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CACOAL

APOIO DO SEBRAE        
CHEGOU A 1.200 PESSOAS 
DURANTE A RONDÔNIA 
RURAL SHOW

FÓRUM DO AGRONEGÓCIO DISCUTE 
FUTURO DO SETOR EM RONDÔNIA

A cidade de Cacoal sediou no dia 11 de maio 
o Fórum do Agronegócio de Rondônia. O 

evento aconteceu no auditório da faculdade 
Facimed e foi organizado pelo Governo de 
Rondônia – através da Secretaria de Estado 
da Agricultura (SEAGRI) –, em parceria com 
entidade como a Federação da Agricultura 
e Pecuária de Rondônia (Faperon), o Sebrae 
e a Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB). O objetivo foi ouvir os produtores rurais, 
elencar os pontos de atenção de cada um 
dos segmentos econômicos predominantes e 
definir um plano de trabalho conjunto para o 
futuro.  Leia na íntegra.

De acordo com a gerente da uni-
dade de soluções empresariais 

do Sebrae em Rondônia, Maria Tereza 
Marangon, os números apresentados 
são reflexo da atuação e investimen-
tos maciços que o órgão vem aplican-
do no agronegócio rondoniense. O se-
tor, responsável por mais de 12% do 
produto interno bruto do estado. É, 
segundo a executiva, quem sente me-
nos os efeitos da recessão econômica 
nacional. Leia na íntegra.

OFICINA GASTRONÔMICA EN-
SINOU TÉCNICAS E O PREPARO 
DE PRATOS À BASE DE PEIXE

Notícias
Rondônia
Rural
Show

Uma das atrações da quinta edição da Ron-
dônia Rural Show, feira de agronegócios 
que aconteceu em Ji-Paraná foi a oficina 
de gastronomia e filetagem de pescado. A 
capacitação foi oferecida pelo Sebrae para 
cozinheiros, donos de bares, restaurantes 
e hotéis da região. Leia na íntegra.

TALK SHOW APRESENTOU PA-
PEL DO COOPERATIVISMO NO 
MEIO RURAL

PARCERIA SEBRAE E EMBRAPA 
LEVA EDUCAÇÃO E INFORMAÇÕES 
PARA PRODUTORES RURAIS

Ao final da apresentação sobre cooperativ-
ismo no espaço palestras da 5ª Rondônia 
Rural Show, foi realizado um talk show 
onde participaram representantes de enti-
dades como Sebrae, Emater, Seagri Senar 
e OCB, com uma plateia que além das rep-
resentatividades contou com grande par-
ticipação de produtores rurais membros 
de cooperativas. Leia na íntegra.

O Sebrae em Rondônia abriu os trabalhos 
de educação empreendedora com a pal-
estra “Integração lavoura, pecuária e flo-
resta” com os palestrantes Dr. Vicente de 
Paulo Campos Godinho e Giocondo Vale, 
ambos da Embrapa. Leia na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/forum-do-agronegocio-discute-futuro-do-setor-em-rondonia,c647510c04aa4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/apoio-do-sebrae-chegou-a-1200-pessoas-durante-a-rondonia-rural-show,3c5279e90d205510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/oficina-gastronomica-ensinou-tecnicas-e-o-preparo-de-pratos-a-base-de-peixe,ddfa0bfbea2f4510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/talk-show-apresenta-papel-do-cooperativismo-no-meio-rural,f0da0bfbea2f4510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/parceria-sebrae-e-embrapa-leva-educacao-e-informacoes-para-produtores-rurais,b966fe5e509e4510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
ATENDEU MAIS DE 1500 EMPREENDEDORES
Evento do Sebrae em Rondônia e entidades parceiras realizou formalizações, palestras, orientações, oficinais e consultorias

SEBRAE E FIERO INVESTEM NAS 
PEQUENAS INDÚSTRIAS

DONOS DE PEQUENOS NEGÓCIOS CONHECERAM 
LINHAS DE CRÉDITO DA CAIXA

SEMANA DO MEI

JI-PARANÁ

ROLIM DE MOURA

Em comemoração à Semana do Microempreendedor In-
dividual, realizada pelo Sebrae entre 2 e 7 de maio em 
todo o país, o Centro Sebrae de Sustentabilidade lança 
uma nova cartilha com foco em práticas sustentáveis. 
Com o título “Primeiros passos para a sustentabilidade 
nos negócios”, o objetivo da publicação é ajudar os em-
preendedores a colocar a sustentabilidade no dia a dia 
da empresa. 

A cartilha foi organizada com base em 16 áreas da em-
presa, incluindo planejamento estratégico, gestão finan-
ceira, economia de energia, água, legislações específicas 
da categoria e comunicação com o mercado. Cada área 
apresenta o conceito e um quadro com o indicativo “na 
prática”, que lista uma série de dicas. Leia na íntegra.

Foi aberto no dia 17 de maio o quinto ciclo do projeto 
“Inova Moda”, realizado pelo Senai em parceria com o 
Sebrae em Rondônia. A cerimônia de abertura foi na Câ-
mara Municipal de Cacoal, e a programação segue até o 
dia 25 de maio com palestras e oficinas. O movimento é o 
resultado de um acordo nacional que visa a dar apoio aos 
empreendedores da confecção e informações para sub-
sidiar seus processos criativos e desenvolver a inovação 
de produtos com novas ferramentas e tecnologia. 

Com o tema “colapso”, o conteúdo provoca na cadeia 
produtiva do segmento uma reflexão sobre o compor-
tamento dos consumidores e o dinamismo do novo ar-
ranjo da moda. “A grande pegada do mercado é a moda 
circular, novas reflexões estão surgindo e chegando para 
quem fabrica”, enfatizou o palestrante Vanderlúcio Mota 
– que integra a equipe de pesquisadores de moda, design 
e tendência do Senai – ao apresentar o tema do projeto 
deste ano. Ele também é responsável pelas oficinas “la-
boratório de criação” e “desenvolvimento do produto”. 
Leia na íntegra.

Foram cinco dias de mobili-
zação, onze cidades envolvi-
das e ao menos 80 profis-
sionais engajados, entre 
analistas técnicos, consul-
tores, agentes e parceiros. 
A missão foi atender um 
verdadeiro batalhão de em-
preendedores em busca de 
formalização, capacitação e 
orientação para um negócio 
próprio. O saldo da oitava 
edição da Semana do Mi-
croempreendedor Individu-
al (MEI) em Rondônia, divul-
gado essa semana, mostra 

que 1.533 pessoas, entre 
donos pequenos negócios 
e potenciais empreende-
dores, procuraram atendi-
mento nas tendas e nas 
unidades regionais do Se-
brae no período do dia 2 a 
6 de maio. De acordo com 
o diretor técnico do Sebrae 
em Rondônia, Samuel de 
Almeida, o aumento do 
número de atendidos na 
Semana do MEI é interpre-
tado como reflexo direto 
da atual situação econômi-
ca do país. Leia na íntegra.

Cerca de 40 indústrias de pequeno porte serão atendidas no projeto

No dia 12 de maio, em-
presários da região central 
do estado participaram do 

lançamento do Projeto 
de Fortalecimento das 
Indústrias de Alto Poten-

cial de Rondônia, no 
município de Ji-Paraná.      
O movimento, idealizado 
pelo Sebrae e pela Fed-
eração das Indústrias 
do Estado de Rondônia 
(Fiero), visa a capacitar 
donos de pequenas in-
dústrias rondonienses a 
competir com grandes 
empresas do mercado 
nacional e internacional. 
Em princípio, 40 empre-
sas com faturamento de 
até R$ 360 mil por ano 
serão atendidas, com 
prospecção de alcançar 
empresas de pequeno 
porte que faturam até R$ 

1,5 mi ao longo do ano.

Presente no lança-
mento, o diretor téc-
nico do Sebrae disse 
que o projeto é extre-
mamente importante 
para a economia do 
estado por focar na 
indústria de pequeno 
porte. “Queremos que 
nossos empresários 
sejam visionários e 
tenham condições de 
expandir seu negócio, 
com perspectivas de 
negociar com até com 
outros países”, argu-
menta. Leia na íntegra.

Palestras e oficinas oferecidas pelo Sebrae foram totalmente gratuitas

A Caixa Econômica Federal 
foi uma das instituições fi-
nanceiras parceiras do Se-
brae em Rondônia durante a 
realização da 8ª Semana do 
Microempreendedor Individ-
ual (MEI), na região de Rolim 
de Moura. O gerente regional 
da instituição, Rafael Aleixo, 
foi convidado para falar para 
aproximadamente 30 micro-
empreendedores individuais 
(MEI) sobre linhas de crédito 
orientadas. 

“Apresentamos os produtos e 
serviços que a Caixa disponi-
biliza, assim como as linhas 
de empréstimos específicas 
para o microempreendedor, 
o que muitos não sabiam. 
Oferecemos oportunidade 

para o início de suas ativi-
dades no pequeno negócio, 
buscando, assim, atender 
a esse público da melhor 
forma possível,” afirmou 
Rafael. 

Durante a Semana do 
MEI, os donos de peque-
nos negócios também 
foram orientados sobre os 
serviços básicos, essenciais 
e complementares da caixa, 
que vai desde a conta cor-
rente para pessoa jurídica 
à identidade digital, além 
de opções de capitalização, 
consórcio imobiliário e seg-
uro empresarial. 
“A Caixa é parceira do 
Sebrae e do microem-
preendedor individual. 

Com a palestra, eles in-
centivaram os MEI a ter 
acesso a um crédito e a 
um capital de giro, ad-
quirir um equipamento, 
entre outras oportuni-

dades”, afirmou o ger-
ente da Unidade Region-
al de Rolim de Moura do 
Sebrae, Lucimar Antônio 
Lubiana.
Leia na íntegra.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL         
PRECISA SABER SOBRE 

MEIO AMBIENTE

CACOAL SEDIA O PROJETO 
INOVA MODA

Clique aqui e acesse 
a todas as notícias na 

íntegra. 

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresario-individual-precisa-saber-sobre-meio-ambiente,1ccfebdcbb674510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacoal-sedia-o-projeto-inova-moda,0b1c325a865c4510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-do-microempreendedor-individual-atendeu-mais-de-1500-empreendedores,4c410fc81e5a4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-e-fiero-investem-nas-pequenas-industrias,8caede2c430c4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/donos-de-pequenos-negocios-conheceram-linhas-de-credito-da-caixa,ca4a8034c01a4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/donos-de-pequenos-negocios-conheceram-linhas-de-credito-da-caixa,ca4a8034c01a4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
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