
Superintendente do 
Sebrae/RO realiza palestra 
em Vilhena

Sebrae inaugura Salas do 
Empreendedor em Porto Velho

EVENTOS
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Turismo em Rondônia 
é discutido em 

fórum internacional

Educação Empreendedora 
nas escolas municipais de 
Vilhena

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-promove-palestra-sobre-como-impulsionar-vendas-no-fim-de-ano,842d6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-encerra-capacitacao-de-facilitadores-em-politicas-publicas,8adc6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresario-de-porto-velho-em-parceria-com-sebrae-transforma-lixo-em-composto,e0ac6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos?codUf=23
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.facebook.com/SebraeRondonia/
https://www.instagram.com/sebraero/
https://twitter.com/sebraero
https://br.linkedin.com/company/sebrae-ro
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/daniel-pereira-e-o-novo-superintendente-do-sebrae-em-rondonia,be9eddf358658610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Expressão
“Durante estes 7 anos de trajetória pelo Sebrae Rondônia, 
onde iniciei como treinne e fui contratada para assistente, 
promovida por concurso para analista e tive por último a 
oportunidade de liderar a equipe da regional de Porto Ve-
lho. Neste período pude contribuir com o Sebrae/RO em 
diversas iniciativas: sustentabilidade, gestão de contratos, 
FNQ, prêmios, inovação, inteligência e nosso tão amado 
atendimento.
O principal ganho com a cessão de colaboradores entre os 
UFs está no compartilhamento das experiências e vivên-
cias de novas atividades e rotinas dos UFs de origem. No 
Sebrae/DF assumo novos desafios na gerência de marke-
ting e desenvolvimento com a elaboração de uma melhor 
experiência do cliente, gerenciamento de um portfólio 
competitivo e desenvolvimento de soluções de mercado 
com o foco no atendimento e relacionamento com base 
nos processos.

Hélen Cristina Alves da Silva Oliveira 

Inovação para sua empresa pode estar 
mais perto e fácil do que você imagina. 
Por meio de serviços customizados e 
especializados, o Sebraetec promove 
o acesso de pequenos negócios a so-
luções em 7 áreas de conhecimento 
da inovação.

O propósito fundamental dos cursos on-

line do Sebrae é apoiar o empreendedor 

no gerenciamento de seu próprio negócio 

por meio do conhecimento teórico e prá-

tico em administração. Não só para quem 

já tem um estabelecimento, mas também 

para quem deseja abrir um negócio, da 

mesma forma é convidado a fazer inscri-

ção nos cursos.

O Sebrae em Rondônia é filiado à Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), que estimula e 
apoia as organizações para o desenvolvimen-
to e evolução de sua gestão. A FNQ dissemi-
na os fundamentos e critérios de excelência, 
para que se tornem sustentáveis, cooperati-
vas e gerem valor para a sociedade.

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto 

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou 

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta 

com ouvidores e interlocutores capacita-

dos para garantir que a sua manifestação 

seja atendida e receba o tratamento ade-

quado.

Com a missão de promover a competitividade 

e o desenvolvimento dos pequenos negócios, 

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto 

para integrar parceria institucional com a 

Fundação Abrinq.

EXPEDIENTE

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha

Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues

Mário Antônio Veronese Varanda
Marcos Caetano Ramos

Estagiário
José Lucas Coutinho dos Santos

Menor Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues

EQUIPE DA UNIDADE DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO

Diretor Superintendente
Daniel Pereira

Diretor Técnico
Samuel Silva de Almeida

Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos Berti Niemeyer

DIRETORIA EXECUTIVA

Assessoria de Imprensa
Explorata Produtora Ltda

TRANSPARÊNCIA

Faperon - Federação da Agricultura e Pecuária
Hélio Dias de Souza

Roberto Emanuel Ferreira
FECOMÉRCIO - Federação de Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de Rondônia
Raniery Araújo Coelho

Francisco Holanda Iananes de Oliveira
BASA - Banco da Amazônia

Wilson Evaristo
Diego Brito Campos

BB - Banco do Brasil
Gustavo Arruda 

Adonias Antônio Miranda
CEF - Caixa Econômica Federação
Maria do Carmo Gonçalves da Rocha

Wilson Alves de Souza Filho
FIERO - Federação da Indústria de Rondônia

Alan Gurgel do Amaral
Emerson Fidel Campos Araújo

Facer - Federação das Associações Comerciais
Francisco Hidalgo Farina

Marco Cesar Kobayashi

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
Darci Agostinho Cerutti

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

Leonardo Heuler Calmon Sobral
Paulo Rogério Santanta

Seagri - Secretaria de Estado da 
Agricultura

Evandro Cesar Padovani

(Vago)

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas

Kleyson Luiz Nunes Musso

Ronaldo Starling Chaves

Sepog - Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Jailson Viana de Almeida

Arthur Leandro Veloso de Souza

Unir - Universidade Federal 
de Rondônia

Ari Miguel Teixeira Ott

Marcelo Vergotti

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/sebraetec-inovar-no-seu-negocio-pode-ser-facil,c38a5415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
https://www.ouvidoria.sebrae.com.br/AppForm
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-e-parceiro-institucional-da-fundacao-abrinq,4780473eca644610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae em Rondônia re-
alizou termo de coope-
ração com a prefeitura 

municipal e disponibilizou o 
consultor João Carlos Andra-
de para auxiliar servidores na 
reclassificação das atividades 
que antes tinham restrições no 
processo de abertura de em-
presas. Esse trabalho teve por 
meta a maior celeridade no 
processo de registro de em-
presas com o suporte da Rede 

Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legaliza-
ção de Empresas e Negócios, 
(Redesim). A capacitação, 
em parceria com a prefeitura 
municipal, permitiu aporte de 
conhecimentos para facilitar 
o licenciamento ambiental e a 
desburocratização. João Car-
los, que participa do processo 
de implantação da Redesim 
desde 2015.  

Teve início nesta segun-
da-feira, 29 de julho, e 
continua até 2 de agos-

to a Consultoria em Compras 
Públicas, que acontece em 
Cacoal. Oscar Moreira, es-
pecialista de Minas Gerais 
que vem conduzindo essa 
preparação, foi contratado 
pelo Sebrae em Rondônia 
para atender a necessidade 
de aprimoramento do pro-
cesso licitatório e apoiar as 
prefeituras na elaboração do 
planejamento de compras. O 

trabalho foi iniciado no Cone 
Sul e Centro Leste do estado, 
terá sequência ainda nesta 
semana em dois municípios 
da Zona da Mata, Alto Agre 
dos Parecis e Alta Floresta do 
Oeste. 

A prefeita de Cacoal, 
Glaucione Rodrigues, 
recebeu em seu gabi-

nete a analista do Sebrae em 
Cacoal, Cintia Salvador, jun-
tamente com o Vice-Prefeito 
de Presidente Médici, José 
Ribeiro Neto.

O Sebrae em Rondô-
nia e a Prefeitura 
de São Francisco 

do Guaporé aplicam ini-
ciativa para melhorar o 
desempenho com mais 
confiança na tomada de 
decisões aos diretores 
de escolas, dirigentes e 
secretários municipais. 
A prefeita Gislaine Cle-
mente (Lebrinha), com 
sua visão de futuro e 

postura transformadora, 
participa do seminário 
Empretec que começou 
nesta segunda-feira (22) 
e vai até sábado (27) com 
28 participantes. A atitu-
de inovadora tem por ob-
jetivo preparar essas li-
deranças para dar maior 
motivação ao programa 
“Educação Empreende-
dora” e ao projeto “Edu-
cação para o Futuro”

Prefeitura de Porto Velho com nova 
lista de empreendimentos 
dispensados de licenciamento

Cacoal, e Médici recebem Consultoria 
em Compras Públicas.

Administração municipal de São 
Francisco do Guaporé participa 
do Empretec

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/administracao-municipal-de-sao-francisco-do-guapore-participa-do-empretec,7feebd9abf02c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeitura-de-porto-velho-com-nova-lista-de-empreendimentos-dispensados-de-licenciamento,62b372902a26c610VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacoal-e-medici-recebem-consultoria-em-compras-publicas,b352dd939ed3c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeitura-de-porto-velho-com-nova-lista-de-empreendimentos-dispensados-de-licenciamento,62b372902a26c610VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacoal-e-medici-recebem-consultoria-em-compras-publicas,b352dd939ed3c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/administracao-municipal-de-sao-francisco-do-guapore-participa-do-empretec,7feebd9abf02c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Representantes de 11 
municípios da região 
do Vale do Jamari es-

tiveram reunidos na noite 
desta quinta-feira (4) para a 
realização do primeiro fórum 
do Projeto Liderança e De-
senvolvimento Regional (LI-
DER). O grupo apresentou um 
diagnóstico e as propostas 
para transformar a região no 
“Vale da Prosperidade” em 
10 anos.O evento foi bastan-
te concorrido e contou com 

autoridades dos municípios e 
lideranças do Sebrae. Os re-
presentantes do LIDER apro-
veitaram para apresentar os 
quatro eixos que vão nortear 
o trabalho a ser realizado. São 
eles: Agronegócio, Turismo, 
Educação Empreendedora e 
Governança.  “Estamos con-
fiantes de que se os municí-
pios realizarem ações nesses 
quatro eixos vamos conseguir 
promover o desenvolvimento 
econômico.” J. Rodrigues.

O Projeto Capital Empre-
endedor tem duração 
de dois anos e várias 

etapas. A iniciativa tem 
como objetivo preparar em-
preendedores de pequenos 
negócios inovadores para 
o processo de negociação 
com investidores, por meio 
de workshops e mentorias 
que os habilitarão a enten-
der a lógica e os processos 
do mercado de investimen-
tos de risco. A etapa seguin-

te que é “Workshop de Em-
preendedores”, acontece no 
dia 17 de Julho (quarta-feira) 
no Sebrae em Porto Velho. 
Das trinta que se inscreve-
ram, quinze empresas foram 
selecionadas e vão passar 
por essa etapa de capacita-
ção. Com a qualificação te-
rão mentoria, mentores que 
vão orientar como receber 
investidores e negociar. 

Formas de promover o 
turismo, agronegócio, 
governança e educação 

empreendedora na região 
Centro Leste de Rondônia fo-
ram os temas discutidos no II 
Fórum de Desenvolvimento 
Econômico ‘Rios de Rondon’, 
realizado nesta sexta-feira 
(12) em Cacoal. O evento faz 
parte do projeto Líder desen-
volvido pelo Sebrae em Ron-

dônia e reuniu autoridades, 
secretários, empresários, in-
dígenas e outros segmentos 
da sociedade civil.

A jovem Talita Amélia 
Silva de 13 anos, foi 
uma das convidadas 

do Fórum para falar sobre 
educação empreendedora. 
Ela é um bom exemplo de 
como o empreendedorismo 
pode ser estimulado.

Fórum apresenta potencialidades do 
Vale do Jamari

Workshop de Empreendedores busca preparar 

empreendedores para investimentos de risco

Cacoal recebe o II Fórum de 
Desenvolvimento Econômico 
‘Rios de Rondon’

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacoal-recebe-o-ii-forum-de-desenvolvimento-economico-rios-de-rondon,bb4af6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/forum-apresenta-potencialidades-do-vale-do-jamari,a2a7d7194d3cb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/workshop-de-empreendedores-busca-preparar-empreendedores-para-investimentos-de-risco,706db1223200c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://Fórum apresenta potencialidades do Vale do Jamari
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/workshop-de-empreendedores-busca-preparar-empreendedores-para-investimentos-de-risco,706db1223200c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cacoal-recebe-o-ii-forum-de-desenvolvimento-economico-rios-de-rondon,bb4af6c19850c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Mais de 120 empresários 
rurais estão sendo be-
neficiados pelo progra-

ma “Leite com Qualidade”, do 
Governo Federal. O projeto ofe-
rece subsídio de impostos para 
o Laticínio Monte Verde que, em 
contrapartida, deve investir no 
melhoramento do gado leiteiro 
da região, por meio da insemi-
nação artificial por tempo fixo 
(IATF). Para desenvolver o proje-

to, o laticínio buscou a parceria 
do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Rondô-
nia (Sebrae), por meio do progra-
ma Sebraetec. 

O Sebraetec é um programa 
de orientações especia-
lizadas e customizadas 

para implementar soluções com 
consultoria tecnológica, servi-
ços metrológicos, avaliação de 
conformidade e prototipagem.

Só na zona leste de Por-
to Velho, existem cerca 
de cinco mil empreen-

dedores que quando neces-
sitavam de algum auxilio do 
Sebrae, precisavam se des-
locar até o centro da capital. 
Pensando na comodidade 
desses empreendedores, o 
Sebrae em parceria com a 
prefeitura por intervenção 
do Pr. Vereador Sandro de 
Carvalho inaugurou na ma-

nhã dessa quinta feira (18) a 
“Sala do Empreendedor” na 
Praça CEU (Centro de Artes 
e Esportes Unificados). Para 
o prefeito de Porto Velho, 
Hildon Chaves esse é, sem 
dúvida, mais um grande re-
sultado dessa parceria que 
já vem de longa data com o 
Sebrae. “Nós vamos aumen-
tar exponencialmente a ge-
ração de emprego e renda 
com a vinda do Sebrae.

O prefeito de Vilhena, 
Eduardo Japonês, 
tem mantido inter-

face com o Sebrae em 
Rondônia para dinamizar 
a participação do municí-
pio com o projeto “Jovem 
Empreendedores Pri-
meiros Passos” (JEPP). 
O projeto já toma corpo 
em Vilhena devido ao in-
teresse dos professores 
e diretores de escolas. 
O prefeito tem dedica-
do especial atenção em 

desburocratizar as ações 
no sentido de manter o 
interesse dos profissio-
nais da educação.  Serão 
atendidos 7,4 mil alunos 
do Ensino Fundamental 
com o programa “Edu-
cação Empreendedora”. 
Isso representa 93,4% do 
total de 7,9 mil alunos do 
Ensino Fundamental (do 
1º. ao 9º. Ano) matricu-
lados na rede municipal. 
Serão atendidas 19 esco-
las.

Projeto atende propriedades do 
Vale do Jamari e da Região 
Central de Rondônia

Sebrae inaugura Salas do 
Empreendedor em Porto Velho

Educação Empreendedora nas 
escolas municipais de Vilhena

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/educacao-empreendedora-nas-escolas-municipais-de-vilhena,f8b3554705a0c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-atende-propriedades-do-vale-do-jamari-e-da-regiao-central-de-rondonia,4bca554705a0c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-inaugura-salas-do-empreendedor-em-porto-velho,4214554705a0c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-atende-propriedades-do-vale-do-jamari-e-da-regiao-central-de-rondonia,4bca554705a0c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/educacao-empreendedora-nas-escolas-municipais-de-vilhena,f8b3554705a0c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A palestra faz parte da 
programação do Fórum 
Municipal de Educa-

ção que começou na última 
segunda-feira, 22, organizado 
pela Secretaria de Educação 
de Vilhena. No segundo dia 
de evento o superintendente 
do Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
em Rondônia (Sebrae), Daniel 
Pereira, e o diretor técnico 

do Sebrae falaram ao público 
a respeito do poder do em-
preendedorismo nas escolas 
e dos projetos que vão ser 
desenvolvidos no estado. “O 
projeto educação para o futu-
ro, que é uma criação nossa, 
nós juntamos os conteúdos 
de português e matemática 
para reforçar o IDEB dos 5º 
anos das redes municipais de 
ensino dos 52 municípios.

Cercado de belezas na-
turais, rios com grande 
diversidade de peixes, 

um ecossistema único e um 
patrimônio cultural incrível, 
Rondônia é um dos estados 
com grande potencial turís-
tico do país, porém ainda há 
muito a ser feito para impul-
sionar o turismo na região. 
Pensando nisso, o Sebrae 
em Rondônia atua com ati-
vidades de apoio a empre-

sários do setor, como o 
programa Porto Velho Sport 
Fishing, levando em conta 
o potencial da capital nes-
te segmento. Nessa quar-
ta-feira (10) representantes 
do Sebrae e do Governo do 
Estado, por meio da Supe-
rintendência Estadual de Tu-
rismo (Setur) e o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) atra-
vés do Programa de Fazenda 
Sustentável dos Municípios.

De forma bastante 
descontraída, o su-
perintendente Alfre-

do Menezes demonstrou 
as propostas da Superin-
tendência da Zona Fran-
ca de Manaus (Suframa) 
com especial atenção 
ao estado de Rondônia. 
Agradeceu a acolhida 
ressaltando a importância 
dos presentes, à diretoria, 
gerentes e colaboradores 
do Serviços de Apoio às 

Micro e Pequenas Empre-
sas em Rondônia (Sebrae) 
e ao Conselho Deliberativo 
Estadual (CDE) na tarde da 
última terça (16), na sede 
do Sebrae em Porto Velho.

Com uma agenda que 
incluiu visitas ao por-
to da Sociedade de 

Portos e Hidrovias (Soph), 
ao governador do estado 
e a Guajará Mirim, o su-
perintendente conseguiu 
muitas informações.

Superintendente do Sebrae/RO 
realiza palestra em Vilhena

Turismo em Rondônia é discutido 
em fórum internacional

Presidente de Conselho Estadual e 
colaboradores do Sebrae recebem 
Superintendente da Suframa

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/presidente-de-conselho-estadual-e-colaboradores-do-sebrae-recebem-superintendente-da-suframa,659a9d918c10c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/superintendente-do-sebraero-realiza-palestra-em-vilhena,2637bd9abf02c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/turismo-em-rondonia-e-discutido-em-forum-internacional,0a67fd55e36eb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/superintendente-do-sebraero-realiza-palestra-em-vilhena,2637bd9abf02c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/turismo-em-rondonia-e-discutido-em-forum-internacional,0a67fd55e36eb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/presidente-de-conselho-estadual-e-colaboradores-do-sebrae-recebem-superintendente-da-suframa,659a9d918c10c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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