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Sebrae em Rondônia é parceiro da 
Portoagro
A cerimônia de início 
dos trabalhos foi no 
Parque dos Tanques, 
com a presença de 
autoridades, 
produtores rurais e 

O Conselho Delibera�vo do Sebrae em Rondônia elegeu no 
dia 30 de setembro seu novo presidente, o empresário da 
construção civil Marcelo Thomé, que é também o 
presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Rondônia (FIERO).

No dia 1º de outubro, Thomé tomou posse juntamente 
com o diretor técnico Samuel Almeida Silva e com Carlos 
Ber� Niemeyer, como diretor administra�vo e financeiro.
Leia na íntegra.

News

expositores. A capital de Rondônia foi o foco do 
agronegócio rondoniense com a exposição de 
implementos, animais, produtos da agricultura familiar, 
palestras, oficinas, shows regionais e rodeio em touros.
Leia no íntegra.

Sebrae, Jucer e Arom celebram convênio

O Sebrae, a Jucer e a 
Arom celebraram 
convênio de 
cooperação técnica 
para a implantação da 
Redesim, que é um 
sistema capaz de 
realizar a integração 

entre as bases de dados e as informações dos municípios 
e dos órgãos estaduais, visando ao processo de abertura 
e legalização de empresas. Leia na íntegra. 

Novo presidente do Conselho 
Delibera�vo do Sebrae reúne servidores

e pede dedicação

Com posse da nova diretoria, encerra-se o período de intervenção.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/novo%E2%80%93presidente%E2%80%93do%E2%80%93conselho%E2%80%93deliberativo%E2%80%93do%E2%80%93sebrae%E2%80%93reune%E2%80%93servidores%E2%80%93e%E2%80%93pede%E2%80%93dedicacao
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93realiza%E2%80%93palestras%E2%80%93e%E2%80%93oficinas%E2%80%93na%E2%80%93portoagro%E2%80%932015
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93jucer%E2%80%93e%E2%80%93arom%E2%80%93celebram%E2%80%93convenio


Sebrae organiza missão de empresários
do segmento de beleza para a 
Beauty Fair

A Beauty Fair, uma 
feira internacional de 
beleza profissional, é 
um evento de 
negócios voltado 
exclusivamente para o 
profissional e 

8 de outubro de 2015 nº 4

Sebrae e parceiros prosseguem nas
ações para implantação da REDESIM

Os esforços têm sido 
redobrados para 
catalisar ações que 
tragam a 
simplificação de 
procedimentos para 
abertura e 
regularização de 

Sebrae faz leilão de veículos

O Sebrae finalizou o processo de renovação da frota 
u�lizada no atendimento dos projetos da organização 
com um leilão de 24 veículos. Entre os lotes havia um 
micro ônibus Mercedes Benz ano 1997 , 22 veículos da 
Fiat, entre eles os modelos Palio Sedan, Palio Strada e 
Palio Weekend, de anos entre 2007 e 2012, e um Honda 
Civic ano 2008. Leia na íntegra.

comerciante dos segmentos da beleza. Realizada desde 
2005 em São Paulo, é a maior das Américas nesse 
segmento e neste ano aconteceu no dia 5 setembro. Leia 
na íntegra.

empresas. A implantação da REDESIM (Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) não se resume a reuniões, mas a 
uma série de acordos e entendimentos para dinamizar 
o processo. Leia na íntegra.

Campo Novo inaugura Sala do 
Empreendedor 

No dia 25 de 
setembro, na feira do 
produtor em Campo 
Novo, foi realizado o 
Movimento Compre 
Mais Aqui, que integra 
o Movimento Nacional 

O infográfico do Sebrae em Rondônia é
uma síntese da esta�s�ca empresarial

A obje�vidade é 
uma virtude que 
auxilia muito na 
tomada de 
decisões, não 
somente dos líderes 
empresariais, mas 

Compre do Pequeno Negócio lançado pelo Sebrae.
A prefeitura municipal de Campo Novo realizou, em 
parceria com o Sebrae em Rondônia, um evento de 
integração entre produtores rurais e comerciantes locais.
Leia na íntegra.

também quando precisam ser opções baseadas em 
informações reais. A fim de informar, apresenta com 
clareza o cenário dos pequenos negócios de Rondônia 
com desenhos e números adequados à demanda pelo 
conhecimento. Leia na íntegra.

Sebrae e Conder lançam programa 
Rondônia Empreendedora

A inicia�va vai levar cursos, palestras e oficinas de 
capacitação para donos de pequenos negócios, 
empreendedores rurais e empresários de pequeno porte 
de todo o território rondoniense.
A ação é resultado de um convênio entre as três 
ins�tuições, com contrapar�da das prefeituras das 
cidades que serão beneficiadas. Leia na íntegra.
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http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93faz%E2%80%93leilao%E2%80%93de%E2%80%93veiculos
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93organiza%E2%80%93missao%E2%80%93de%E2%80%93empresarios%E2%80%93do%E2%80%93segmento%E2%80%93de%E2%80%93beleza%E2%80%93para%E2%80%93a%E2%80%93beauty%E2%80%93fair
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93organiza%E2%80%93missao%E2%80%93de%E2%80%93empresarios%E2%80%93do%E2%80%93segmento%E2%80%93de%E2%80%93beleza%E2%80%93para%E2%80%93a%E2%80%93beauty%E2%80%93fair
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93e%E2%80%93parceiros%E2%80%93prosseguem%E2%80%93nas%E2%80%93acoes%E2%80%93para%E2%80%93implantacao%E2%80%93da%E2%80%93redesim
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/campo%E2%80%93novo%E2%80%93inaugura%E2%80%93sala%E2%80%93do%E2%80%93empreendedor%E2%80%93durante%E2%80%93o%E2%80%93evento%E2%80%93compre%E2%80%93do%E2%80%93pequeno%E2%80%93negocio
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o%E2%80%93infografico%E2%80%93do%E2%80%93sebrae%E2%80%93em%E2%80%93rondonia%E2%80%93e%E2%80%93uma%E2%80%93sintese%E2%80%93da%E2%80%93estatistica%E2%80%93empresarial
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93e%E2%80%93conder%E2%80%93lancam%E2%80%93programa%E2%80%93rondonia%E2%80%93empreendedora
http://web.ouvidoria.sebrae.com.br/ouvidoriaweb.aspx
http://web.ouvidoria.sebrae.com.br/ouvidoriaweb.aspx
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Interlocutores par�cipam do primeiro
encontro estadual sobre os MEI
Os 
interlocutores 
foram 
orientados para 
que nas ações 
do dia a dia do 
Sebrae em 
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Rondônia, possam permi�r apoiar os pequenos negócios 
como na inicia�va do Movimento Compre do Pequeno 
Negócio.  

Trata-se de um movimento que procura sensibilizar o 
público sobre a importância de comprar produtos e 
serviços dos pequenos negócios. Leia na íntegra.

Resumo das Licitações Sebrae/RO Patrocínios
Seja nosso fornecedor: Clique aqui.

Foram 26 solicitações de patrocínio 
em 2015, sendo 15 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.

É bom comprar do pequeno negócio

A ação é liderada pelo Sebrae 
com a integração de vários 
parceiros, todos recep�vos à ideia 
de mobilizar clientes e gestores 
de negócios para es�mular esse 
mercado. 

O dia 5 de outubro foi o dia do 

Sebrae realizou o programa Fomenta 
em São Francisco do Guaporé
O Sebrae em Rondônia 
realizou em São 
Francisco do Guaporé, 
o programa Fomenta – 
que é uma forma de 
encontrar 
oportunidades para as 
Micro e Pequenas Movimento Compre do Pequeno Negócio, quando o 

Sebrae ofereceu suporte às ações de compra e venda, 
com capacitações, esclarecimentos e informações para 
fazer a diferença. Leia na íntegra.

Empresas nas Compras Governamentais. A finalidade do 
programa é proporcionar condições para a realização de 
negócios entre os órgãos públicos e as empresas de 
micro e pequeno porte do estado. Leia na íntegra.

Sebrae realiza seminário rural em 
Cacaulândia
O município de 
Cacaulândia tem papel 
fundamental na 
realização de ações que 
es�mulem oportunidade 
de negócios no campo, 
atentos a essa tendência 
os profissionais do 
Sebrae trabalharam na 

organização e realização da Semana do Peixe de 
Cacaulândia. No dia 16 de setembro, o representante do 
Sebrae João Machado Neto abriu o seminário que 
durante três dias ofereceu uma série de palestras e 
informações técnicas rela�vas ao agronegócio do cul�vo 
de peixes. Leia na íntegra.

LICITAÇÕES REALIZADAS 60

31%

VALOR CONTRATADO

DESCONTO

ECONOMIA

R$ 24.877.013,00

R$ 17.253.742,79

R$ 7.623.270,21

VALOR ESTIMADO

VALOR CONTRATADO R$ 17.253.742,79

VALOR CONTRATADO POR 

MPE´S
R$ 17.016.068,67

INDICE MPE´S 99%

 

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/interlocutores%E2%80%93participam%E2%80%93do%E2%80%93primeiro%E2%80%93encontro%E2%80%93estadual%E2%80%93sobre%E2%80%93os%E2%80%93mei
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://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/e%E2%80%93bom%E2%80%93comprar%E2%80%93do%E2%80%93pequeno%E2%80%93negocio
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93realizou%E2%80%93o%E2%80%93programa%E2%80%93fomenta%E2%80%93em%E2%80%93sao%E2%80%93francisco%E2%80%93do%E2%80%93guapore
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93realiza%E2%80%93seminario%E2%80%93rural%E2%80%93em%E2%80%93cacaulandia

	Página 1
	Página 2
	Página 3

