
Primeiro fórum do Programa 
Líder Rios de Rondon é  
realizado em Pimenta Bueno

Mais de 300 participantes  
reunidos na Semana da  
Empresa de Sucesso. 

EVENTOS

Porto Velho-RO, Fev. e Mar. de 2019, Edição Nº 41 

ALE discute setor 
produtivo

Movimento Rondônia pela 
Educação mobiliza servidores 
municipais

Frente Parlamentar em defesa das MPE 
começa a ser debatida 

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-promove-palestra-sobre-como-impulsionar-vendas-no-fim-de-ano,842d6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-encerra-capacitacao-de-facilitadores-em-politicas-publicas,8adc6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresario-de-porto-velho-em-parceria-com-sebrae-transforma-lixo-em-composto,e0ac6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos?codUf=23
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia/
https://www.instagram.com/sebraero/
https://twitter.com/sebraero
https://br.linkedin.com/company/sebrae-ro
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/daniel-pereira-e-o-novo-superintendente-do-sebrae-em-rondonia,be9eddf358658610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Expressão
Para quem não sabe ela é a nossa estimada 
Lene, da Unidade de Finanças e Contabilida-
de (UFICON) na sede do Sebrae em Rondô-
nia. Trabalha há nove anos aqui conosco e se 
sente muito agradecida pelas oportunidades 
que o Sebrae lhe ofereceu. Aproveitou todas 
as capacitações e por isso tem o Sebrae com 
muito apreço e o que mais conta, o que é mais 
importante ao trabalhar aqui, é o constante 
aprendizado que sempre contribuiu para o seu 
crescimento profissional. Lene aproveita que 
vão publicar no Conexão e avisa aos colabora-
dores, que ao viajar de ônibus ou avião, fiquem 
sempre atentos aos comprovantes de passa-
gens e com as datas do período da viagem.  
Para que as prestações de contas estejam em 
conformidade com as instruções normativas.

Glacilene Marques de Souza Gomes
Unidade de Finanças e Contabilidade

Inovação para sua empresa pode estar 
mais perto e fácil do que você imagina. 
Por meio de serviços customizados e 
especializados, o Sebraetec promove 
o acesso de pequenos negócios a so-
luções em 7 áreas de conhecimento 
da inovação.

O propósito fundamental dos cursos on-

line do Sebrae é apoiar o empreendedor 

no gerenciamento de seu próprio negócio 

por meio do conhecimento teórico e prá-

tico em administração. Não só para quem 

já tem um estabelecimento, mas também 

para quem deseja abrir um negócio, da 

mesma forma é convidado a fazer inscri-

ção nos cursos.

O Sebrae em Rondônia é filiado à Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), que estimula e 
apoia as organizações para o desenvolvimen-
to e evolução de sua gestão. A FNQ dissemi-
na os fundamentos e critérios de excelência, 
para que se tornem sustentáveis, cooperati-
vas e gerem valor para a sociedade.

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto 

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou 

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta 

com ouvidores e interlocutores capacita-

dos para garantir que a sua manifestação 

seja atendida e receba o tratamento ade-

quado.

Com a missão de promover a competitividade 

e o desenvolvimento dos pequenos negócios, 

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto 

para integrar parceria institucional com a 

Fundação Abrinq.

EXPEDIENTE
Faperon - Federação da Agricultura e Pecuária

Hélio Dias de Souza

Roberto Emanuel Ferreira
FECOMÉRCIO - Federação de Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de Rondônia
Raniery Araújo Coelho

Francisco Holanda Iananes de Oliveira
BASA - Banco da Amazônia

Wilson Evaristo
Diego Brito Campos

BB - Banco do Brasil
Gustavo Arruda 

Adonias Antônio Miranda
CEF - Caixa Econômica Federação
Maria do Carmo Gonçalves da Rocha

Wilson Alves de Souza Filho
FIERO - Federação da Indústria de Rondônia

Alan Gurgel do Amaral
Emerson Fidel Campos Araújo

Facer - Federação das Associações Comerciais
Francisco Hidalgo Farina

Marco Cesar Kobayashi

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
Darci Agostinho Cerutti

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

Leonardo Heuler Calmon Sobral
Paulo Rogério Santanta

Seagri - Secretaria de Estado da 
Agricultura

Evandro Cesar Padovani

(Vago)

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas

Kleyson Luiz Nunes Musso

Ronaldo Starling Chaves

Sepog - Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Jailson Viana de Almeida

Arthur Leandro Veloso de Souza

Unir - Universidade Federal 
de Rondônia

Ari Miguel Teixeira Ott

Marcelo Vergotti

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha

Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues

Mário Antônio Veronese Varanda
Marcos Caetano Ramos

Assistente
Carlos Adriano de A. Mourão

Menor Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues

EQUIPE DA UNIDADE DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO

Diretor Superintendente
Daniel Pereira

Diretor Técnico
Samuel Silva de Almeida

Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos Berti Niemeyer

DIRETORIA EXECUTIVA

Assessoria de Imprensa
Explorata Produtora Ltda

TRANSPARÊNCIA

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/sebraetec-inovar-no-seu-negocio-pode-ser-facil,c38a5415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
https://www.ouvidoria.sebrae.com.br/AppForm
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-e-parceiro-institucional-da-fundacao-abrinq,4780473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Após anos de atividades 
voltadas à difusão da 
cultura empreendedora 

junto aos diferentes espaços 
de ensino, o Sebrae realizará, 
em 2019, a 1ª edição do Prêmio 
Nacional de Educação Empre-
endedora (PNEE). As inscri-
ções vão até o dia 26 de abril. 
Para participar basta estrutu-
rar as boas práticas realizadas 
no ambiente escolar.  É por 
meio dessa capacitação, que 

o estudante aprende a elabo-
rar e planejar formas e estra-
tégias de interagir com aquilo 
que ele passou a perceber.

O PNEE vem sendo imple-
mentado pelo Sebrae 
desde 2013. Nesses cin-

co anos, o número de capaci-
tações realizadas pelo Progra-
ma soma mais de 4 milhões e 
200 potenciais empreendedo-
res.

O evento foi realizado no 
dia 22 de março e trans-
formou-se em um gran-

de fórum de discussão da 
cadeia produtiva. Lideranças 
do setor aquícola, do gover-
no do estado e de entidades 
ligadas ao fomento da eco-
nomia também participaram 
do Dia de Campo. O superin-
tende do Sebrae em Rondô-
nia, Daniel Pereira, explicou 
que a instituição incentiva a 
entrada de pequenos produ-
tos neste setor e que os bons 

resultados da cadeia produti-
va do peixe acabam gerando 
impacto direto em outros se-
tores da economia. “Temos 
o pagamento de salários dos 
trabalhadores envolvidos 
neste segmento, temos o di-
nheiro que movimenta outros 
setores da economia, como 
o transporte. Tudo isso pode 
ser potencializado por meio 
dos pequenos produtores, 
que devidamente capacita-
dos, podem obter bons resul-
tados”, destaca.

O Serviço de Apoio 
às Micro e Peque-
nas Empresas em 

Rondônia (Sebrae) re-
alizou uma oficina de 
elaboração de planeja-
mento estratégico em 
Pimenta Bueno esta se-
mana (20) e contou com 
a presença do prefeito 
Arismar Araújo e toda 
sua equipe. Na progra-
mação, realizou-se a 

elaboração de diretri-
zes que irão nortear as 
ações da gestão recém 
empossada.

O Diretor Técni-
co do Sebrae em 
Rondônia, Samuel 

de Almeida, foi o facili-
tador da oficina, dando 
continuidade ao primeiro 
encontro realizado há al-
gumas semanas.

Prêmio Nacional de Educação 
Empreendedora mobiliza rede de 
educação

Sebrae incentiva piscicultura em Ron-
dônial

Sebrae realiza oficina de planeja-
mento estratégico para gestores 
públicos

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/fale-com-um-especialista-do-sebrae-atende-empreendedores-em-tempo-real,a7676ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/premio-nacional-de-educacao-empreendedora-mobiliza-rede-de-educacao,b206ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-incentiva-piscicultura-em-rondonia,60d5ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/premio-nacional-de-educacao-empreendedora-mobiliza-rede-de-educacao,b206ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-incentiva-piscicultura-em-rondonia,60d5ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae em Rondônia 
esteve presente com 
sua unidade móvel na 

paróquia e naquelas insta-
lações realizando palestras, 
oficina e atendimento. Na tar-
de desta quinta-feira, 14 de 
fevereiro, teremos as pales-
tras “Como se tornar um MEI” 
às 15h e “Como ter acesso 
ao crédito”, às 16h com a 
analista Francineide Câma-
ra. Na sexta-feira das 14 à 
18h o analista Ernani Gomes 

de Souza estará conduzindo 
a oficina “Como encontrar 
bons fornecedores”. Analista 
Técnico, Ernani apresentou 
estratégias importantes para 
comprar bem, adquirir insu-
mos de qualidade, obter pre-
ços e prazos favoráveis aos 
pagamentos. Com o objetivo 
de encontrar bons fornece-
dores, a oficina transforma as 
atitudes em lucratividade. 

Conduzindo os traba-
lhos, o presidente do 
Conselho Deliberativo 

Estadual do Sebrae, Hélio 
Dias, deu posse ao membro 
reconduzido e aproveitou 
para elogiar a atuação de 
Ott como conselheiro da en-
tidade: “O magnífico reitor 
sempre teve atuação mar-
cante e profícua em nosso 
conselho e é uma satisfação 
estar aqui agora na quali-
dade de presidente da en-

tidade, dando posse a ele”. 
Prestigiando a posse, esta-
vam também os Diretores do 
Sebrae Daniel pereira (Su-
perintendente), Samuel de 
Almeida (Técnico) e Carlos 
Berti (Administrativo Finan-
ceiro).

Cristiano Borges fez mes-
trado em administra-
ção pela Universidade 

Federal de Rondônia (Unir), 
especialização em Gestão 
de pessoas e psicologia or-
ganizacional pela Faculdade 
Pontifícia Católica, Gradua-
ção em Publicidade e propa-
ganda pela PUC-Campinas, 
professor universitário, ana-
lista técnico do Sebrae em 

Rondônia e consultor.

Injeção de Ânimo é o resul-
tado de anos de pesquisa 
e experiência no ramo de 

marketing empresarial. Essa 
é a quarta obra do autor: 
Planejamento de Campanha 
Publicitária, Livro de mão da 
Redação Publicitária, A Bor-
boletinha e a Pimenteira (de-
dicado à filha caçula) e Inje-
ção de Ânimo.

Sebrae Itinerante realiza atendimento 
no Bairro JK

Sebrae empossa representante da 
Unir em seu Conselho Estadual

Livro sobre Marketing empresa-
rial é lançado em palestra

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A audiência pública foi 
realizada na Assem-
bleia Legislativa de 

Rondônia nesta segunda-feira 
(25), para definir a criação de 
uma frente parlamentar per-
manente das micro e peque-
nas empresas e negócios ru-
rais do estado. Presidida pelo 
deputado Anderson Pereira, 
a audiência pública teve por 
objetivo fomentar e fortalecer 

as ações do Legislativo Esta-
dual nesse setor, garantindo 
que sejam instrumentos para 
geração de emprego e renda.

Para Daniel Pereira, dire-
tor superintendente do 
Sebrae em Rondônia, 

a ideia de criar uma frente 
parlamentar em defesa das 
micro e pequenas empre-
sas está ligada aos dados po-
sitivos que eles produzem. 

Uma empresa que vem 
fazendo diferença não 
só em Ji-Paraná, mas 

até mesmo fora do Estado, 
a Ar Puro Soluções Ambien-
tais é especializada na cole-
ta, tratamento e destinação 
de resíduos de saúde, indus-
triais, perigosos e comuns.

Há cerca de 7 anos no 
mercado, a Ar Puro 
vem se destacando no 

mercado “Hoje atendemos 

grande parte de Rondônia e 
também o Acre. Nossa maior 
preocupação é realizar um 
trabalho de qualidade e con-
fiabilidade” relata o sócio 
da empresa, Marcelo Cruz. 
A empresa aberta em 2012, 
hoje conta com um quadro 
de 25 funcionários. A ge-
rente, Elaine Hilário, está na 
empresa há cinco anos, ela 
conta na Ar Puro foi desafia-
da a crescer.

Participantes do Pro-
jeto de Liderança 
e Desenvolvimento 

Econômico Regional (LI-
DER) da região do Vale do 
Jamari definiram como 
eixos de trabalho a edu-
cação empreendedora, 
a governança, o agrone-
gócio e o turismo. O pro-
jeto chega ao seu quin-
to encontro na quarta e 
quinta-feira (12 e 13 de 
dezembro). O piscicultor 
José Barroso, da cidade 

de Monte Negro, explica 
a escolha dos eixos para 
a realização de um tra-
balho que contemple os 
11 municípios da região 
do Vale do Jamari. “Esta-
mos pensando em quatro 
áreas que todos os muni-
cípios podem atuar. Isso 
é fundamental para o de-
senvolvimento coletivo”, 
destaca. O presidente 
da Federação das Asso-
ciações Empresariais de 
Rondônia (Facer).

ALE discute setor produtivo
Deputado Anderson propõe políticas públicas e debate 
economia de Rondônia com representantes do setor produti-
vo e público do estado.

Empresa de Ji-Paraná será a única 
que possui 3 certificados de ISO 
no Brasil

NOTÍCIAS

Projeto LIDER define eixos de 
trabalho no Vale do Jamari

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-lider-define-eixos-de-trabalho-no-vale-do-jamari,6fce4e89398a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/projeto-lider-define-eixos-de-trabalho-no-vale-do-jamari,0e978b4e6c3a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresa-de-ji-parana-sera-a-unica-que-possui-3-certificados-de-iso-no-brasil,71c97523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresa-de-ji-parana-sera-a-unica-que-possui-3-certificados-de-iso-no-brasil,71c97523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/ale-discute-setor-produtivo,bb66ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresa-de-ji-parana-sera-a-unica-que-possui-3-certificados-de-iso-no-brasil,71c97523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/ale-discute-setor-produtivo,bb66ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/projeto-lider-define-eixos-de-trabalho-no-vale-do-jamari,0e978b4e6c3a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com uma previsão para 
atender 19 mil peque-
nos negócios em 2018, 

o Sebrae em Rondônia aten-
deu 21 mil. Nos processos 
de inovação, as expectativas 
foram superadas em 38% e a 
fidelização de clientes atin-
giu 108% dos empresários e 
empreendedores. Além das 
metas mobilizadoras que en-
globam fidelização, inovação, 

atendimento a micro e pe-
quenas empresas, bem como 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), também hou-
ve superação nas métricas e 
indicadores que permitiram 
alcançar os objetivos. O Se-
brae levou empresários a 26 
missões, desde o lançamento 
do livro Raízes Amazônicas – 
Arte & Design de Rondônia, 
no Centro de Referência.

Foi realizado nesta sema-
na, de 25 a 27, o II Semi-
nário Municipal de Edu-

cação de Cujubim, município 
da região do Vale do Jamari 
distante cerca de 160 quilô-
metros da capital, com cer-
ca de 20 mil habitantes, que 
reuniu praticamente todos 
os professores e gestores de 
escolas da rede municipal 
de ensino. O tema do evento 
foi “Educação é Transforma-

ção” e contou com diversas 
dinâmicas e palestras, para 
alinhamento de informações 
e motivar os servidores fren-
te aos desafios que a Educa-
ção do município enfrenta. O 
Sebrae (Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
em Rondônia) disponibilizou 
uma metodologia motivacio-
nal, sendo parte da progra-
mação oficial do evento.

Após a construção 
do mapa estratégi-
co da região, os lí-

deres chegaram a quatro 
eixos principais: educação 
empreendedora, agrone-
gócio, turismo e agover-
nança, cada eixo possui 
um plano de ação que será 
desenvolvido em parceria 
com a comunidade e com 
voluntários. O objetivo é 
apresentar o projeto de 
desenvolvimento econô-

mico dessa região que foi 
elaborado pelo grupo Líder 
Rios de Rondon ao longo 
de oito encontros e uma 
missão técnica na região 
de Minas Gerais. 

Esse projeto veio orga-
nizar o pensamento e 
juntar as lideranças 

para traçar estratégias de 
desenvolvimento local.” A 
expectativa é que os líde-
res da região sejam agen-
tes de transformação.

Mais de 300 participantes reunidos na 
Semana da Empresa de Sucesso em      
Ji-Paraná

Movimento Rondônia pela Educação 
mobiliza servidores municipais

Primeiro fórum do Programa Líder 
Rios de Rondon é realizado em 
Pimenta Bueno

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-sebrae-em-rondonia-supera-suas-metas-em-2018,9af540c8df1c7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mais-de-300-participantes-reunidos-na-semana-da-empresa-de-sucesso-em-ji-parana,e64d85e533629610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/movimento-rondonia-pela-educacao-mobiliza-servidores-municipais,c677df3476959610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mais-de-300-participantes-reunidos-na-semana-da-empresa-de-sucesso-em-ji-parana,e64d85e533629610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/movimento-rondonia-pela-educacao-mobiliza-servidores-municipais,c677df3476959610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/primeiro-forum-do-programa-lider-rios-de-rondon-e-realizado-em-pimenta-bueno,aa4c7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/primeiro-forum-do-programa-lider-rios-de-rondon-e-realizado-em-pimenta-bueno,aa4c7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae ajudou estas 
empresas. A sua pode 
ser a próxima.

A dona de casa Rita Saito, 
com o apoio do Sebrae, 
transformou seu hobby e 

tornou-se uma Microempreen-
dedora Individual (MEI). Inclusi-
ve, hoje, é possível encontrar a 
marca dela em Rondônia e em 
Mato Grosso. Tudo graças à 
qualidade e ao design.

A empresa nasceu de uma 
conversa com as amigas 
e, para viabilizar, procu-

rou o Sebrae onde participou 

de vários workshops. De acor-
do com Emerson Silva, analista 
técnico do Sebrae de Vilhena, 
a equipe faz todo um acompa-
nhamento desde o processo de 
pensar o negócio até a gestão 
em funcionamento. “Temos so-
luções para todos os estágios 
do empreendimento, desde 
consultorias a capacitações”, 
disse. A matéria prima vem de 
fora de Rondônia e pretende 
comercializar em Porto Velho.

Dona de casa transforma momento 
ocioso em negócio de sucesso

NOTÍCIAS

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/casos-de-sucesso-rondonia,6d1e7e17e1c73510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2018%20-%20Espetos%20Imperial.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Caso%20Ar%20Puro.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Gurt%20Grota%20-%20Caso%20de%20Sucesso.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Caso%20Lab%20Rondon.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2017%20-%20Aprolmon.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Caso%20KS.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2016%20-%20Intensiva%20Fisio.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Rita%20Saito.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qYFeFcDLC6Br-ZibJEm4JzlRyvMOGeG
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/casos-de-sucesso-rondonia,6d1e7e17e1c73510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pequenos-negocios,a04e8d85c04a8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/dona-de-casa-transforma-momento-ocioso-em-negocio-de-sucesso,2b7d85e533629610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/dona-de-casa-transforma-momento-ocioso-em-negocio-de-sucesso,2b7d85e533629610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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EVENTOS
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AGENDA

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos/conexao-sebrae-cacoal22403,a8102ba058019610VgnVCM1000004c00210aRCRD

