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Buscando intensificar as ações de fomento às micro 

e pequenas empresas da região, ocorreu na tarde da 

última quarta-feira, 24 de junho, na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico a Solenidade de 

inauguração do Ponto de Atendimento do SEBRAE-

RS em Rosário do Sul. O evento contou com a 

presença do prefeito Luis Henrique Antonello, 

secretários municipais, assessores, representantes do Centro Empresarial, Sindicato 

Rural, SEBRAE, EMATER,presidentes de associações e demais convidados. O Diretor 

Presidente do SEBRAE-RS Derly Cunha Fialho realizou a abertura da solenidade e 

destacou em seu pronunciamento os negócios do amanhã, “O Brasil é um país 

privilegiado, e esta região muito mais, os negócios do futuro são os que têm relação com 

alimentos, água, energia e meio ambiente. Estamos discutindo as lideranças dessa região 

para que possamos juntos ganhar tempo e avançar”. O prefeito Luis Henrique Antonello 

salientou em seu discurso a felicidade de contar com ponto de atendimento de uma 

instituição com mais de 40 anos de trabalho consolidado junto ao pequeno 

empreendedor, “Ao mesmo tempo é um grande compromisso para os empreendedores 

do município, para o poder público e para as entidades e instituições que promovem o 

empreendedorismo. Entendo que a partir desta mentalidade de empreendedorismo, que 

estamos começando a fortalecer em Rosário do Sul e região, permaneceremos dando 

mais um passo importante para nos prepararmos para o futuro”. Depois de efetuadas as 

explanações foram realizados pelos representantes parceiros da ação o desenlace da fita 

e o descerramento da placa de inauguração do Ponto de Atendimento do SEBRAE-RS 

em Rosário do Sul. O grande momento também foi ressaltado pela Secretária de 

Desenvolvimento Econômico Circe Barros, “O SEBRAE vem para somar com suas ações 

e seu auxílio para que os micro e pequenos empresários tenham, daqui pra frente, uma 

proximidade maior com o assessoramento e desenvolvimento com a economia local. Em 

Rosário do Sul o total de 893 micro empresários estão registrados pelo MEI, isso é uma 



representatividade muito significativa, precisávamos nesse momento deste apoio do 

SEBRAE para uma melhoria de qualidade no trabalho”. A Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico convida e aguarda todos os micro e pequeno empresários para conhecer e 

obter maiores informações do Ponto de Atendimento, localizado na Rua Amaro Souto 

nº2075. 


