cios. Dando um valor especial à 

administração de 
pequenos negóci-

os, a Maratona de Empreende-
dorismo, programada pelo Sebrae 
em Rondônia, pretende desen-
volver a capacidade de criar al-
ternativas para permanência no 
mercado de forma sustentável. A 
Maratona realizou palestras, ofici-
nas e cursos. Entre esses, o de 
Gestão Financeira foi contempla-
do com duas horas de consultoria 
para cada empresa participante.  
Leia na Íntegra.

NOVA BRASILÂNDIA RECEBEU A SEMANA 
DO EMPREENDEDORISMO
Evento foi realizado pelo Sebrae em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento de Rondônia

EMPRENDEDORISMO

O Sebrae e a Superintendência 
de Desenvolvimento de Rondônia 
(Suder) realizaram, em Nova Brasilân-
dia D’Oeste, de 21 a 25 de novembro, 
a Semana do Empreendedorismo. 
Foram cinco dias de intensas ativi-
dades de capacitação para os donos 
de pequenos negócios da região, 
além de atendimento especializa-
do. Durante todo esse período uma 
tenda foi montada no centro da ci-
dade para receber os empresários e 
realizar o atendimento a potenciais 
empreendedores, assim como a em-

presários em busca de orientação 
e formalização. Segundo Lucimar 
Lubiana, analista técnico do Sebrae 
em Rolim de Moura, a programação 
também conta com palestras, cursos, 

oficinas e con-
sultorias so-
bre gestão fi-
nanceira e layout de ambientes. 
 Leia na Íntegra.

Capacitação para os
donos de pequenos 

negócios.
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MARATONA DE EMPREENDEDORISMO 
ACONTECEU EM CANDEIAS DO JAMARI

SIMPLIFICAÇÃO E REDUÇÃO DO CUSTO PARA 
ABERTURA DE EMPRESA EM RONDÔNIA

CANDEIAS

SUSTENTABILIDADE O pirarucu é conhecido como o gigante da Ama-
zônia e entrou em extinção por conta da captura in-
discriminada no Norte do país. No entanto, vários 
esforços vêm sendo feitos para que o pirarucu che-
gue às mesas dos consumidores. Desde 2007, o Se-
brae realiza o Projeto Estruturante do Pirarucu, 
em parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura. 
Leia na Íntegra.

Palestras sobre vários assuntos foram programadas para acontecer durante toda a semana

Sebrae e demais órgãos discutiram a implantação da RedeSim no Estado

A implantação da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim) em Rondônia surgiu do 
interesse da Junta Comercial e do Se-
brae em reduzir o tempo de abertura, 
de alteração e de baixa de empresas. 
Com a Redesim, o empresário, por 
meio da Internet, poderá realizar uma 
consulta prévia de viabilidade, rece-
bendo informações sobre se é pos-
sível abrir sua empresa com determi-

nado nome empresarial no endereço 
especificado. Somente após a pre-
feitura se pronunciar, o empresário 
irá se encaminhar à Junta Comercial 
para pagar as taxas de abertura e reg-
istrar a empresa.

Sem esse instrumento, o em-
presário investe tempo e dinheiro 
para legalizar sua empresa na esfera 
federal e estadual antes de consul-
tar a prefeitura sobre a legalidade 
de abrir uma empresa para exercer 

uma atividade econômica no local 

desejado. Muitas vezes, a legislação 

municipal tem restrições ao exercício 

de uma atividade em determinado 

local, seja por políticas de zonea-

mento urbano, seja por medidas de 

segurança, o que ocasiona ao em-

presário prejuízo financeiro, gerando 

transtornos e retrabalho para todos. 

Leia na Íntegra.

PIRARUCU É PRATO 
PRINCIPAL EM 

MOSTRA GASTRONÔMICA
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O Sebrae levou para Cacaulândia o seu curso de 

Oratória em trabalho de mobilização coordenado 

pelos agentes locais de desenvolvimento. Os em-

presários buscaram informações com os agentes 

sobre essa realização, porque muitas oportunidades 

de negócios são perdidas quando os gestores não 

conseguem se expressar bem ao falar em público. 

Cientes dessa necessidade procuraram a unidade 

regional do Sebrae em Ariquemes que abriu turma 

de Oratória em Cacaulândia. O curso aconteceu nos 

dias 5 e 6 de novembro (sábado e domingo) na Câ-

mara Municipal de Cacaulândia com a facilitadora 

Luciana Cristina Simões Ramalho.  Leia na Íntegra.

CACAULÂNDIA RECEBEU 
CURSO DE ORATÓRIA

CONTEÚDOS PARA
MELHORAR O SEU 
NEGÓCIO.
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Proposta de sensibilizar
o potêncial criativo.

CONFIRA O CANAL DO  
YOUTUBE DO SEBRAE.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/maratona-de-empreendedorismo-acontece-em-candeias-do-jamari,f3d94bbfa8c98510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/nova-brasilandia-recebe-a-semana-do-empreendedorismo,53ba7daaf0888510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pirarucu-e-prato-principal-em-mostra-gastronomica,6e6740c664548510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/simplificacao-e-reducao-do-custo-para-abertura-de-empresa-em-rondonia,abff0aefdfc88510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacaulandia-recebe-curso-de-oratoria,5ac340c664548510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ


NOVEMBRO.2016 Rondônia

SEMINÁRIO RURAL DE JARU ENCERRA 
AS ATIVIDADES
Evento durou três dias e foi organizado pelo Sebrae em parceria com a Suder

AGRONEGÓCIO

Encerrou na sexta-feira (11 de 
novembro), em Jaru, mais uma 
edição do Seminário Rural. O evento 
reuniu mais de 500 pessoas, entre 
produtores rurais, estudantes e de-
mais interessados em adquirir con-
hecimento para implementar novas 
práticas na produção agropecuária. 
As atividades foram na Praça 
Capitão Sílvio, no Centro da cidade. 
Leia na Íntegra.

SEBRAE REALIZOU SEMINÁRIO DE 
COOPERATIVISMO FINANCEIRO

ENCONTRO E CAPACITAÇÃO ESTADUAL DA 
REDE DE DESENVOLVIMENTO

FINANÇAS

PORTO VELHO

Para os gestores de empresas de pequeno porte, aque-

las que têm faturamento anual bruto entre R$ 360.000 e 

R$ 3.600.000, as orientações seguras nas áreas de recur-

sos humanos, processos, marketing e finanças podem ser 

conseguidas pelo Sebrae Mais, o melhor programa dispo-

nível para você que trabalha com negócios dessa categoria. 

Leia na Íntegra.

Encontro foi realizado em parceria com cooperativas de crédito

Foi um dia inteiro de palestras especiais para AD’s e demais servidores das prefeituras

Os cooperados partic-
iparam do Seminário de 
Cooperativismo Financeiro 
para Pequenos Negócios, no 
dia 07 de novembro no hotel 
Oscar em Porto Velho. Com 
109 participantes de Porto 
Velho, Guajará Mirim, Itapuã 
do Oeste, Ariquemes, Nova 
Califórnia e Nova Dimen-
são. Estiveram presentes 
diretores e presidentes co-

operativistas de crédito. 
O evento teve sua abertura 
com o representante do 
Sebrae Nacional Wediston 
Ricardo de Andrade Abreu, 
coordenador do projeto. Na 
palestra master, o ex-diretor 
técnico do Sebrae Nacional, 
Carlos Alberto dos Santos 
explicou que apesar de o 
número de cooperativas 
ter diminuído com relação 
ao exercício de 2015.   
Leia na Íntegra.

Os Agentes de Desenvolvi-

mento, AD, são colaboradores 

das prefeituras que constit-

uem o conjunto de interface 

entre o poder público munici-

pal e o Sebrae. Seu objetivo é 

dinamizar atividades para que 

a Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa possa servir de apoio 

aos empresários de pequenos 

negócios nos municípios. A 

Lei Complementar 123/2006, 

Lei Geral, instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno 

Porte, que estabelece nor-

mas gerais relativas ao trata-

mento diferenciado e fa-

vorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas 

de pequeno porte no âm-

bito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Leia na Íntegra.

SEBRAE REALIZOU NOVAS 
TURMAS DO CURSO 

LÍDER COACH

Seminário explica que
cooperativismo tem
aumentado seus ativos.

Evento realizado com
sucesso no município 

de Jaru.

Encontro com os empresários 
de pequenos negócios.
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Clique aqui e acesse a todas as
notícias na íntegra.

Autoridades, produtores, dirigentes de cooperati-

vas, representantes de sindicatos e seguimentos orga-

nizados participaram da abertura do Seminário Rural 

de Jaru. O evento, que começou no dia 09 de novembro 

recebeu  mais de 500 pessoas até o dia 11 de novem-

bro, moradores da cidade e de municípios vizinhos como 

Theobroma, Governador Jorge Teixeira e Vale do Anari. 

Leia na Íntegra.

SEMINÁRIO RURAL REUNIU 
500 PRODUTORES DE 

CINCO CIDADES

Os profissionais de Vilhena e do cone sul procuravam al-

ternativas de capacitação nos setores de retífica de motores 

no estado de Mato Grosso, porque não dispunham de opor-

tunidade no estado. Atento a essa demanda o Sebrae em 

Rondônia em parceria com o Senai, Ifro, Sindicato das Indús-

trias de Reparação de Veículos, Núcleo de Automecânicas, 

Sicoob e Associação Comercial e Industrial de Vilhena, realiza 

nos dias 11 e 12 de novembro o 1º Encontro Estadual do Setor 

de Reparação Automotiva em Vilhena.  Leia na Íntegra.

ENCONTRO REUNIU 
EMPRESAS DO SETOR DE 

REPARAÇÃO AUTOMOTIVA

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seminario-rural-de-jaru-encerra-as-atividades,9a047522eeb88510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-discutem-tributacao-eficiente,33eac58704197510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-seminario-de-cooperativismo-financeiro,843440c664548510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/encontro-e-capacitacao-estadual-da-rede-de-desenvolvimento,bee4e2ff08698510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/empresas-tem-ate-90-de-subsidio-para-custear-inovacoes,42d3836f170b7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/pequenos-negocios-tem-semana-especial-de-capacitacao,c0a63315787d7510VgnVCM1000004c00210aRCRD


NOVEMBRO.2016 Rondônia 4

0800 570 0800    acesse
o site: sebrae.ro

cursos online:
ead.sebrae.com.br
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VOCÊ TAMBÉM PODE APARECER AQUI.
CONFIRA A AGENDA DE EVENTOS DO 

SEBRAE NA PRÓXIMA PÁGINA E FAÇA 
A SUA INSCRIÇÃO.  

ACESSE A AGENDA DO
SEBRAE NO PORTAL

0800 570 0800    acesse
o site: sebrae.ro

cursos online:
ead.sebrae.com.br

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos?codUf=23
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos?codUf=23
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