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O evento reuniu mais de 500 
pessoas durante os dois dias 
de programação. O projeto 

executado pelo Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e, 
a Secretaria de Estado da Agricultura 
(Seagri), conta com importantes 
parceiros, como a Emater, o Instituto 
Federal de Rondônia (Ifro), a Embrapa, 
a Câmara Setorial do Café e outros.

Continue na Íntegra.

PALESTRA COM ESTILISTA RONALDO FRA-
GA MARCA RONDÔNIA FASHION EXPE-
RIENCE

DIA DE CAMPO DO PROJETO CAFEICULTURA 
DE RONDÔNIA DEBATE TECNOLOGIA NA 
CAFEICULTURA

SEBRAE REALIZA MAIS UMA 
ETAPA DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO DE FACILITADORES 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS 2018

ENCONTRO DO VAREJO EM 
ROLIM DE MOURA DISCUTE 
TEMAS ATUAIS

DESTAQUES 

O Sebrae Rondônia, por meio da 
Unidade de Atendimento Regional 
localizada em Rolim de Moura, re-
alizou nos dias 3 e 4 de abril o En-
contro do Varejo de Rolim de Moura.

Continue 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

A primeira noite do evento foi marcada 

pela palestra do renomado estilista Ron-

aldo Fraga, com o tema “Moda, cultura e 

identidade de marcas”. Fraga, que está nesse mer-

cado há mais de 30 anos, conta que “trabalhar com 

moda é coisa séria. Estamos falando de um dos três 

setores que mais empregam no Brasil e movimen-

tam não só a economia, mas a cultura do país”.

Continue na Íntegra.

Com participantes de todo o 
estado de Rondônia, o Se-
brae realizou etapa do Pro-
grama de Formação de Facili-
tadores em Políticas Públicas 
2018 com quaretnta candida-
tos de Rondônia e Amazonas.

Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/dia-de-campo-do-projeto-cafeicultura-de-rondonia-debate-tecnologia-na-cafeicultura,436d0cb5bfab2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-rondonia-realiza-encontro-do-varejo-de-rolim-de-moura,18bf938a40b92610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/palestra-com-estilista-ronaldo-fraga-marca-rondonia-fashion-experience,5a4a533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-mais-uma-etapa-do-programa-de-formacao-de-facilitadores-em-politicas-publicas-2018,f3d8607a3c0b2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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TRANSPARÊNCIA
        No portal do Sebrae na internet você 
pode acessar o Portal Transparência e saber 
mais sobre a instituição.
     Aqui você já tem uma prévia das infor-
mações disponibilizadas no Portal Transpa-
rência.
     Qualquer dúvida, após a leiturado mate-
rial disponibilizado, você pode tirar em um e-
-mail direto como Comitê da Transparência  
do  Sebrae:
transparencia@ro.sebrae.com.br

AGENTES DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL ATENDERÃO 
2.300 EMPRESAS NO PRIMEIRO SEMESTRE

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

Mary Teresinha Braganhol
SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura

Diego Brito Campos
BASA - Banco da Amazônia

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

 
José Lucas Coutinho dos Santos

Estagiário 

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Luiz Matheus Miranda Rodrigues
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

Seja um fornecedor do Se-
brae em Rondônia

Acesse o canal de Compras  e 
Licitações no portal do Sebrae, 
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 participar do 

Programa Sebraetec. 

No programa, sua empresa 

será contratada para pres-

tar serviços de inovação e 

tecnologia aos pequenos 

negócios de Rondônia. 

Inscreva-se aqui.

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

EMPRESA DE RONDÔNIA ENTRE AS 100 STARTUPS ESCOLHIDAS EM 
RANKING NACIONAL

Os empresários que 
são atendidos pelo 
programa Negócio a 
Negócio contam com 
atendimento e orienta-
ção gratuita e recebem 
um diagnóstico de ges-
tão. Quem realiza esse 
tipo de atendimento é 
o agente de orienta-
ção empresarial que 
faz visita a empre-

Destaques no Estado

Após análise que durou mais de 
cinco meses para avaliar mais 
de 1,3 mil empresas inscritas, 
foram escolhidas 100 startups 
com potencial para ser reco-
nhecidas como investimento de 
sucesso. De acordo com a lista 
publicada pelo jornal Valor Eco-
nômico, dentre as empresas que 

compõem o ranking apenas uma é de 
Rondônia, a EF de Ji-Paraná. A análi-
se foi realizada por mais de 40 espe-
cialistas nesse processo de seleção, 
que é uma combinação de tratativas 
que avaliam aspectos de inovação, 
mercado e potencial de crescimento.

Continue na Íntegra.

sas e aplica um diagnóstico 
de gestão básica, nele são 
avaliadas questões de mer-
cado, f inanças e operação. 
No primeiro semestre de 
2018 o Sebrae em Rondônia 
pretende atender 2.300 mi-
croempresas, aquelas que 
faturam até 360 mil  ao ano.

Continue na Íntegra.

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.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresa-de-rondonia-entre-as-100-startups-escolhidas-em-ranking-nacional,5b78c521ee5b2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/agentes-de-orientacao-empresarial-atenderao-2300-empresas-no-primeiro-semestre,4df47b6c5e372610VgnVCM1000004c00210aRCRD


ABRIL/18 Rondônia 3

0800 570 0800
    

acesse
o site: sebrae.ro

SEBRAE

SALA DO MICROEMPREENDEDOR É UMA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS PELO SEBRAE 
EM RONDÔNIA

O Sebrae Rondônia, por 
meio da Unidade de Atendi-
mento Regional em Rolim de 
Moura, realizará nos dias 3 
e 4 de abril o Encontro do 
Varejo de Rolim de Moura. 
De acordo com o Analista 
Técnico do Sebrae, Do-
mingos Sávio Oliveira, o 
evento ocorrerá na tenda 
de palestras do Espaço Al-

A Rondônia Fashion Experience é uma 
realização diferenciada que acon-
tecerá no Porto Velho Shopping nos 
dias 19 e 20 de abril. Haverá desfile 
da Coleção Indústria Rondoniense 
e a palestra master do estilista Ron-
aldo Fraga, que está gerando ansie-
dade nas profissionais do vestuário. 
De acordo com Fraga, o modelo de 
ideias e criações que surgem natural-
mente tem demonstrado vanguarda 
nos lançamentos. O estilista mineiro é 
um dos mais conceituados no universo 
da moda e apresenta uma visão das 

diferenças entre fazer moda 
e fazer confecção. O profis-
sional dará explicações so-
bre a criação de marca quan-
do se confere identidade 
– cuja construção, para ele, 
é a alma ao produto. A pal-
estra de Ronaldo Fraga será 
na quinta-feira, às 19h30, no 
auditório da União das Es-
colas Superiores de Ron-
dônia (Uniron) no shopping.

Continue na Íntegra.

O Sebrae em Ron-
dônia busca desen-
volver as poten-
cial idades de cada 
município,  para isso 
tem atuado com pro-
jetos de pol í t icas 
públ icas,  onde en-
volve entes públ icos 
e pr ivados.  A Sala 
do Empreendedor 

ternativo do município, e o 
convite se estende a todos 
os empresários de varejo da 
região da Zona da Mata. O 
evento é resultado de uma 
colaboração com a 3ª Roda-
da de Negócios da Rondônia 
Rural Show, organizada 
pela Emater/RO e parceiros.

Continue na Íntegra.

é um dos exemplos 
dessa parceria,  ofer-
ecendo atendimento 
voltado ao pequeno 
negócio.  No Estado 
de Rondônia,  mais 
de 25 municípios já 
contam com a Sala 
do Empreendedor.

Continue na Íntegra.

Rondônia Fashion Experience

SEBRAE RONDÔNIA REALIZA 
ENCONTRO DO VAREJO DE ROLIM DE MOURA

Comércio Varejista

EVENTO INÉDITO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 
EM PORTO VELHO

Empreendedorismo

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/evento-inedito-da-industria-do-vestuario-em-porto-velho,d871ddd2cf092610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-rondonia-realiza-encontro-do-varejo-de-rolim-de-moura,6551c6b200c82610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sala-do-microempreendedor-e-uma-das-politicas-publicas-aplicadas-pelo-sebrae-em-rondonia,d729c44fb6aa2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

SEBRAE REALIZA PALESTRA “UM NOVO OLHAR 
PARA LIDERANÇA”

A cidade de Urupá, na 
região Central de Ron-
dônia, recebe a ação Se-
brae Itinerante a partir 
desta terça-feira (10). Até 
a próxima quinta-feira (12), 
os técnicos da instituição 
vão visitar as empresas 
do município, fazer o at-
endimento/orientação vol-

Segunda-feira, 16 de abril, 
às 19h, o Sebrae realizou 

em seu auditório em Ji-Par-
aná, mais um evento da car-
teira do comércio varejista 
de moda. Será a palestra “um 
novo olhar para a liderança”, 
com o mágico e palestrante 
Valmir Etori. Com apresen-
tação de seus números de 
ilusionismo, Etori levará os 
participantes a uma reflexão 
sobre a nova face do líder.
Além do comércio varejista 

ante na van que ficará na 
praça, ministrar uma pal-
estra e uma oficina para 
os donos de pequenos 
negócios da cidade. O ob-
jetivo é tirar dúvidas so-
bre gestão e capacitar os 
empreendedores locais. 

Continue na Íntegra.

AÇÃO ITINERANTE REALIZADA EM URUPÁ

de moda, o Sebrae atua em 
Ji-Paraná com o segmento 
da beleza, tem atendido aos 
gestores e gestoras de salões 
de cabeleireiro, barbearias, 
manicures e estéticas. De 
acordo com a analista téc-
nica Angélica Salame, o se-
gundo trimestre de 2018 será 
de grandes oportunidades 
para os donos de peque-
nos negócios da região.

Continue na Íntegra.

ESTILISTA RONALDO FRAGA PRESENTE NA 
RONDÔNIA FASHION EXPERIENCE

Ronaldo Fraga estará se apre-
sentando na Rondônia Fashion 
Experience nesta quinta-feira 
19 de abril no auditório da Uniron 
do Shopping em Porto Velho. Ele 
é o estilista que visualiza a moda 
como um vetor cultural, mescla 
tendências demonstrando qual-
idades que simbolizam política, 
economia, gestão e cultura. 
Tudo isso adicionado provoca 
uma resultante de muitos sig-
nificados que trazem a marca 

na linha do tempo. Por ser um dos mais 
conceituados no cenário de criatividade 
da moda, é formado em estilismo pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
que visualiza entendimentos diferencia-
dos entre fazer moda e fazer confecção. 
Com especialização na Parson’s School, 
na cidade de Em Nova York, Fraga dará 
explicações sobre a criação de marca 
quando se confere identidade – cuja con-
strução, para ele, é a alma ao produto.

Cotinue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/urupa,e743c44fb6aa2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-palestra-um-novo-olhar-para-lideranca,f259607a3c0b2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/estilista-ronaldo-fraga-presente-na-rondonia-fashion-experience,925dfb0e054d2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

CACAULÂNDIA AGORA TEM APOIO A POLÍTICAS 
PÚBLICAS

CONSULTORIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA COM 
70% DE SUBSÍDIO

Em visita ao Sebrae 
em Porto Velho, o vice-
prefeito de Cacaulân-
dia João Caetano do 
Carmo, que também 
é agente de desen-
volvimento, esteve 
em reunião para al-
inhar procedimentos 
relativos à aplicação 
da Lei Complementar 
123/2006, ou Lei Geral 

O Sebraetec é uma forma 
rápida e econômica de 
levar inovação para seu 
pequeno negócio. Ele atua 
em sete áreas: design, 
produtividade, propriedade 
intelectual, qualidade, ino-
vação, sustentabilidade 
e tecnologia da infor-
mação e comunicação.

Funciona assim: o em-

da Micro e Pequena Em-
presa (MPE). Junto com 
a candidata a facilita-
dora em políticas públi-
cas Marilene Cristian da 
Luz, ele participa da ca-
pacitação para excelên-
cia no atendimento, na 
Sala do Empreendedor, 
nos dias 19 e 20 de abril.

Continue na Íntegra.

presário do pequeno negó-
cio com necessidade de 
inovar procura o Sebrae 
mais próximo, onde terá 
acesso à mão de obra es-
pecializada, que são as 
empresas prestadoras de 
serviços com soluções 
em inovação e tecnologia.

Continue na Íntegra.

IMPACTOS MARCANTES PARA AS STARTUPS DE 
RONDÔNIA
A Associação Brasileira 
de Startups (ABStart-
ups), em parceria com 
o Sebrae em Rondônia, 
iniciou-se em Porto Vel-
ho o Programa de Co-
munidades, nos dias 3 e 
4 de maio. A ABStartups 
tem o compromisso de 
estimular o desenvolvi-
mento do ecossistema 
de empreendedorismo 
tecnológico nacional, 

ela eleva a qualidade e a 
competitividade das start-
ups brasileiras. Entende-se 
por ecossistema a forma 
integrada com elementos 
necessários para intera-
gir, estabelecer relações 
de parceria e demais inter-
conexões que favoreçam 
vizinhanças proativas.

Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacaulandia-agora-tem-apoio-a-politicas-publicas,b1f065e8c3ed2610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/consultoria-de-inovacao-e-tecnologia-com-70-de-subsidio,ee99533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/impactos-marcantes-para-as-startups-de-rondonia,c2f9533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

SEBRAE INOVA NO SUL DE RONDÔNIA AO IMPLANTAR
A TRILHA DO SEI

CRIANÇAS EMPREENDEDORAS: DESAFIO DO SEBRAE EM 
RONDÔNIA

Os microempreende-
dores individuais (MEI) 
representam 47% das 
empresas abertas no 
Brasil atualmente. São 
cerca de três milhões 
de pessoas que saíram 
da informalidade e pas-
saram a gerir o próprio 
negócio. Mas muitos 
desses MEI esbarram 
nas dificuldades na hora 
de colocar o negócio em 
funcionamento. Em Vil-

Criar uma cultura em-
preendedora em crian-
ças e adolescentes é 
um dos desafios do Se-
brae em Rondônia. Em 
2017, 9 mil estudantes 
da rede pública já 
foram atendidos pela 
metodologia de ensino 
Jovens Empreende-

hena, na região sul de Ron-
dônia, não era diferente. 
Muitos procuravam cur-
sos para se aperfeiçoar e 
aprender mais sobre como 
funciona o mercado em 
que estão atuando, mas 
nem sempre conseguiam 
assimilar todo o conteúdo 
necessário, ficando ap-
enas com fragmentos das 
informações necessárias.

Continue na Íntegra.

dores Primeiros Passos 
(JEPP). Para 2018, o obje-
tivo é ampliar o programa e 
alcançar 11 mil estudantes.
O diretor técnico do Sebrae, 
Samuel Almeida, reforçou 
que o empreendedorismo 
deve fazer parte da vida das 
pessoas desde a infância. 
“Quando você mostra para 

crianças e adoles-
centes que eles são 
capazes de serem 
bem sucedidos, você 
está formando adul-
tos mais confiantes 
e que, com certeza, 
vão ser produtivos 
e empreendedores 
no futuro”, explica.
Continue na Íntegra.

GRUPO EMPRESARIAL VEM CONHECER 
AUTOMAÇÃO NO SEBRAE

O Sebrae em Ron-
dônia vem tra-
balhando o Mod-

elo de Excelência da 
Gestão® (MEG) desde o 
período em que capaci-
tou empresários com o 
PSGQ (Programa Sebrae 
de Gestão da Qualidade). 
Essa capacitação, de 136 
horas presenciais e 20 
horas de consultoria, era 

dividida em sete módulos – 
como o MEG – e atendeu 27 
empresas, com um total de 
51 gestores participantes 
nos anos de 2010 e 2011. 
O conteúdo destinava-se 
a ser aplicado nas empre-
sas e nas atividades profis-
sionais, com apresentação 
de exemplos práticos e 
aplicáveis à realidade 
do grupo. O atendimento Continue na Íntegra.

prestado antes e du-
rante o evento supriu 
as expectativas com 
informações e ativi-
dades nas empresas.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-inova-no-sul-de-rondonia-ao-implantar-a-trilha-do-sei,11ca533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/criancas-empreendedoras-desafio-do-sebrae-em-rondonia,33ab533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/grupo-empresarial-vem-conhecer-automacao-no-sebrae,7973533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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SEBRAE

PARCEIROS SE REÚNEM PARA DESENVOLVER 
SISTEMA COM O ESOCIAL

CONSULTORIA AUMENTA AS VENDAS DE 
EMPRESA

Nelson Trindade 
Batista começou 
como vendedor 

no Palácio das Bicicletas 
e hoje é dono do negócio e 
um caso de sucesso. “Esse 
é um segmento que está 
crescendo e muito, não só 
no Brasil. Ainda não che-
gamos no nível da Holanda, 

O eSocial tem por 
objetivo desen-
volver um siste-

ma de coleta de infor-
mações trabalhistas, 
previdenciárias e tribu-
tárias, armazenando-
as em um ambiente 
nacional virtual. É um 
projeto do governo fed-
eral, instituído pelo De-
creto nº 8.373, de 11 de 
dezembro de 2014, a 

fim de possibilitar aos 
órgãos participantes, 
conforme a pertinên-
cia temática de cada 
um, a utilização de tais 
informações para fins 
trabalhistas, previden-
ciários e fiscais e para 
a apuração de tributos 
e da contribuição para 
o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS). Essa nova forma 

de cumprir 
as obrig-
ações já 
e x i s t e n t e s 
n e s s a s 
áreas não 
altera suas 
legislações 
e s p e c í f i -
cas, apenas 
cria uma forma única e mais simplificada de atendê-las.

Continue na Íntegra.

país conhecido pelo uso da 
bicicleta, mas estamos a 
caminho”, disse Trindade.
Nelson entendeu que o mo-
mento era propício para in-
vestimentos e recorreu ao 
Sebrae, sendo surpreen-
dido com todo suporte e 
consultoria que recebeu.

Continue na Íntegra.

Caso de Sucesso

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/parceiros-se-reunem-para-desenvolver-sistema-com-o-esocial,9764533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/consultoria-aumenta-as-vendas-de-empresa,8085533f43723610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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