
01/10/2021 

A Federação parabeniza e incentiva todas as 
boas ações que o Governo do Estado busca dar 
novo fôlego à economia e apoio às empresas, 
que foram impactadas pelas medidas restritivas 
adotadas para evitar a propagação do vírus da 
Covid-19.

Em reunião,  Patrícia Alves Portela Gerente de 
Micro e Pequenas empresas da SEDI, João Ta-
borda - assessor SEDI, o diretor da Fecomércio 
e presidente da SECOVI -  Abraão Lima Viana e 
o economista Silvio Persivo onde foi apresentada 
novas propostas de incentivos que poderão ser 
implementadas no Proampe – programa de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empre-
endedores de Pequenos Negócios do Estado 
de Rondônia, tem esse objetivo prover recursos 
financeiros para garantir o risco das operações 
de financiamento.

O programa pretende garantir crédito para finan-
ciar o crescimento das micro e pequenas empre-
sas que muitas vezes não têm condições de ofe-
recer garantias para conseguir melhores linhas 
de créditos, prazos e demais condições.

Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
incentiva a implementação do PROAMPE

04/10/2021 

Na manhã de segunda-feira do dia 04 de 
outubro  o presidente Raniery Coelho se reuniu 
com o Superintendente da SEDI, Sérgio 
Gonçalves para protocolar uma proposta ao 
Governo do Estado por meio Superintendência 
Estadual Desenvolvimento Econômico e 
Infraestrutura (SEDI) a fim de incluir jovens no 
mercado de trabalho. 

 
A proposta vai ao encontro do programa 
Geração Emprego desenvolvido pela SEDI que 
pretende permitir acompanhar as necessidades 
de qualificação de mão de obra. Tanto voltado 
ao aos empregadores quanto aos trabalhadores. 

Estiveram presentes também representantes 
do Sine Estadual e do sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac.

Proposta para o Governo para incluir 
jovens no mercado de Trabalho

Representatividade 
Boletim da

Outubro  I   2021

06/10/2021 

No dia 06 de outubro foi realizado o café 
da manhã na CDL organizado pelo Detran em 
agradecimento a Semana Nacional de Trânsito. 
Representando a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, o nosso conselheiro 
e presidente do Sindilojas/RO Antônio Ribeiro 
das Neves. 

Estavam presentes também  o Diretor Geral 
do Detran Paulo Ferreira, a diretora técnica 
de Educação de Trânsito Roberta Stochi, a 
presidente CDL Joana Joanora das Neves, 
o Vice-presidente Vanderlei Oriani, o 
Conselheiro fiscal José Soares e parceiros.

Café da Manhã é realizado em agradecimento 
ao apoio a  Semana Nacional do Trânsito

08/10/2021 

MPE Week é uma campanha do Banco do Brasil 
e parceiros. Iniciativa muito importante na medida 
em que seu objetivo é incentivar as pequenas 
empresas prepararem ofertas especiais, 
proporcionando preços melhores para aumentar 
suas vendas e caixa.  Principalmente, depois da 
pandemia, o BB, com o apoio do Sebrae, mostra 
sua capacidade de inovar o senso de 
oportunidade por proporcionar uma vitrine para 
as Micro e pequenas empresas. O Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac apoia a iniciativa.

Estavam presentes no evento 
Edson Lemos  
Superintendente do Banco do Brasil de Rondônia, 

Sandro Silva  
Consultor Mercado Pessoa Jurídica 

Pierre Barreto 
Gerente Geral da Agência Especializada Empresa

Samuel Silva de Almeida
Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia

Silvio Persivo
Economista.

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
apoia o evento da MPE Week

05/10/2021

Aproveitando a cerimonia de lançamento 
do projeto Candeias Cidade Limpa o 
presidente do Sistema Fecomércio/ Sesc/ 
Senac protocolou proposta ao prefeito de 
Candeias do Jamari Valteir Queiroz e a 
vereadora do município Zilmar Domingos, 
que visa a inclusão de jovens no mercado 
de trabalho e que possivelmente levará 
benefícios aos jovens do nosso Estado - 
sobretudo os que se encontram em 
vulnerabilidade social, quanto para o 
comércio local.

Proposta para Candeias do Jamari 
Inclusão de Jovens 
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