Do volante do
ônibus para a
agroindústria
As ações em políticas públicas do Sebrae em Rondônia
estimulam a economia das
mais variadas regiões do estado. Neste caso, percebe-se o
quanto as compras da prefeitura contribuíram para o crescimento dessa agroindústria.
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Queijos, iogurtes e leite pasteurizado
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são produzidos na propriedade

O

sonho de ser dono do
seu próprio negócio foi
o que motivou Elivelton
Leite a deixar de ser motorista
de ônibus para voltar ao pequeno sítio da família e ajudar
a transformar o leite em queijos e iogurtes. Essa decisão já
tem três anos e de lá para cá
muita coisa mudou na vida do
Elivelton.
Na pequena propriedade,
localizada a 18 km de Monte Negro, município da região do Vale
do Jamari, com pouco mais de
16 mil habitantes, junto com a

Fecomercio – Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de Rondônia

Paulo Rogério Santana

família, Elivelton construiu uma
agroindústria para pasteurizar o
leite produzido no sítio. Hoje eles
já compram a produção dos vizinhos. “A gente trabalha com uma
média de 500 litros de leite por dia,
essa é uma quantidade pequena,
mas optamos por trabalhar com
uma pequena quantidade, que
seja de qualidade”, explica.
Três anos depois de decidir
de largar o volante, Elivelton conta que está feliz com a nova vida.
“Hoje eu trabalho muito mais,
mas, em compensação, a gente
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vê o resultado do nosso trabalho
e a chance de expandir e melhorar ainda mais. Os nossos negócios são grandes”, avalia.
Atualmente,
queijos e iogurte
da propriedade
são comercializados nas cidades
de Monte Negro
e
Ariquemes.
Com as capacitações do Sebrae,
esses produtos
são destinados
também para a
merenda escolar
de Monte Negro.

o

leite,

o que eles produzem acaba sendo
adquirido pela Prefeitura, como
neste caso, para servirmos na merenda escolar”, destaca.

os

Elivelton e a família agora
comemoram a
nova fase, fazenMotorista de ônibus do o movimendeixou a profissão to contrário ao
para trabalhar no êxodo rural, obtendo mais rensítio da família,
da, oferecendo
transformando a
produtos regionais de qualidapropriedade em
uma agroindústria de à população.

O presidente da Comissão Permanente de Licitação de
Compras (CPL), Wedslei Cortês, explica que a Prefeitura de
Monte Negro está cumprindo a Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa. “Com as regras da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa conseguimos dar mais competitividade
aos produtores locais e, com isso,

Caso queira saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse o site www.sebrae.
ro ou ligue gratuitamente para
0800 570 0800. Você também
pode acessar o Sebrae pelo
WhatsApp, (69) 98130 5656, Instagram,
Facebook,
Twitter, LinkedIn e YouTube nos canais Sebrae RO.

Elivelton trabalhava como motorista de
ônibus e hoje é dono de uma agroindústria

CONTRIBUIÇÕES
Para potencializar a produ
ção da propriedade, os produtores
rurais identificaram a possibilidade
de montar
uma agroindústria. Agora
, além dos
próprios recursos natur
ais, chegam
a comprar insumos do
s produtores
rurais da região.

Confira este e outros Casos de
Sucesso em vídeo no canal do
YouTube.
Acesse este caso clicando aqui.
Para facilitar o apoio às diretrizes
da Lei Geral, a prefeitura oferece
um espaço conhecido como Sala
do Empreendedor, ambiente em
que são realizadas orientações
e que as informações entre as
secretarias estão disponibilizadas
para os empreendedores.

