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Junta Comercial se reúne com Sebrae e 
representantes de órgãos do Comitê

O Comitê Gestor 
administra a Redesim e 
foi estruturado para 
auxiliar nas ações de 
implantação do sistema, 
ar�culando as compe-
tências dos órgãos e 

Sebrae, Sindipan e Senai Realizam 
Consultoria no Setor Produ�vo de 
Panificadoras
O curso ‘‘Técnicas de 
Fermentação’’ trouxe 
inovações para os 
par�cipantes poderem 
aumentar sua capacidade 
de produção com maior 
qualidade. 
A consultoria oferecida 

Crédito e Cobrança podem ser 
problemas, mas com orientação do 
Sebrae poderão ser soluções
Na gestão de seus negócios, os 
empresários precisam ter 
prudência com a concessão de 
crédito, na mesma medida que 
precisam saber cobrar com 
diferentes estratégias para receber 

Sebrae Prepara Empresários para 
Desenvolver Capacidades Empreendedoras

Depois de muito 
tempo sendo 
aguardado, o 
Empretec retorna 

Em companhia do proprietário de microempresa Jacques 
Diniz, a equipe de Polí�cas Públicas do Sebrae/RO 
par�cipou no dia 17 de junho da cerimônia que contou com 
a Presidente da República, Dilma Rousseff, para 
comemorar a marca de 5 milhões de Microempreen-

dedores Individuais formalizados. O empresário da 
Sagitário Dede�zação não esconde a sa�sfação em fazer 
parte da equipe, porque iniciou como Microempresário 
Individual com apoio do Sebrae. Leia na íntegra.

News

en�dades integrantes da rede. Deverá procurar, em 
conjunto, compa�bilizar e harmonizar os procedimentos 
de registro evitando o excesso de burocracia. Leia na 
íntegra.

Sebrae par�cipa da 
comemoração de 5 milhões de 
Microempreendedores registrados

O evento aconteceu no Palácio do Planalto com ministros,
 parlamentares, autoridades e representantes empresariais.

pelo projeto se des�na a aprimorar o setor produ�vo. 
Leia na íntegra.

para atender as expecta�vas de empresários que 
aguardavam sua reedição em Porto Velho. Seu obje�vo é 
fomentar a criação de empresas de médio e pequeno 
portes e tem por princípio a inovação de forma 
sustentável. Leia na íntegra.

seus a�vos circulantes.
Com essas preocupações o Sebrae estruturou o curso 
ideal para este momento. Leia na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93participa%E2%80%93da%E2%80%93comemoracao%E2%80%93de%E2%80%935%E2%80%93milhoes%E2%80%93de%E2%80%93microempreendedores%E2%80%93registrados
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/junta%E2%80%93comercial%E2%80%93se%E2%80%93reune%E2%80%93com%E2%80%93sebrae%E2%80%93e%E2%80%93representantes%E2%80%93de%E2%80%93orgaos%E2%80%93do%E2%80%93comite
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/junta%E2%80%93comercial%E2%80%93se%E2%80%93reune%E2%80%93com%E2%80%93sebrae%E2%80%93e%E2%80%93representantes%E2%80%93de%E2%80%93orgaos%E2%80%93do%E2%80%93comite
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93sindipan%E2%80%93e%E2%80%93senai%E2%80%93realizam%E2%80%93consultoria%E2%80%93no%E2%80%93setor%E2%80%93produtivo%E2%80%93de%E2%80%93panificadoras
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93prepara%E2%80%93empresarios%E2%80%93para%E2%80%93desenvolver%E2%80%93capacidades%E2%80%93empreendedoras
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/credito%E2%80%93e%E2%80%93cobranca%E2%80%93podem%E2%80%93ser%E2%80%93problemas%E2%80%93mas%E2%80%93com%E2%80%93orientacao%E2%80%93do%E2%80%93sebrae%E2%80%93poderao%E2%80%93ser%E2%80%93solucoes


Sebrae capacita empresários do ramo 
de Bares e Restaurantes

O curso, des�nado 
à empresários e 
gestores de bares, 
restaurantes e 
lanchonetes, 
apresenta 
orientações 
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Sebrae Prepara Professores para a 
Formação de Jovens Empreendedores.

A educação 
empreendedora, 
meta das a�vidades 
do Sebrae, pretende 
ocupar seu espaço 

Projeto JEPP capacita alunos e 
Professores em São Miguel do Guaporé

No dia 9 de junho, a 
Prefeitura de São 
Miguel do Guaporé 
recebeu o material 
didá�co do Projeto 
JEPP – Jovens 
Empreendedores 

Está aberto o Credenciamento de
Instrutores e Consultores do Sebrae/RO

O Sebrae/RO  informa a 
abertura de 
credenciamento público 
de consultores e 
instrutores, por Edital 
permanentemente 
aberto, proporcionando 
a inscrição de 
candidatos, a qualquer 

Resumo das Licitações Sebrae/RO

LICITAÇÕES REALIZADAS 40

18%

VALOR CONTRATADO R$ 7.390.533,93

VALOR CONTRATADO POR 

MPE´S
R$ 7.194.855,01

INDICE MPE´S 97%

ECONOMIA

R$ 8.965.665,00

R$ 7.390.533,93

R$ 1.575.131,07

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 16 solicitações de patrocínio 
em 2015, sendo 5 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.

prá�cas para potencializar a atuação das empresas, 
especialmente num momento em que o brasileiro médio 
tem cortado despesas, incluindo a realização de refeições 
fora de casa.  Leia na íntegra.

Primeiros Passos no Escritório do Sebrae em Rondônia de 
Cacoal para u�lização na Escola Estadual Cândido 
Por�nari. Leia na íntegra.

FormaçãoJovens
Empreendedores

ensino médio e técnico

no Ensino Médio e está orientada a colaborar para o 
desenvolvimento integral dos adolescentes. A 
formação de empreendedores tem por obje�vo 
es�mular a par�cipação a�va dos jovens, preparando-
os enquanto estudantes para os desafios do mercado.

Com uma carga horária de 40 horas, esses profissionais 
estão sendo preparados para dar condições ao público 
juvenil de planejar seu futuro por meio de a�tudes 
empreendedoras. Leia na íntegra.

tempo, através do link abaixo. Posteriormente, será 
publicado Comunicado per�nente às demais fases do 
processo de seleção, conforme cronograma a ser definido 
e regras apresentadas no Edital. Acesse aqui o Edital.

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/Sebrae-capacita-empres%C3%A1rios-do-ramo-de-Bares-e-Restaurantes
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Projeto-JEPP-capacita-alunos-e-Professores-em-S%C3%A3o-Miguel-do-Guapor%C3%A9
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae%E2%80%93prepara%E2%80%93professores%E2%80%93para%E2%80%93a%E2%80%93formacao%E2%80%93de%E2%80%93jovens%E2%80%93empreendedores
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/Credenciamento-de-Consultores-e-Instrutores
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