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Atualmente existem situações em que se pode levar até 
107 dias para abrir uma empresa. Com a Redesim, e a 
capacitação das prefeituras, pretende-se realizar todos os 
procedimentos em até cinco dias, quando as empresas 
es�verem enquadradas como a�vidades de baixo risco.

A Redesim já está em vigor no Distrito Federal, Alagoas e 

Paraná e deve começar a ser levada para o restante do país 
a par�r de 2016.  

O Sebrae em Rondônia conta com a previsão de que as 52 
prefeituras estarão preparadas para responder aos alvarás 
provisórios a par�r de 20 de março. 
Leia na íntegra.

News

Valdemar Camata Junior toma posse no Sebrae
Marcelo Thomé, presidente do Conselho Delibera�vo do 
Sebrae em Rondônia, apresentou o diretor para um 
auditório em que estavam os analistas e assistentes da 
ins�tuição, além da diretoria.Marcelo Thomé descreveu o 
procedimento legal e ins�tucional ocorrido na eleição que 
aprovou o nome de Camata por unanimidade.

As en�dades representa�vas da indústria, comércio e 
serviços, bem como as ins�tuições financeiras, a academia 
e o governo, par�ciparam do evento que escolheu Camata, 
no dia 28 de janeiro, na sede da Federação das Indústrias 
do Estado de Rondônia. Leia na íntegra.

Sebrae e Jucer já prepararam 33 prefeituras para
 acelerar o processo de abertura de empresas

A grande mudança será colocar a informação para circular e não o usuário

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-e-Jucer-j�-prepararam-33-prefeituras-para-acelerar-o-processo-de-abertura-de-empresas
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/Valdemar-Camata-Junior-toma-posse-no-Sebrae


Turismo no município de Ouro Preto
é potencializado
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Empresários do estado de Rondônia 
recebem orientações

O roteiro do 
Sebrae i�nerante 
teve início em 
Candeias do 
Jamari, com o 
apoio da 
prefeitura 
municipal. Nos 
dias 4 e 5 de 
fevereiro, apesar 

Empresas podem prestar serviços 
tecnológicos e de inovação para pessoas 
jurídicas em Rondônia

Foi lançado o edital do 
Sebraetec que 
estabelece as regras e 
procedimentos de 
cadastramento e 
contratação de pessoas 
jurídicas como 
prestadoras de 
serviços para atender a 
este programa. 
Leia na íntegra.

da proximidade com o carnaval, 16 empresas e 24 
pessoas �sicas foram atendidas, sendo que a maioria 
procurou apoio porque foi encaminhada pelo call 
center.  Leia na íntegra.

Sebrae apoia movimento “Cacoal sem crise”

O Sebrae em Rondônia é 
uma das en�dades 
parceiras do movimento 
criado no mês passado e 
ba�zado de “Cacoal sem 

Sebrae realiza encontro com 
colaboradores da capital e interior

crise”. O obje�vo é mobilizar empresários de diversos 
setores da cidade para discu�r decisões que amenizem 
os efeitos da crise econômica nacional, mas com efeitos 
naquela região.

Segundo o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, 
Samuel de Almeida, o apoio às micro e pequenas 
empresas, neste momento, está diretamente ligado aos 
obje�vos estratégicos da ins�tuição. 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a diretoria do Sebrae em 
Rondônia realizou o encontro dos colaboradores da sede 
e das unidades regionais para alinhar as diretrizes de 
atuação. Depois da abertura, o diretor superintendente 
Valdemar Camata Júnior destacou a importância da 
coordenação do perfil de atendimento nas ações entre as 
a�vidades da sede e do interior. Leia na íntegra. 

Boleto do MEI não será mais enviado
pelo correio

A par�r de agora, o 
Microempreendedor Individual 
terá mais agilidade para ficar em 
dia com suas obrigações e não 
vai mais receber em casa o 
boleto de contribuição mensal, 
podendo baixar os documentos 
pela internet e pagar na hora 
que quiser.
Para imprimir o Documento de 
Arrecadação Simplificada (DAS), 
o MEI terá três opções: acessar o 
Portal do Empreendedor. Leia na 
íntegra.
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Ouro Preto D’Oeste é 
uma das mais belas e 
visitadas cidades em 
Rondônia. Reúne 
numerosas atrações 
para todos os gostos: 
cachoeiras e belezas 
naturais, hotéis fazenda, locais históricos que remetem 
ao início da colonização do estado, rede de hotelaria, 
gastronomia �pica, o Museu Estadual dos Migrantes, no 
alto do Morro Chico Mendes, e uma praça que traduz o 
maior sen�mento de seus moradores: a Praça da 
Liberdade. Leia na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Empresas-podem-prestar-servi�os-tecnol�gicos-e-de-inova��o-para-pessoas-jur�dicas-em-Rond�nia
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Empres�rios-do-estado-de-Rond�nia-recebem-orienta��es
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-realiza-encontro-com-colaboradores-da-capital-e-interior
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Boleto-do-MEI-n�o-ser�-mais-enviado-pelo-correio
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Boleto-do-MEI-n�o-ser�-mais-enviado-pelo-correio
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/Rotativo/Turismo-no-munic�pio-de-Ouro-Preto-�-potencializado
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