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NOVOS MERCADOS

OUTUBRO: MÊS DOS PEQUENOS

NEGÓCIOS - DEDICAÇÃO NOS

52 MUNICÍPIOS 

PISCICULTORES FAZEM NEGÓCIOS 
ASIAN & JAPAN FOOD SHOW

Rondônia esteve presente no Expo 
Center Norte, em São Paulo, no 2º 
Asian & Japan Food Show, evento de 

negócios e de atualização profissional para 
o mercado de gastronomia asiática. É uma 
realização que tem seu espaço dividido em 
exposição, fóruns e workshops com grandes 
chefes da gastronomia e de renomados 
profissionais da gestão de negócios. 
Leia na Íntegra.

E m Rondônia esse mês foi come-

morado como o Mês dos Peque-

nos Negócios, foram realizados mais 

de 3.000 atendimentos com consul-

torias, cursos, palestras, oficinas e 

seminários. Os empreendedores fo-

ram beneficiados com o programa 

Sebraetec nas áreas de design, pro-

dutividade, propriedade intelectual e 

qualidade. Leia na Íntegra.

LEI GERAL DA MICRO E  
PEQUENA EMPRESA 
COMPLETA 10 ANOS

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

O documento que mudou radicalmente 
a vida das pequenas empresas no Bra-
sil está próximo de completar dez anos 
de existência. Leia na Íntegra.

SEBRAE PROMOVE ATIVIDADES 
FÍSICAS E PALESTRAS NO 

OUTUBRO ROSA

A luta contra o câncer de mama é repre-
sentada mundialmente por um laço cor 
de rosa, simbolicamente representa o es-
tímulo a uma participação coletiva na pre-
venção à doença. Leia na Íntegra.

PARA A SUA EMPRESA OTIMIZAR
O TEMPO DE SERVIÇO.

Aproveite que está neste ambiente 
digital e faça uma Capacitação
à Distância para sua empresa
crescer ainda mais.

ead.sebrae.com.br

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/piscicultores-fazem-negocios-asian-japan-food-show,abd5836f170b7510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-mes-dos-pequenos-negocios,fd827cd145b18510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/lei-geral-da-micro-e-pequena-empresa-completa-10-anos,3f05a535c0597510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-promove-atividades-fisicas-e-palestras-no-outubro-rosa,a16c73fffb4c7510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://ead.sebrae.com.br/
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OFICINA SEBRAE SUPRE EXPECTATIVAS DE 
EMPREENDEDORES LOCAIS

Ao menos 300 pessoas participaram da rodada de capacitação na região do Vale do Guaporé

EMPRENDEDORISMO

A Oficina Sebrae de Empreende-
dorismo (OSE) contou com a pre-
sença da diretoria da associação 
comercial e industrial e secretários 
municipais de São Miguel do Gua-
poré. A programação foi aberta no 
dia 3 de outubro com a participação 
de 10 facilitadores na quadra munici-
pal poliesportiva Marcela Massocatto 
pelo convênio Suder/Sebrae. A OSE 
iniciou-se no dia 7 de outubro em dez 
salas com a inscrição de mais de 300 
pessoas que foram mobilizadas pelos 
colaboradores do Sebrae. Durante a 

capacitação, das 19 às 22h, os facili-
tadores do Sebrae trataram de temas 
específicos, como “O empreendedor 
e suas competências”, “Nasce uma 
ideia”, “O risco é inerente ao negó-

cio”, “O 
desafio da 
mudança” 
e “Planejamento de novos rumos”. 
Leia na Íntegra.

Mais de 200 pessoas
satisfeitas.
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SEBRAE E PARCEIROS REALIZAM SEMINÁRIO 
DE MULHERES EMPREENDEDORAS

PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOI 
DISCUTIDA EM ARIQUEMES

VILHENA

SUSTENTABILIDADE

A Feira da Indústria e Comércio de Cacoal (FICC) se 
consolidou este ano como um dos mais importantes 
eventos que movimentam a economia da região. O polo 
de confecção é um de seus principais atrativos, reunindo 
grandes empresas que investem pesado em suas marcas.

Outra grande atração dessa edição é a Cozinha 
Show. Pela segunda vez o espaço faz parte do even-
to e vem conquistando a atenção dos visitantes.  
Leia na Íntegra.

Evento buscou mostrar exemplos e motivar empresárias a continuar empreendendo com inovação.

Engenheiro Dênis Baú completará ciclo de palestras sobre o tema.

Gerar energia de forma susten-
tável e reduzir os custos de um dos 
gastos fixos de empresas e residên-
cias. Estes assuntos foram debatidos 
em Ariquemes no dia 21 de Outubro 
às 19h30, em uma palestra voltada 
para empresários e moradores de 
unidades residenciais. 

Com o tema “Energia solar – uma 
nova forma de se pensar na geração 
e no consumo de energia”, o evento 
esclareceu dúvidas e comprovou os 

benefícios da redução de custo na 
operação das empresas. Os partici-
pantes também puderam comprovar 
a facilidade de instalação dos pai-
néis para a captação da energia so-
lar e ter uma noção da durabilidade 
do sistema. 

A palestra ficou a cargo do reno-
mado engenheiro civil Dênis Baú, 
que já exerceu diversas atividades 
e funções em prol do desenvolvi-
mento do setor produtivo em Ron-

dônia, entre elas, o cargo de presi-
dente da Federação das Indústrias 
de Rondônia (Fiero).

O evento teve o apoio do Sebrae 
Rondônia, pois mostra a possibili-
dade de aumentar a competitividade 
dos donos de pequenos negócios por 
meio da redução de custos e respeito 
ao meio ambiente na geração de en-
ergia. Baú mostrou como é possível 
baixar custos e gerar energia limpa 
em Rondônia. Leia na Íntegra.

COZINHA SHOW GANHA 
DESTAQUE NA FICC 2016

  Banco da Amazônia
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal
Faperon

Facer
FCDL

Fecomércio
Feempi
Fiero

Seagri
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Sepog
Unir

 Conselho Deliberativo Estadual

Marcelo Thomé
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico

Cristiano Borges Rodrigues
Gerente da Unidade de Marketing e Comunicação

Denis Pinto Farias
Analista Técnico

Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico 

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico 

Matheus de Oliveira Bispo
Estagiário

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

Vip Publicidade
Projeto Gráfico

O biólogo Richard Rasmussen, titular do progra-

ma Sábado Animal da Band, mostrou as belezas na-

turais de Rondônia, suas potencialidades econômi-

cas e turísticas em duas edições em rede nacional. As 

exibições do material gravado em solo rondoniense 

foram ao ar no sábado, dia 08 de outubro, à partir 

das 13h50 (horário local). O segundo programa foi 

agendado para o sábado seguinte, 15 de outubro, no 

mesmo horário.

A equipe e o apresentador ficaram no estado por 

quase duas semanas e percorreu boa parte de Ron-

dônia fazendo gravações externas. Uma das visitas 

aconteceu em Pimenta Bueno, onde o biólogo co-

nheceu o início da cadeia produtiva do pirarucu em 

um criadouro de alevinos. Leia na Íntegra.

RONDÔNIA É DESTAQUE EM 
PROGRAMA NACIONAL 

DA BAND

CONFIRA O CANAL DO 
YOUTUBE DO SEBRAE.

 

CONTEÚDOS PARA
MELHORAR O SEU 

NEGÓCIO.

EX
PE

D
IE

N
TE

O Sebrae em Rondônia, em 
parceria com a Associação Comer-
cial e Industrial de Vilhena (ACIV) 

e o Sicoob/
C r e d i s u l , 
p r o m o v e u 
o primeiro 
S e m i n á r i o 
de Mulheres 
Empreende-
doras de 
Vilhena. O 
encontro foi 
realizado na 

sexta-feira (07/10), no auditório 
da ACIV. O objetivo foi estimular 
o empreendedorismo e fortalecer 

a autoestima das mulheres no 
mercado empresarial. Durante o 
evento, foram apresentados o reg-
ulamento do prêmio Sebrae Mul-
her de Negócios, assim como os 
critérios para participação de em-
presárias locais. Ao falar do pro-
jeto, a analista técnica da unidade 
de Vilhena, Sirlei da Silva, lembrou 
que muitas mulheres de Rondônia 
já participaram e conquistaram 
prêmios nacionais, que lhe de-
ram direito a viagens e experiên-
cias de gestão em outros países. 
Leia na Íntegra.

Encontro de mulheres
empreendedoras.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/oficina-sebrae-de-empreendedorismo-supre-expectativas-de-empreendedores-locais,09db427b22a97510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/cozinha-show-ganha-destaque-na-ficc-2016,b2579983f93d7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/producao-de-energia-solar-sera-discutida-em-ariquemes,6a5ba98862ed7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/rondonia-e-destaque-em-programa-nacional-da-band,d03b7802e5b97510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
http://Leia na Integra.
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SEMANA DO EMPREENDEDORISMO REALIZADA 
COM ATIVIDADES INTENSAS.
Evento faz parte de convênio firmado entre o Sebrae a Superintendência de Desenvolvimento de Rondônia.

CABIXI

Logo em 27 de setembro, seu 

primeiro dia de atividades, o evento 

do Sebrae realizou consultorias fi-

nanceiras que se estenderam das 

8h às 22h com os consultores Ysamu 

Nakahati e Heberson Pinto. Foram 

realizadas palestras para os do-

centes do último ano do ensino fun-

damental e das três séries do ensino 

médio. Leia na Íntegra.

PROJETO DESPERTAR CHEGOU A 
PIMENTA BUENO

SEMINÁRIO RURAL COMEÇA COM SUCESSO 
EM COLORADO DO OESTE

EMPREENDEDORISMO

CONE SUL

O Sebrae em Rondônia, em parceira com Associação 

Comercial de Guajará-Mirim (ACISGM), realizou na sexta-

-feira (07), um café da manhã com empresários e uma pales-

tra sobre tributação. O encontro aconteceu no auditório da 

ACISGM, a partir das 08h. O objetivo é apresentar aos empre-

sários uma série de consultorias dentro deste tema, baseadas 

na legislação vigente. Leia na Íntegra.

A aula inaugural aconteceu na escola Sesi, com participação de alunos e professores.

Participaram 150 produtores do evento organizado pelo Sebrae e superintendência de Desenvolvimento de Rondônia.

A proposta do projeto Desper-
tar, promovido pelo Sebrae em 
parceria com a Secretaria Estadual 
de Educação (Seduc), é descobrir 

as caracte-
rísticas pes-
soais e com-
p r e e n d e r 
os aspectos 
básicos do 
empreende-
d o r i s m o 
para mel-
horar a atu-
ação dos 

alunos no mercado de trabalho. 
De acordo com a analista técnica 
do Sebrae de Pimenta Bueno, 

Elani Satelis, o projeto visa 
desenvolver o empreende-
dorismo nas escolas e na vida 
dos alunos, transformando 

suas ideias em oportunidades 
de negócio. Cerca de 35 alunos 
participaram da aula inaugural. 
Para Ingrid Gabrielly, estudante 
do ensino médio, a iniciativa é 
importante porque estimula a 
união entre os colegas de classe, 
além de as aulas terem dinâmi-
cas que as tornam interessantes.  
Leia na Íntegra.

O primeiro dia do Seminário Ru-
ral de Colorado do Oeste foi consid-
erado um sucesso por seus organi-
zadores. O evento contou com cerca 
de 150 participantes durante todo o 
dia de palestras e oficinas. O encon-
tro é uma realização do Sebrae em 
parceria com o Governo do Estado, 
através da Superintendência de De-
senvolvimento de Rondônia (Suder) 
e está sendo realizado no ginásio de 
esportes municipal. 

Pequenos produtores, es-
tudantes do Instituto Federal de 
Rondônia (IFRO) e os demais visi-
tantes tiveram momentos de in-
tensas atividades, voltadas a levar 

conhecimento de 

forma teórica e com 

exemplos práticos 

na agricultura, pis-

cicultura e agro-

pecuária. Segundo 

analista técnico 

da unidade do Se-

brae em Vilhena, 

Chariff Mohamed, 

o evento começou 

de forma positiva. 

Leia na Íntegra.

EMPRESÁRIOS DISCUTEM 
TRIBUTAÇÃO EFICIENTE

Projeto desenvolve 
empreendedorismo nas 
escolas.

Palestras estão
sendo realizadas

com sucesso.

Encontro com os pequenos 
produtores rurais de 
Colorado do Oeste.
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Clique aqui e acesse a todas as
notícias na íntegra.

Outubro foi separado pelo Sebrae em Rondônia 

como o mês do pequeno negócio. Durante 30 dias, di-

versas ações de capacitação em gestão, finanças, inova-

ção e empreendedorismo estarão acontecendo em todo 

o território rondoniense, principalmente nas pequenas 

cidades. Na semana dos dias 17 a 21 de Outubro, essas 

ações forão concentradas. O objetivo foi ter ao menos 

uma atividade em cada um dos 52 municípios do estado. 

Leia na Íntegra.

O mês de outubro guarda uma lembrança relevante para 

as empresas de micro e pequeno portes, no dia 5 comemo-

rou-se o dia da micro e pequena empresa, data criada em 

1999 para marcar a sanção do Estatuto da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte (Lei 9.841/99).  Esse estatuto é 

o referencial guia de grandes alterações que realmente trans-

formaram óbices em prerrogativas para as MPE, ele trouxe o 

reconhecimento legal e foi o primeiro passo para estimular o 

empreendedorismo. Leia na Íntegra.

PEQUENOS NEGÓCIOS TÊM 
SEMANA ESPECIAL 
DE CAPACITAÇÃO

EMPRESAS TEM ATÉ 90% 
DE SUBSÍDIO PARA 

CUSTEAR INOVAÇÕES

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-do-empreendedorismo-realizada-com-atividades-intensas,7aaac58704197510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/projeto-despertar-chega-a-pimenta-bueno,82853315787d7510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/seminario-rural-comeca-com-sucesso-em-colorado-do-oeste,d2bd7040333e7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/Rotativo/pequenos-negocios-tem-semana-especial-de-capacitacao,c0a63315787d7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresas-tem-ate-90-de-subsidio-para-custear-inovacoes,42d3836f170b7510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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0800 570 0800    acesse
o site: sebrae.ro

cursos online:
ead.sebrae.com.br
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NOV 

2016
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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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NOV 

2016 Agenda de Cursos e Eventos do Sebrae

Fique por dentro de todos os cursos e eventos do Sebrae deste mês.

Ariquemes
Oratória - Ariquemes
Ariquemes - Início: 07/11/2016 Término: 10/11/2016

Cacaulândia
Oratória - Cacaulândia
Cacaulândia - Início: 05/11/2016 Término: 06/11/2016
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Semana do Empreendedorismo

Semana do Empreendedorismo - Castanheiras
Castanheiras - Início: 14/11/2016 Término: 18/11/2016
Convênio nº 045/PGE/2016 - Semana do Empreendedorismo

Porto Velho
Líder Coach - Liderando para Alta Performance - Porto Velho
Porto Velho - Início: 03/11/2016 Término: 10/11/2016

Semana do Empreendedorismo - Nova Brasilândia d’Oeste
Nova Brasilândia d’Oeste - Início: 22/11/2016 Término: 26/11/2016
Convênio nº 045/PGE/2016 - Semana do Empreendedorismo

Rolim de Moura
Gestão Estratégicas de Vendas - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 07/11/2016 Término: 11/11/2016

SEI Formar Preço - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 24/11/2016 Término: 24/11/2016

Seminário Rural

Seminário Rural - Jaru 
Jaru - Início: 09/11/2016 Término: 11/11/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural

Seminário Rural - Espigão do Oeste 
Espigão do Oeste - Início: 18/11/2016 Término: 20/11/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural

Seminário Rural - Vilhena 
Vilhena - Início: 23/11/2016 Término: 25/11/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural

Promove Varejo

Promove Varejo - Porto Velho
Porto Velho - Início: 04/11/2016 Término: 06/11/2016
Convênio nº 043/PGE/2016 - Promove Varejo

Promove Varejo - Cerejeiras
Cerejeiras - Início: 24/11/2016 Término: 26/11/2016
Convênio nº 043/PGE/2016 - Promove Varejo

OSE

Oficina Sebrae Empreendedorismo - Ariquemes
Ariquemes - Início: 28/11/2016 Término: 02/12/2016
Convênio nº 061/PGE/2016 - OSE


