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Apesar do frio abaixo de zero, 

empresários rondonienses 

se empolgaram com seu 

envolvimento na Missão Empresarial 

Internacional, organizada pelo Sebrae 

em Rondônia, para participar da Big 

Show – NRF, considerada a maior feira de 

negócios relacionados ao varejo do mundo.                        

Leia na íntegra.

FOMENTA RONDÔNIA TROUXE

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

MISSÃO EMPRESARIAL DO
VAREJO EM NOVA IORQUE

A primeira noite do even-
to contou com a pal-

estra do jornalista Luis Artur 
Nogueira, editor da revista Is-
toÉ Dinheiro. O Fomenta Ron-
dônia foi idealizado pelo Se-
brae, que teve início na noite 
do dia 29 de novembro/2017, 
no Teatro Estadual Palácio das 

Artes, em Porto Velho.                                    

Leia na íntegra.

SEBRAE REALIZA MAIS DE 57 MIL 
HORAS DE CONSULTORIA EM 2017

DESTAQUES 

O Sebrae em Rondônia tem oferecido 
consultorias nas empresas para atender 
as necessidades dos empresários de pe-
quenos negócios. É fundamental que os 
empresários direcionem seus esforços 
para descobrir quem é o seu cliente e o 
que ele deseja adquirir. Leia na íntegra.

SEBRAE REALIZOU 39 MISSÕES 
EMPRESARIAIS EM 2017

PIMENTA BUENO RECEBE PA-
LESTRA SOBRE ETIQUETA PRO-
FISSIONAL E ATENDIMENTO DE 

EXCELÊNCIA AO CLIENTE

O Sebrae em Rondônia levou mais de 700 par-
ticipantes de empresas de pequenos negócios 
para 39 missões empresariais realizadas em 
âmbito nacional. Foram aplicados mais de 2 
milhões de reais, incluindo a contrapartida dos 
empresários.  Leia na íntegra.

O Sebrae em Rondônia trouxe ao público 
de Pimenta Bueno uma nova visão sobre os 
comportamentos empresariais. O encontro 
foi ministrado por Claudia Matarazzo.
Leia na íntegra.

Compartilhe, 
inscreva-se e 
siga os canais

SEBRAE RO
Sebrae RO Sebrae RO

Clique aqui para fazer 
os cursos a distância

Conteúdos e dicas 
para  você interagir

Clique aqui e se inscreva 
para assistir os vídeos Clique aqui e acesse a todas as 

notícias do Sebrae

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-de-rondonia-na-maior-feira-do-varejo-do-mundo,359421103c7e0610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/abertura-do-fomenta-rondonia-teve-participacao-de-diversas-autoridades-politicas-e-de-empresarios,af00d3cec7310610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/de-uma-virada-no-seu-negocio,cc5f5f4cc443b510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-mais-de-57-mil-horas-de-consultoria-em-2017,07797314282c0610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realizou-39-missoes-empresariais-em-2017,f92c5a8c4fb40610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pimenta-bueno-recebe-palestra-sobre-etiqueta-profissional-e-atendimento-de-excelencia-ao-cliente,1e41d3cec7310610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
https://www.facebook.com/SebraeRondonia
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
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TRANSPARÊNCIA

2

        No portal do Sebrae na internet 

você pode acessar o Portal Transpa-

rência e saber mais sobre a instituição.

     Aqui você já tem uma prévia das in-

formações disponibilizadas no Portal 

Transparência.

     Qualquer dúvida, após a leiturado 

material disponibilizado, você pode ti-

rar em um e-mail direto como Comitê 

da Transparência  do  Sebrae:

transparencia@ro.sebrae.com.br

SEBRAE LANÇA EDITAL

TRANSPARÊNCIA

INSCRIÇÕES ATÉ 9/FEV.

A iniciativa visa formar um 

banco de facilitadores (instrutores 

e consultores) habilitados no tema 

“políticas públicas” e focados nos princípios 

da Lei Complementar nº 123/2006 – que insti-

tui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte – disseminando as 

boas práticas preconizadas na referida legis-

lação Leia na íntegra.

Facilitadores 
nos pontos de 
atendimento Sebrae

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
DO SEBRAE EM RONDÔNIA

Marcelo Thomé da Silva de Almeida
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
FIERO - Federação da Indústria de Rondônia

Raniery Araújo Coelho
FECOMÉRCIO - Federação de Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia

Wilson Evaristo
BASA - Banco da Amazônia

Felipe Tawerney Favero Zanella
BB - Banco do Brasil

Maria do Carmo Gonçalves da Rocha
CEF - Caixa Econômica Federal

Hélio Dias de Souza  
Faperon - Federação da Agricultura e Pecuária

Marco Cesar Kobayashi
Facer - Federação das Associações Comerciais

Darci Agostinho Cerutti 
FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

Paulo Rogério Santana
Feempi - Federação das Entidades de Micro e

Pequenas Empresas

Evandro Cesar Padovani
Seagri - Secretaria de Estado da Agricultura

Kleyson Luiz Nunes Musso
Sebrae - Serviço Brasileiro das Micro e Pequenas 

Empresas

George Alessandro Gonçalves Braga
Sepog - Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão

Ari Miguel Teixeira Ott
Unir - Universidade Federal de Rondônia

DIRETORIA EXECUTIVA

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE DA UNIDADE DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO

Dayan Cavalcante Saldanha 
Gerente da Unidade

Cristiano Borges Rodrigues
Analista Técnico

Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico 

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico 

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

para Facilitadores em Políticas Públicas.

Seja um fornecedor do 
Sebrae em Rondônia

Acesse o canal de Compras  

e Licitações no portal do Se-

brae, faça a inscrição da sua 

empresa e acompanhe todos 

os processos para fazer um 

bom negócio com a gente. 

Clique aqui agora mesmo.

SEBRAETEC

Oportunidade de negócio

Você pode cadastrar a 

sua empresa para par-

ticipar do Programa 

Sebraetec. 

No programa, sua em-

presa será contratada 

para prestar serviços 

de inovação e tecno-

logia aos pequenos 

negócios de Rondônia. 

Inscreva-se aqui.

OUVIDORIA
É o canal direto para sugerir, reclamar, elogiar, criti-
car ou denunciar a atuação do Sebrae.
Manifeste-se aqui.

TRANSPARÊNCIA
SEBRAE

O canal de Transparência do 

Sebrae passou por mudanças para 

facilitar o acesso às informações.                                      

Clique aqui.

O SEBRAE EM RONDÔNIA TEM SUAS 
CONTAS APROVADAS PELA CGU
O Sebrae integra o Sistema S de en-

tidades de direito privado criadas 

ou autorizadas por meio de lei com 

finalidade específica de prestar as-

sistência e/ou ensinar determinada 

classe social ou profissional. Trata-se 

de entidades paraestatais, que atuam 

ao lado do Estado. Leia na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-lanca-edital-para-facilitadores-em-politicas-publicas,e248b1adc9401610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/seja-nosso-fornecedor,23e9c66742395410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/edital-de-credenciamento-sebraetec,b6335edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://http://www.ouvidoria.sebrae.com.br/Cadastro/Mensagem.aspx?tr=6
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/transparencia?codUf=23
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-sebrae-em-rondonia-tem-suas-contas-aprovadas-pela-cgu,fc364d4efe960610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A participação de piscicultores nos even-

tos realizados em 2017, que buscavam in-

centivar o consumo e aumentar as vendas 

de pescado, foi muito positiva. Baseado 

nas experiências anteriores, o Projeto 

Piscicultura reuniu, no dia 25 de janeiro, 

seu grupo de trabalho e seus  parceiros 

no na sede do Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) de Porto 

Velho. Leia na íntegra.

DESTAQUES 

Porto Velho recebeu, durante o Fomenta Ron-

dônia, uma rodada de negócios que reuniu 

grandes empresas privadas para negociar pro-

dutos de micro e pequenos empresários do es-

tado e levar sua mercadoria a outros locais do 

país. Eliel de Almeida, de Ouro Preto do Oeste, 

fez questão de participar da ação para apre-

sentar suas tiras de coco, que são sucesso na 

região há um ano e meio: “É um produto mui-

to saudável porque é natural. É só coco seco e 

açúcar mascavo”. Leia na íntegra.

RODADA DE NEGÓCIOS 
COM OPORTUNIDADES DE 
COMÉRCIO COM OUTROS 

ESTADOS DO BRASIL

 Empresários de micro e 

pequenas empresas que 

possuem débitos tributários 

devem procurar a Receita 

Federal até o dia 31 de janei-

ro para parcelar as dívidas e 

permanecerem no Simples 

Nacional. O alerta é do presi-

dente do Sebrae, Guilherme 

Afif Domingos. O projeto 

que estende aos pequenos 

negócios os benefícios con-

cedidos às grandes empre-

sas para o parcelamento 

de débitos com o fisco foi 

aprovado pelo Congresso 

Nacional em dezembro. 

Leia na íntegra.
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 O Projeto de Cafeicultura que o Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) em Rondônia desenvolve des-

de ano passado, atendendo ao convênio 

017/PGE/2017, já vem conseguindo atuar 

no apoio aos pequenos produtores de 

café com capacitações, visitas técnicas, 

seminários, consultorias e diversas in-

tervenções visando a qualidade do café 

e a excelência na gestão das proprieda-

des. Leia na íntegra.

COMITÊ GESTOR DE PROJETO 
DE CAFEICULTURA SE REÚNE 
PARA DEFINIR ESTRATÉGIAS

CONGRESSO PODERÁ DERRUBAR VETO AO 
REFIS DAS MPE

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA 
INCENTIVAR O CONSUMO DE PESCADO

CHUPINGUAIA AGORA TEM SALA DO 
EMPREENDEDOR

REFIS

PISCICULTURA

POLÍT ICAS PÚBLICAS

A Exma. Sra. prefeita de Chupin-
guaia, Dra. Sheila Flávia Anselmo 
Mosso, declarou: “Tivemos a 
honra de, no dia 23 de janeiro 
de 2018, receber a equipe do Se-
brae para a inauguração da Sala 
do Empreendedor no município 
de Chupinguaia, onde iremos 
escrever nossa história. E com 
isso daremos tratamento difer-
enciado aos micro e pequenos 
empreendedores de nosso mu-
nicípio”. Leia na íntegra.

Prefeita e parceiros inauguram a Sala em Chupinguaia

Guilherme Afif Domingos, presidente do 
Sebrae, alerta empresários.

Reunião com piscicultores de 
Porto Velho e região.

Empresários notificados pela Receita Federal devem parcelar débitos

A participação de piscicultores nos eventos realizados em 2017

Mais um município disponibiliza um espaço para o Empreendedorismo

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/reuniao-do-grupo-de-trabalho-para-incentivar-o-consumo-e-aumentar-as-vendas-de-pescado,f0efe997bc741610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/rodada-de-negocios-com-oportunidades-de-comercio-com-outros-estados-do-brasil,adcc040a2c620610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/congresso-podera-derrubar-veto-ao-refis-das-mpe,3d8a9745e9cd0610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/comite-gestor-de-projeto-de-cafeicultura-se-reune-para-definir-estrategias,a5efe997bc741610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/chupinguaia-agora-tem-sala-do-empreendedor,c123b65500241610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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