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FEMUAR

PORTOAGRO TERÁ 
PALESTRAS E WORKSHOP 
COM APOIO DO SEBRAE

SETOR PRODUTIVO É DESTAQUE 
EM FEIRA MULTISSETORIAL

A agroindústria e o setor produtivo estão 
conseguindo se destacar entre as mais 
de 50 empresas que participam da Feira 

Multisetorial de Ariquemes (Femuar). O evento 
começou no dia 23 e segue até domingo, com 
expectativa de atrair mais 300 mil visitantes, 
juntamente com a Exposição Agroindustrial de 
Ariquemes (Expoari). No total, as duas feiras 
atraem 130 empreendimentos, sendo a grande 
maioria de Ariquemes e cidades vizinhas, mas 
alguns empresários de outros estados também 
apostam nos eventos. Leia Mais na Integra.

A segunda edição da Feira de Ne-
gócios e Tecnologias Rurais Sus-

tentáveis de Porto Velho (Portoagro) 
foi oficialmente lançada na noite des-
ta segunda-feira, 25 de julho, na capi-
tal rondoniense. O evento, organizado 
pela Associação dos Proprietários Ru-
rais de Rondônia (APRRO), acontece 
entre os dias 24 e 28 de agosto no Par-
que dos Tanques, com o apoio de en-
tidades e do poder público local. Leia 
Mais na Integra.

PRODUÇÃO DE CAFÉ TEM 
MAIOR RENDIMENTO COM 

A SEMIMECANIZAÇÃO

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

Rondônia é o segundo maior produtor de 
café canéfora (robusta) do país, e o período 
entre abril e julho é a melhor época para a 
colheita. Leia na Integra.

EMPRESA DE SERVIÇOS AUTO-
MOTIVOS OFERECE 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
ÀS MULHERES

Dinamizar as estruturas de atendimento e 
romper com velhos paradigmas é requis-
ito primordial para qualquer empreendi-
mento comercial que queira sobreviver 
num mercado cada vez mais competitivo.  
Leia na Integra.

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/Manchete-sem-foto/setor-produtivo-e-destaque-em-feira-multissetorial,69c0257e69226510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/portoagro-tera-palestras-e-workshop-com-apoio-do-sebrae,bd35ccb672826510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/portoagro-tera-palestras-e-workshop-com-apoio-do-sebrae,bd35ccb672826510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/producao-de-cafe-tem-maior-rendimento-com-a-semimecanizacao,35d68dc3d9406510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto,
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/empresa-de-servicos-automotivos-oferece-atendimento-diferenciado-as-mulheres,1d39ebb722336510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://ead.sebrae.com.br/
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PALESTRA SHOW SOBRE VENDAS ANIMA 
EMPRESÁRIOS EM VILHENA

Parceria com a CDL trouxe o palestrante Helder Martins para conversar com donos de pequenos negócios da região.

CASTANHEIRAS RECEBEU CICLO DE 
PALESTRAS DO SEMINÁRIO RURAL

ROLIM DE MOURA RECEBE PROGRAMA 
“VENCENDO A CRISE COM INOVAÇÃO”

VILHENA

SEMINÁRIO RURAL

ROLIM DE MOURA

O artesanato surgiu na vida de Silvia Brandão Ramos ain-
da na adolescência, durante uma atividade escolar. De 
lá para cá ela não parou mais e vem conseguindo obter 
bons resultados com a ajuda da Sala do Empreendedor 
de Buritis, cidade que escolheu para desenvolver sua ati-
vidade. Leia na Integra.

Monte Negro é um município da região do Vale do Jamari 
com apenas 14 mil habitantes e distante do principal eixo 
econômico de Rondônia, a BR-364. Em tempos difíceis 
para a economia brasileira, um cenário ruim para em-
preender. Mas, com o incentivo aos pequenos negócios 
a cidade mantém seu comércio aquecido. Na Sala do Em-
preendedor, espaço desenvolvido pelo Sebrae e a prefei-
tura local para ajudar donos de pequenos negócios a ter 
melhores resultados em suas atividades, o movimento é 
intenso. Leia na Integra.

Ações estratégicas para divulgar o peixe produzido 
em Rondônia estão sendo desenvolvidas pelo Se-
brae dentro e fora do estado. O anúncio dessas ações 
foi durante reunião com piscicultores em Ariquemes.  
Uma das ações traçadas para impulsionar o consumo re-
gional de pescado será a degustação de pratos feitos à 
base de peixe na Exposição Agroindustrial de Ariquemes 
(Expoari), evento que atrai mais de 300 mil pessoas entre 
os dias 23 e 31 de julho. “Ação semelhante já foi realizada 
na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, para que a po-
pulação conheça as várias possibilidades de receitas que 
podem ser feitas com o peixe”, explicou Lucas Manoel 
Santana, coordenador da carteira de Agronegócio do Se-
brae. Leia na Integra.

Contando com o 
apoio do Sebrae em Ron-
dônia, a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Vilhena 
recebeu vendedores, donos 
de pequenos negócios e 
funcionários do comércio 
local em seu auditório na 
noite desta quinta-feira (30). 
Todos foram ver de perto a 
palestra show “O segredo 
dos vendedores campeões” 
do empresário e palestrante 
Helder Martins. A apresen-
tação destacou todos os 
processos que envolvem 
a venda e a relação entre 

clientes e empresa. “Com 
essa palestra vou melhorar 
meu relacionamento com 
meus clientes, principal-
mente como valorizá-los, 
focando não somente a 
venda, mas também o 
pós-venda. Assim, garanto 
o retorno e satisfação de 
meus clientes”, destacou a 
empresaria Litiê Ferreira. 
Sobre a descontração, a 
empreendedora reforça o 
dinamismo e a forma des-
contraída do facilitador 
repassar o assunto. Leia 
na Integra

Sebrae promoveu semana inteira de atividades em conjunto com entidades parceiras

A implantação e legalização 
das agroindústrias, com 
base Lei Estadual nº 2.412, 
de fevereiro de 2012, foi 

um dos temas abordados 
no evento promovido 
pelo Sebrae em parce-
ria com a prefeitura e 

apoio do Senar, Idaron, 
Emater, Federação da 
Agricultura e Pecuária 
de Rondônia e Governo 
do Estado. Produtores 
rurais de toda a região 
vieram participar das 
palestras com especial-
istas em várias áreas. 
“O que nós queremos é 
conscientizar o produ-
tor sobre a importân-
cia de implantação de 
uma agroindústria no 
município. Garantin-
do, assim, melhores 
condições de vida ao 
homem do campo”, 

disse Paulo Arruda, 
técnico da Secretaria 
de Estado da Agri-
cultura. “Gostei muito 
de ter participado. 
Nós precisamos gerir 
melhor o que produ-
zimos e às vezes não 
sabemos como. Um 
seminário desses é 
muito decisivo pra 
nós”, relatou Maria 
do Carmo, produtora 
rural de Castanheiras, 
ao participar de mais 
um Seminário Rural do 
Sebrae em sua cidade. 
Leia na Integra.

A cidade de Rolim de 
Moura será a segunda de Ron-
dônia a receber o programa 
“Vencendo a crise com ino-
vação”. Criado pelo Sebrae em 
parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado (Fiero), 
o movimento traz pacotes de 
soluções de educação em-
preendedora e gestão, especí-
ficas para donos de pequenos 
negócios. O objetivo é ajudar o 
empresário local a atravessar 

o período de economia em 
baixa. 

Com o slogan “a crise 
não derruba você”, o progra-
ma tem o brinquedo “João 
teimoso” como símbolo da 
persistência dos empreende-
dores. De acordo com o dire-
tor superintendente do Se-
brae em Rondônia, Valdemar 
Camata Júnior, o mascote 
da campanha publicitária 
representa bem o empre-
sariado rondoniense. “Foi 

ARTESÃ MELHORA GESTÃO 
DO ATELIÊ COM AJUDA DA 

SALA DO 
EMPREENDEDOR

INCENTIVO AOS PEQUENOS 
NEGÓCIOS AJUDA 

MONTE NEGRO

SEBRAE PREPARA AÇÕES 
ESTRATÉGICAS PARA 

DIVULGAÇÃO DO PEIXE DE RO

Clique aqui e acesse a todas as notícias na íntegra. 
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uma demanda trazida a 
nós pela Fiero, para que 
criássemos algo rápido 
e prático e que pudesse 
orientar os empresários 
de todos os segmentos 
a passar por essa tur-
bulência econômica com 
menos transtornos. De-
cidimos, então, por um 
pacote de orientações, 
consultorias, cursos 
e demais soluções do 
Sebrae capazes de dar 

esse referencial de 
gestão para nossos em-
preendedores”, explicou. 
De forma prática, Cama-
ta explica que a ideia 
de comparação do em-
presário com o “João 
teimoso” é simples. “As-
sim como o brinquedo, 
nossos empresários po-
dem até balançar com 
as crises, com o mau 
tempo, mas voltam a 
ficar de pé”, conclui. 
Leia na Integra.
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http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/artesa-melhora-gestao-do-atelie-com-ajuda-da-sala-do-empreendedor,8ed0871aecbd5510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/incentivo-aos-pequenos-negocios-ajuda-monte-negro,a6f3871aecbd5510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-prepara-acoes-estrategicas-para-divulgacao-do-peixe-de-ro,875c8dc3d9406510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/palestra-show-sobre-vendas-anima-empresarios-em-vilhena,a000040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/palestra-show-sobre-vendas-anima-empresarios-em-vilhena,a000040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/castanheiras-recebeu-ciclo-de-palestras-do-seminario-rural,fb49040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/rolim-de-moura-recebe-programa-vencendo-a-crise-com-inovacao,f210699a266c5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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MEI IRREGULAR TERÁ EMPRESA FECHADA 
PELA RECEITA FEDERAL
Empreendedores individuais que não pagam boletos e não fazem declaração terão baixas

EMPRESAS COM PROJETOS DE INOVAÇÃO 
PODEM CONSEGUIR DINHEIRO

PISCICULTURA DE RONDÔNIA 
ATRAI INVESTIDORES

EMPREENDEDORISMO

EDITAL DE INOVAÇÃO

VALE DO JAMARI

Incentivar as compras públicas da agricultura familiar 
para a merenda escolar e promover o desenvolvimento 
econômico local e regional. Esse foi o objetivo do semi-
nário “Eficiência e eficácia nas compras públicas”, desen-
volvido pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com o 
Tribunal de Contas do Estado. Leia na Integra.

O prêmio tem por objetivo aumentar a qualidade, a pro-
dutividade e a competitividade das Micro e Pequenas 
Empresas. Para participar a empresa deve ter domicílio 
fiscal no mesmo estado onde fizer a inscrição, estar no 
mínimo 1 ano no mercado, ter receita bruta anual de, no 
máximo, 3 milhões e 600 mil reais e estar regular com 
sua situação fiscal. Leia na Integra.

Trabalhadores das indústrias de Pimenta Bueno e Caco-
al, que fazem parte do polo de confecções da região, re-
ceberam treinamento para operar máquinas equipadas 
com a tecnologia Audaces. O curso teve carga horária de 
24 horas-aula e foi realizado no laboratório de informá-
tica do Senai, em Cacoal, de 25 a 28 de julho. O objetivo 
foi orientar o uso dessa técnica diretamente nas plantas 
industriais. 
Durante o treinamento, os participantes aprenderam a 
executar a modelagem industrial com o auxílio de instru-
mentos informatizados e ferramentas de manipulação e 
medidas do sistema. O software oferece melhor custo e 
benefício ao setor, por diminuir o desperdício no corte 
do tecido no processamento industrial. A ação foi realiza-
da pelo Sebrae em Rondônia em parceria com o Senai, a 
fim de subsidiar o desenvolvimento industrial, aumentar 
a competitividade e fomentar o polo de indústrias têxteis 
na região de Cacoal e Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste 
e Rolim de Moura, como uma das ações estratégicas da 
instituição para o setor. Leia na Integra.

As duas principais obrig-
ações dos Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) são com o pagamento 
dos boletos mensais com 
valores fixos (Documento 
de Arrecadação Simplifi-
cada – DAS) e a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
do MEI (DASN-SIMEI), que 
deveria ter sido feita no 
prazo legal (janeiro a maio). 

O Governo Federal, pela 
resolução do Comitê Gestor 
do Simples Nacional, vai dar 
baixa no Cadastro Nacional 

Projeto com o apoio do Sebrae disponibiliza até 20 milhões para o financiamento de projetos

Estão abertas as in-
scrições para projetos de 
inovação na plataforma 
InovAtiva Brasil. Serão R$ 

20 milhões destinados a 
projetos intensivos em 
tecnologias inovadoras 
ou capital intelectual, 
contemplando as cin-
co regiões brasileiras.  
O programa concede 
aporte de recursos fi-
nanceiros e tem o ob-
jetivo de fomentar e 
desenvolver negócios 
inovadores e criativos. 
O Sebrae contribuirá 
para aumentar a com-
petitividade e a produ-
tividade dos pequenos 

negócios com poten-
cial de alto impacto. 
O subsídio será de até 
R$ 120 mil por projeto, 
com prazo de execução 
de 24 meses. Serão 
reservados, no mín-
imo, 20% dos recur-
sos para projetos de 
cada modalidade de 
empresas das regiões 
Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, desde que 
atinjam pontuação 
mínima conforme cri-
térios de classificação 
previstos no edital. 
Leia na Integra

Empresários do setor de 
processamento e distribuição 
de pescado prospectam negó-
cios em Rondônia com a ajuda 
do Sebrae. O objetivo é in-
centivar e criar alternativas 
de comercialização para os 
piscicultores do estado. Uma 
reunião com o Grupo Edifrigo 
foi realizada em Cacaulândia, 
na região do Vale do Jamari, 
município que se destaca pela 
produção de pirarucu, um dos 
peixes nobres da Amazônia. 

O empresário Edio 
Pozzer, dono de um frigo-
rífico de processamento de 

pescado em Santarém (PA) 
e de uma distribuidora em 
São Bernardo/SP, disse que 
o peixe rondoniense é de 
excelente qualidade e que 
é necessário abrir mercado 
em outras regiões do país. 
“Os peixes da Amazônia 
ainda são pouco consumidos 
nas demais regiões brasilei-
ras. É preciso que esse mer-
cado cresça”, lembra o em-
presário. Para o piscicultor 
Clóvis Argolo, a possibilidade 
de fazer negócios com mais 
parceiros comerciais é im-
portante no processo de val-

SEMINÁRIO ENSINA 
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

NAS COMPRAS PÚBLICAS

APRIMORAR A COMPETI-
TIVIDADE É UMA FORMA DE 

VENCER A CRISE

PARCERIA INVESTE EM 
MODELAGEM INDUSTRIAL 

PARA O SETOR TÊXTIL 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

dos MEI inadimplentes, 
ou que não apresentaram 
a DASN-SIMEI há mais de 
24 meses. Pela previsão 

do comitê, estima-se que, 
em Rondônia, pelo menos 
9 mil empreendedores 
individuais terão o CNPJ 
cancelado. Essa situação 
vai gerar grande impacto 

na regularidade fiscal 
desses contribuintes. 
Leia na Integra.

Microempreendedores Indivi-

duais recebem orientação.

O regulamento oferece aos 
finalistas pontuação extra 
de 10% no processo de 
classificação para empresas 
incubadas.

O coordenador do projeto de 
piscicultura do Sebrae em 
Rondônia.

orização do peixe pro-
duzido em Rondônia. 
Leia na Integra.
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http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/seminario-ensina-eficiencia-e-eficacia-nas-compras-publicas,b2c5c6c994746510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/aprimorar-a-competitividade-e-uma-forma-de-vencer-a-crise,f58b094fd3ef5510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/parceria-investe-em-modelagem-industrial-para-o-setor-textil,1959ebb722336510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresas-com-projetos-de-inovacao-podem-conseguir-dinheiro,7405ebc6e4bd5510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mei-irregular-tera-empresa-fechada-pela-receita-federal,f634ebc6e4bd5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/piscicultura-de-rondonia-atrai-investidores,8f49871aecbd5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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2016 Agenda de Cursos e Eventos
Sebrae/RO

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

Ariquemes Mirante da Serra

Rolim de Moura

Pimenta Bueno

Transforme sua ideia em modelo de negócio - Ji-Paraná/RO
JI-PARANÁ / RO Início: 01/08/2016 Término: 03/08/2016

Empretec em Vilhena/RO
VILHENA / RO Início: 22/08/2016 Término: 27/08/2016

Crédito e Cobrança - Vilhena/RO
VILHENA / RO Início: 16/08/2016 Término: 19/08/2016

Curso D. Olho na Qualidade - Vilhena/RO
VILHENA / RO Início: 15/08/2016 Término: 17/08/2016

 Planejamento Estratégico - Ji-Paraná/RO
JI-PARANÁ / RO Início: 08/08/2016 Término: 09/08/2016

Líder Coach - Liderando para Alta Performance - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 08/08/2016 Término: 21/08/2016

Curso de Compras Governamentais - Mirante da Serra/RO
Mirante da Serra / RO Início: 10/08/2016 Término: 12/08/2016

Curso de Boas Práticas de Fabricação- Rolim de Moura/RO
Rolim de Moura / RO Início: 01/08/2016 Término: 31/08/2016

Curso - Gestão Visual de Loja- Rolim de Moura/RO
Rolim de Moura / RO Início: 12/08/2016 Término: 14/08/2016

Curso - Gestão Financeira - Rolim de Moura/RO
Rolim de Moura / RO Início: 15/08/2016 Término: 19/08/2016

Curso 5S - Atendimento Indivual - Pimenta Bueno/RO
Pimenta Bueno / RO Início: 15/08/2016 Término: 19/08/2016

SEI Controlar meu Dinheiro - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 16/08/2016

 SEI Controlar meu Dinheiro - Ji-Paraná/RO
JI-PARANÁ / RO Início: 11/08/2016 Término: 11/08/2016

Atendimento ao Cliente - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 22/08/2016 Término: 27/08/2016

 SEI Comprar - Ji-Paraná/RO
JI-PARANÁ / RO Início: 25/08/2016 Término: 25/08/2016

SEI Vender - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 26/08/2016

Jí - Paraná

Vilhena

Beleza e Saúde - Cacoal/RO
CACOAL / RO Início: 08/08/2016 Término: 11/08/2016

Curso Avançado - Ouro Preto D. Oeste/RO
Ouro Preto D. Oeste/ RO Início: 22/08/2016 Término: 26/08/2016

Curso de Gestão Rural - Ouro Preto D. Oeste/RO
Ouro Preto D. Oeste/ RO Início: 06/08/2016 Término: 07/08/2016

Lider Coach - Ouro Preto D. Oeste/RO
Ouro Preto D. Oeste/ RO Início: 30/08/2016 Término: 31/08/2016

Curso de Compras Governamentais - Teixeirópolis/RO
Teixeirópolis/ RO Início: 15/08/2016 Término: 17/08/2016

Cacoal

Ouro Preto do Oeste

Teixeirólopis

Porto Velho/RO

Transforme sua ideia em modelo de negócio - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 15/08/2016 Término: 17/08/2016

Gestão Financeira do Controle à Decisão - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 10/08/2016 Término: 24/08/2016

Técnicas de Vendas  - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 22/08/2016 Término: 26/08/2016

Atendimento ao Cliente  - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 08/08/2016 Término: 12/08/2016

Curso de técnicas - Padronização de pão francês - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 03/08/2016 Término: 10/08/2016

6


