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Palestra gratuita sobre Inovação em
Ji-Paraná e Cacoal

AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO

Empresários de Ji-Paraná 
par�ciparam da palestra 
Inovar para Compe�r 
realizada no dia 20 de 
maio, no auditório do 
escritório regional do 
Sebrae. Os par�cipantes 
ficaram surpresos ao 

Sebrae leva consultoria aos municípios 
para implementar a Lei Geral das MPE

Os consultores do Sebrae 
em Rondônia começaram 
no início no mês de maio e 
já apresentam resultados 
altamente favoráveis com 
os dois primeiros editais 
exclusivos para compras 
até 80 mil reais das MPE 

de Santa Luzia do Oeste. Leia na íntegra.

Capacitação Empreendedora nas
faculdades com mais uma a�vidade
em Porto Velho

A Faculdade Católica de 
Rondônia (FCR), em parceria 
com o SEBRAE, promoveu no 
dia 30 de maio, sábado, das 14 
às 18h, o Workshop: 
“Educadores Empreendedores”, com a presença do Prof. 
Dr. Genésio Gomes da Cruz Neto. Leia na íntegra.

Projeto de Panificação e Confeitaria é 
avaliado por Panificadores no Sebrae

O Sebrae em Rondônia 
realizou o encontro de 
assinatura do acordo de 
resultado com os parceiros 
do projeto de Panificação e 
Confeitaria na expecta�va 
de consolidar a atuação 
destas empresas buscando 
aumentar a rentabilidade.
Leia na íntegra.

No Rondônia Rural Show foram organizadas pelo Sebrae 
em Rondônia 14 palestras, 07 vitrines do peixe, 06 oficinas  
de capacitação e 08 degustações de café. 
Também houveram 07 missões organizadas pelo Sebrae 

em Rondônia, onde 195 produtores rurais de 12 
municípios do Estado puderam visitar a 4ª Rondônia Rural 
Show.  
Leia na íntegra.

News

entender que a inovação pode transformar um momento 
de crise em oportunidade para se ganhar dinheiro. Leia 
na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-leva-consultoria-aos-munic%C3%ADpios-para-implementar-a-Lei-Geral-das-MPE
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Capacita%C3%A7%C3%A3o-Empreendedora-nas-faculdades-com-mais-uma-atividade-em-Porto-Velho
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Projeto-de-Panifica%C3%A7%C3%A3o-e-Confeitaria--%C3%A9-avaliado-por-Panificadores-no-Sebrae
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/4%C2%AA-Rond%C3%B4nia-Rural-Show
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Palestra-gratuita-sobre-Inova%C3%A7%C3%A3o-em-Ji%E2%80%93Paran%C3%A1-e-Cacoal
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Palestra-gratuita-sobre-Inova%C3%A7%C3%A3o-em-Ji%E2%80%93Paran%C3%A1-e-Cacoal


Café de Rondônia concorre no 
Dia Nacional do Café em Brasília

No dia 26 de maio o Sebrae 
promoveu o evento para
comemorar o Dia Nacional 
do Café na sua sede em 
Brasília.

Rondônia e outros estados 
par�ciparam e foram 
avaliados por experientes 
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Sebrae e faculdades FIMCA e 
Metropolitana no 1º Congresso de 
Gestão Empreendedora na Saúde
No dia 20 de agosto, 
quarta-feira, o Sebrae 
par�cipou da 
abertura do evento 
quando o interventor 
Samuel de Almeida 
se pronunciou 
dizendo da sa�sfação 

ao ser parceiro em a�vidades que congregam esforços 
para a cultura empreendedora. Destacou a importância 
dos convênios que vem celebrando com as Ins�tuições 
de Ensino Superior para disseminar a visão 
empreendedora.  Leia na íntegra.

Sebrae apresenta prêmio MPE Brasil 
aos empresários do ramo de panificação

Durante a reunião entre 
panificadores do Sindicato 
das Indústrias de 
Panificação a gestora do 
projeto MPE Brasil, Inácia 
de Lima, apresentou as 
vantagens em par�cipar 
desse concurso.
Leia na íntegra.

Ficou mais fácil exportar e importar para 
as micro e pequenas empresas

Para exportar as 
empresas precisam 
ser organizadas da 
maneira exigida pelos 
importadores e pela 
legislação de seus 
países, precisam ter 

condições de atender de imediato às solicitações dos 
clientes e desta forma mantê-los fiéis aos seus 
produtos. O Sebrae tem essa preocupação e promove 
missões com palestras e treinamentos para aumentar a 
capacidade de seu público-alvo conhecer as nuances 
desses mercados. Leia na íntegra. 

Resumo das Licitações Sebrae/RO

LICITAÇÕES REALIZADAS 34

32%

VALOR CONTRATADO R$ 2.161.199,93

VALOR CONTRATADO POR 

MPE´S
R$ 1.965.521,01

INDICE MPE´S 91%

ECONOMIA

R$ 3.197.665,00

R$ 2.161.199,93

R$ 1.036.465,07

VALOR ESTIMADO

VALOR CONTRATADO

DESCONTO

0800 570 0800        www.ro.sebrae.com.br    
Curta nossa página

Sebrae RO

Patrocínios
Seja nosso fornecedor: Clique aqui.

Foram 13 solicitações de patrocínio 
em 2015, sendo 4 aprovadas. 

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.

degustadores que avaliaram as caracterís�cas sensoriais 
e demais referências das amostras. Leia na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-e-faculdades-FIMCA-e-Metropolitana-no-1%C2%BA-Congresso-de-Gest%C3%A3o-Empreendedora-na-Sa%C3%BAde
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Sebrae-apresenta-pr%C3%AAmio-MPE-Brasil-aos-empres%C3%A1rios-do-ramo-de-panifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Ficou-mais-f%C3%A1cil-exportar-e-importar-para-as-micro-e-pequenas-empresas
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/Caf%C3%A9-de-Rond%C3%B4nia-concorre-no-Dia-Nacional-do-Caf%C3%A9-em-Bras%C3%ADlia
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