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ECONOMIA

SEBRAE ATENDEU MAIS
DE 19 MIL EMPRESAS EM 2016

PEQUENAS EMPRESAS PODEM 
OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL

Desde o início deste ano, os 
donos de pequenos negócios 
no país já podem migrar para o 

Simples Nacional, o regime tributário 
simplificado que unifica e reduz a 
carga de impostos que incide sobre as 
pequenas empresas no Brasil. A janela 
de migração fica aberta somente 
até o dia 29 de janeiro próximo.  
Leia na Íntegra.

O Sebrae em Rondônia encer-

rou 2016 superando sua meta 

oficial de atendimento. No ano pas-

sado, ao menos 19 mil micro e peque-

nas empresas foram atendidas pelos 

projetos da instituição, assim como 

pelas parcerias firmadas com o Go-

verno do Estado, sistema S, entidades 

de classe e instituições de fomento.  

Leia na Íntegra.

SEBRAE ALINHADO COM NOVA 
POLÍTICA DE ATENDIMENTO E 

RELACIONAMENTO

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

Fazendo uso da inovação, a estrutura 
do Sebrae em Rondônia foi readequada, 
e as atribuições de cada unidade foram 
modificadas para alinharem-se à nova 
política de apoio e recepção aos em-
preendedores de pequenos negócios. 
Leia na Íntegra.

PRÊMIO SEBRAE MULHER 
DE NEGÓCIOS 2017 
ABRE INSCRIÇÕES

O Prêmio Sebrae Mulher é destinado às 
empreendedoras que trabalham com 
pequenos negócios e faturam até R$ 
3.600.000 anuais. É muito fácil se inscrev-
er: as candidatas devem acessar o site 
Mulher de Negócios e preencher a ficha 
de inscrição acompanhada de um relato 
de sua experiência e uma autoavaliação. 
Leia na Íntegra.

Quase 40% dos atendimentos foram em empresas com até dois anos de vida

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/pequenas-empresas-podem-optar-pelo-simples-nacional,0f0cac8845969510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-atendeu-mais-de-19-mil-empresas-em-2016,66bda4ee8c379510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-alinhado-com-nova-politica-de-atendimento-e-relacionamento,eef2e013e2129510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.mulherdenegocios.sebrae.com.br/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/premio-sebrae-mulher-de-negocios-2017-abre-inscricoes,6876c26f751d9510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://
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Os novos prefeitos da região 
do Vale do Jamari estiveram re-
unidos com o diretor superinten-
dente do Sebrae em Rondônia 
para, juntos, traçar estratégias 
para o desenvolvimento dos 

municípios da região do Vale 
do Jamari. A reunião foi reali-
zada no dia 20 de janeiro (sexta-
feira) em Ariquemes. Valdemar 
Camata Júnior destacou que os 
municípios são os responsáveis 

pela geração de 
riquezas do país. 
“Nos municípios 

estão os agricultores, os donos 
de pequenos negócios, os em-
presários e os colaboradores 
das empresas. Nos municípios 
a riqueza do país é gerada, en-
tão, são os senhores prefeitos 
que têm a responsabilidade de 
fazer com que os municípios 
sejam prósperos. Precisamos 
unir forças para fortalecer ain-
da mais as ações que são de-
senvolvidas nos municípios”, 
ressaltou o superintendente. 
Leia na Íntegra.

PRODUÇÃO LEITEIRA É INCENTIVADA 
COM ENCADEAMENTO PRODUTIVO
Sebrae e Laticínios Miraella atuam na capacitação de agentes da cadeia láctea da região

ORGANIZAÇÃO

Encadeamento produtivo é um 
projeto desenvolvido pelo Sebrae 
em Rondônia em parceria com a 
empresa Laticínios Miraella, da 
cidade Rolim de Moura. A estra-
tégia está sendo implantada nas 
regiões da Zona da Mata e Vale 
do Guaporé, com o objetivo de 
atender cerca de 60 produtores 
de leite com consultorias espe-
cializadas neste segmento, assim 
como em gestão da propriedade. 
O objetivo é melhorar os índices de 
produtividade e competitividade 
entre fornecedores, além de 
estreitar o relacionamento com 
o laticínio, melhorando também 
a qualidade do leite entregue. 

O projeto também contempla 
ações de capacitação desses 
produtores na melhoria de todo o 
processo produtivo do leite, desde 
a preparação do solo para a past-
agem animal, passando pela or-

denha, até a 

entrega do 

leite a granel 

através de tanques de resfriamento. 

Leia na Íntegra.

Incentivo aos 
produtores de leite
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SEBRAE E PREFEITOS CONSTROEM ESTRATÉGIAS 
PARA O VALE DO JAMARI

SEBRAE ALINHADO COM NOVA POLÍTICA DE 
ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO

ARIQUEMES

ESTRUTURA

Os empresários de micro e pequeno portes, 

bem como os empreendedores individuais, ficam 

apreensivos quando são cobrados neste período 

do ano pelas taxas e contribuições de entidades 

sindicais e associações. Quando a cobrança che-

ga, o empresário fica preocupado por se tratar 

de boleto entregue via carta registrada e com 

marca de bancos estatais, e acaba efetuando o 

pagamento. Os clientes do Sebrae normalmen-

te são orientados sobre essa contribuição que 

não é devida pelas categorias empresariais que 

se enquadram em regime jurídico diferenciado.  

Leia na Íntegra.

Donos de pequenos negócios no campo e nas cidades foram apresentados aos novos gestores

Contando agora com o Comitê de Auditoria e Compliance 

Fazendo uso da inovação, a es-

trutura do Sebrae em Rondônia foi 

readequada, e as atribuições de 

cada unidade foram modificadas 

para alinharem-se à nova política de 

apoio e recepção aos empreende-

dores de pequenos negócios. Além 

disso, as atividades administrativas 

foram centralizadas para permitir 

o oferecimento de mais tempo aos 

clientes. O Sebrae vai desenvolver 

e colocar em prática estratégias, 

soluções de atendimento e rela-

cionamento com o cliente, focando 

na interação entre ambos. Serão 

trabalhados produtos, preços e dis-

tribuição com seus respectivos ca-

nais, que poderão ser presenciais, 

on-line, a distância, ou ainda com 

os programas Negócio a Negócio, 

Sebraetec e Agentes Locais de Ino-

vação.

Seguindo orientações do Se-

brae Nacional, o Sebrae em Ron-

dônia passa por um processo de 

adequação de suas rotinas de acor-

do com os padrões de integridade 

da instituição. Para atender a esse 

processo, o conselho deliberativo 

constituiu um comitê para ana-

lisar a formulação de modelos, o 

acompanhamento dos trabalhos e, 

quando necessário, propor alterna-

tivas que concorram para o melhor 

cumprimento da missão do Sebrae. 

Leia na Íntegra.

MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS NÃO PAGAM 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

  Banco da Amazônia
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal
Faperon

Facer
FCDL

Fecomércio
Feempi
Fiero

Seagri
Sebrae
Sepog
Unir

 Conselho Deliberativo Estadual

Marcelo Thomé
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico

Cristiano Borges Rodrigues
Gerente da Unidade de Marketing e Comunicação

Denis Pinto Farias
Analista Técnico

Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico 

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico 

Matheus de Oliveira Bispo
Estagiário

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

Vip Publicidade
Projeto Gráfico

A Lei Complementar nº 155/2016 – Cres-

cer sem Medo, que altera a Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas (Lei Comple-

mentar nº 123/2006), tem como um de seus 

principais pontos a ampliação de 60 meses 

para até 120 meses do parcelamento de dí-

vidas tributárias do Simples Nacional (par-

celamento especial). A regulamentação des-

se parcelamento especial foi feita no dia 12 

de dezembro de 2016 e abre oportunidade 

para as micro e pequenas empresas parce-

larem os débitos do Simples, com condi-

ções especiais, por um período de 90 dias. 

Leia na Íntegra.

PERGUNTAS E RESPOSTAS DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL 

(MUTIRÃO DA RENEGOCIAÇÃO)

CONTEÚDOS PARA
MELHORAR O SEU 
NEGÓCIO.

EX
PE

D
IE

N
TE

Estratégias para
os municípios do Vale
do Jamari

CONFIRA O CANAL DO  
YOUTUBE DO SEBRAE.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/sebrae-e-prefeitos-constroem-estrategias-para-o-desenvolvimento-do-vale-do-jamari,791d2d455fcb9510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/producao-leiteira-e-incentivada-com-encadeamento-produtivo,2b525311d6bb8510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/micro-e-pequenas-empresas-nao-pagam-contribuicao-sindical,59c5c26f751d9510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-alinhado-com-nova-politica-de-atendimento-e-relacionamento,eef2e013e2129510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/perguntas-e-respostas-do-parcelamento-especial-mutirao-da-renegociacao,2fe13e33ffb19510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
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SEBRAE OFERECE CAPACITAÇÃO
A AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
Grupo faz parte da rede de parceiros públicos que busca a melhoria do ambiente dos pequenos negócios

LEI GERAL

O auditório do Sebrae recebeu 

prefeitos, agentes de desenvolvi-

mento, presidentes de comissões 

de licitação e demais servidores 

que fazem parte deste grupo. As 

52 prefeituras de Rondônia envi-

aram representantes. Machad-

inho d’Oeste, pro exemplo, foi 

representada pelo agente de de-

senvolvimento Edson Casarão.  

Leia na Íntegra.

NOVA MAMORÉ QUER EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA NAS ESCOLAS

PARCERIA SEBRAE E IFRO VAI ATENDER 
INCUBADORA DE EMPRESAS

PARCERIA

PARCERIA

Microempreendedores Individuais de todo o país 
tem até o dia 31 de maio próximo para entregar à 
Receita Federal a Declaração Anual do Simples Na-
cional (DASN-Simei) do ano base 2016. A entrega 
é obrigatória e garante a regularidade da situação 
fiscal do MEI e a continuidade de benefícios previ-
denciários, bem como evita a cobrança de multas. 
Leia na Íntegra.

Semana do Empreendedorismo também foi discutida para acontecer na cidade

Diretor técnico e reitor se reuniram para definir os primeiros passos do projeto

O prefeito de Nova 
Mamoré, Claudionor Leme, 
visitou a sede do Sebrae 
em Rondônia na tarde do 
dia 17 de janeiro (terça-
feira). Acompanhado de 
seu vice, Claudiomir Rod-
rigues e da secretária de 
educação Leidiane da Silva, 
se reuniu com o diretor 
técnico Samuel Silva. Em 
pauta estiveram parcerias 
entre as duas instituições 

para levar educação em-
preendedora para a região 
da “Pérola do Mamoré”.  
Programas do Sebrae que 
incentivam o empreende-
dorismo para alunos do 
ensino fundamental devem 
ser implantados nos próxi-
mos meses. A capacitação 
de professores e o material 
didático também estiveram 
em discussão. Outra boa 
notícia é a realização con-
junta da Semana do Em-
preendedorismo na cidade.  
Leia na Íntegra.

O diretor técnico do Se-

brae em Rondônia, Samuel 

de Almeida, participou de 

um encontro na tarde do dia 

18 de janeiro (quarta-feira) 

com o reitor do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO), 

Uberlando Tiburtino Leite. 

A visita aconteceu na sede 

da instituição de ensino. 

O objetivo foi discutir uma 

soma de esforços entre as 

duas entidades para atender 

a incubadora de empresas 

que atualmente existe no 

instituito. De acordo com o 

reitor, a incubadora é fruto 

do resultado das inúmeras 

pesquisas realizadas em 

todos os campi da insti-

tuição que, além de trazer 

inovação tecnológica em 

diversas áreas do con-

hecimento, se transfor-

mam em empresas. Ele 

explica que ao menos 39 

patentes de novos produ-

tos já foram desenvolvidas 

pelos alunos do instituto.  

Leia na Íntegra.

MEIS DEVEM FICAR 
ATENTOS PARA NÃO

PAGAR MULTA

Pareceria procura levar
educação empreendedora para
a região da Pérola do Mamoré

Evento realizado com
sucesso na

capital rondoniense.

Encontro com parceiros
do IFRO
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Clique aqui e acesse a todas as
notícias na íntegra.

No dia 5 de dezembro (segunda-feira) em todo o 

Brasil, o Sebrae lançou o Mutirão da Renegociação 

para pequenos empresários. No total, as cerca de 600 

mil empresas optantes pelo Simples Nacional devem 

R$ 21 bilhões à Receita Federal, e a campanha foi des-

tinada para a regularização dos débitos com o Leão.  

Leia na Íntegra.

A partir de 30 de janeiro, o BNDES fará uma 

série de mudanças em suas políticas operacio-

nais. Uma das alterações mais importantes diz 

respeito à adoção do critério de classificação dos 

pequenos negócios de acordo com a Lei Geral da 

Micro e Pequena Empresa – isto é, faturamen-

to de até R$ 360 mil por ano para as micro e de 

até R$ 3,6 milhões para as pequenas empresas. 

Leia na Íntegra.

MUTIRÃO DA
RENEGOCIAÇÃO DE

DÍVIDAS DAS EMPRESAS

BNDES ADOTA CRITÉRIOS 
DA LEI GERAL PARA MICRO 

E PEQUENAS EMPRESAS

Durante o mês de janeiro, a busca por informa-

ções sobre o sistema de tributação aumenta consi-

deravelmente, já que há a possibilidade de se alterar 

o sistema escolhido pelos interessados. Para tanto, 

os analistas do Sebrae em Rondônia estão sempre à 

disposição dos empresários para fornecer orienta-

ções. Leia na Íntegra.

O MÊS DE JANEIRO E O 
SIMPLES NACIONAL

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-oferece-capacitacao-a-agentes-de-desenvolvimento,59db386b7e0c8510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/meis-devem-ficar-atentos-para-nao-pagar-multa,240a19f55cd89510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/nova-mamore-quer-educacao-empreendedora-nas-escolas,1008fbdb02ea9510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/encontro-e-capacitacao-estadual-da-rede-de-desenvolvimento,bee4e2ff08698510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/mutirao-da-renegociacao-de-dividas-das-empresas,9f0333fb825d8510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/bndes-adota-criterios-da-lei-geral-para-micro-e-pequenas-empresas,3f9ab6fbf6fe9510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-mes-de-janeiro-e-o-simples-nacional,2049e013e2129510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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0800 570 0800    acesse
o site: sebrae.ro
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Converse com
o Sebrae pelo
WhatsApp

14:00
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FE
V

2017 Agenda de Cursos e Eventos do Sebrae

Fique por dentro de todos os cursos e eventos do Sebrae deste mês.

CACOAL
Oficina SEI Planejar - Cacoal
Cacoal - Início: 03/02/2017 Término: 03/02/2017

Atendimento ao Cliente - Alvorada d’ Oeste
Alvorada d’ Oeste - Início: 06/02/2017 Término: 10/02/2017

Como Construir Uma Loja Virtual Na Medida - Cacoal
Cacoal - Início: 17/02/2017 Término: 17/02/2017
Gestão de Estoques - Cacoal
Cacoal - Início: 20/02/2017 Término: 24/02/2017

Análise e Planejamento Financeiro - Cacoal
Cacoal - Início: 20/02/2017 Término: 24/02/2017

Oficina Sustentabilidade em Mecânica e Auto Peças - Cacoal
Cacoal - Início: 24/02/2017 Término: 24/02/2017

ROLIM DE MOURA

SEI Vender - Rolim de Moura
Rolim de Moura - Início: 16/02/2017 Término: 16/02/2017

Atendimento ao Cliente - São Domingos
Sáo Domingos - Início: 17/02/2017 Término: 19/02/2017

Crédito e Cobrança - Seringueiras
Seringueiras - Início: 17/02/2017 Término: 19/02/2017

Gestão Financeira Na Medida - Nova Brasilândia 
Nova Brasilândia - Início: 20/02/2017 Término: 24/02/2017

VILHENA

Crédito e Cobrança - Vilhena
Vilhena - Início: 21/02/2017 Término: 24/02/2017

SEI Formar Preço - Vilhena
Vilhena - Início: 23/02/2017 Término: 23/02/2017

6

JI-PARANÁ

Atendimento ao Cliente - Ji-Paraná
Ji-Paraná - Início: 06/02/2016 Término: 10/02/2017

Técnicas de Vendas - Teixeirópolis
Teixeirópolis - Início: 13/02/2016 Término: 17/02/2017

Oficina SEI Comprar - Ji-Paraná
Ji-Paraná - Início: 16/02/2016 Término: 16/02/2017
Oficina Sei Controlar Meu Dinheiro - Ji-Paraná
Ji-Paraná - Início: 24/02/2016 Término: 24/02/2017

Pimenta Bueno
SEI Controlar meu Dinheiro - Pimenta Bueno 
Pimenta Bueno - Início: 09/02/2017 Término: 09/02/2017

ARIQUEMES

Formação e Desenvolvimento de Liderança - Ariquemes 
Ariquemes - Início: 13/02/2017 Término: 16/02/2017

Formação e Desenvolvimento de Liderança - Campo Novo de Rondônia 
Campo Novo de Rondônia - Início: 20/02/2017 Término: 23/02/2017

Porto Velho
Transforme sua ideia em Modelo de Negócio - Porto Velho  
Porto Velho - Início: 13/02/2017 Término: 15/02/2017

Transforme sua ideia em Modelo de Negócio - Guajará-Mirim 
Guajará-Mirim - Início: 13/02/2017 Término: 15/02/2017

Como Construir Uma Loja Virtual Na Medida - Porto Velho  
Porto Velho - Início: 13/02/2017 Término: 18/02/2017

Tributação na Medida - Guajará-Mirim 
Guajará-Mirim - Início: 20/02/2017 Término: 23/02/2017

SEI Clicar - Porto Velho 
Porto Velho - Início: 22/02/2017 Término: 22/02/2017
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