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Expressão
Ao comemorar 38 anos, o Sebrae em Rondô-
nia mantém sua visão de futuro como vetor de 
orientação para sua estratégia de atuação. 
Agradeço, de forma especial aos empresá-
rios deste estado, que fazem parte da história 
de nossa Instituição. As expectativas do Se-
brae são as idênticas às da comunidade em-
presarial: aprimorar a gestão compartilhada 
com sustentabilidade e buscar novas opções. 
Estas já estão em prática com a inovação no 
atendimento, a atuação em rede integrada 
com instituições, para atender a sociedade, e 
o fortalecimento dos pequenos negócios. Samuel Silva de Almeida

Diretor Téc. Sebrae RO

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.
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Foi realizada a visita de ve-
rificação em Teixeirópolis, 
no mês de outubro, para 

levantar os indicadores das 
compras públicas e abertura 
de pequenos negócios no ano 
de 2018. Os números foram 
atualizados e o registro de mi-
croempreendedores individu-
ais (MEI) cresceu de 85 para 
107, um avanço de 25% como 
resultado de uma palestra so-
bre empreendedorismo, ino-

vação e novas oportunidades 
de negócios. Esse aumento 
também foi impulsionado pela 
divulgação nas mídias digitais 
(Facebook e WhatsApp). O mu-
nicípio tem, ainda, 65 micro-
empresas (MPE) e 13 empre-
sas de pequeno porte (EPP), e 
já começa a apresentar resul-
tados de seus potenciais eco-
nômicos. Em reunião parceria 
entre a Sala do Empreendedor 
e a Agência do Sistema.

A Semana Global do Em-
preendedorismo (SGE) 
2018, maior celebração 

mundial voltada para esta te-
mática, teve início no dia 05. 
Em sua 11ª edição, o Sebrae 
assume a liderança da ini-
ciativa, que traz como tema 
“Empreendedorismo Jovem: 
A Hora é Agora”. O calendá-
rio oficial foi de 5 a 9 de no-
vembro, mas durante todo o 
mês o empreendedorismo foi 
motivo de comemorações e 

atividades em todo país. Mu-
lheres, Inclusão Social e Ino-
vação foram os temas esco-
lhidos para nortear a semana, 
que visa conectar, capacitar 
e inspirar o público a trans-
formar ideias em iniciativas 
de sucesso. O presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, celebra a realiza-
ção da iniciativa: “Os jovens 
estão fazendo grandes mu-
danças nas formas de em-
preender, criando.

ASemana Interna-
cional de Café 
(SIC), na cidade de 

Belo Horizonte (MG), um 
evento que reúne cafei-
cultores, torrefadores, 
classificadores, exporta-
dores, compradores, for-
necedores, empresários, 
baristas, proprietários de 
cafeterias e apreciado-
res. É o grande momento 
que para setor discutir 
os temas mais relevan-

tes para fortalecer a ca-
deia produtiva, além de 
acesso a tendências, 
equipamentos, imple-
mentos e articulações 
institucionais. O Sebrae 
em Rondônia, através do 
Convênio 120/2016/PGE, 
junto com o Governo de 
Rondônia/Sedi, reuniu 
grandes parceiros e dis-
ponibilizou um amplo es-
paço para apresentação 
dos Cafés de Rondônia.

Teixeirópolis recebeu visita e 
consultoria na Sala do Empreendedor

Semana Global do Empreendedorismo

Cafés de Rondônia fazem sucesso 
em feira internacional

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cafes-de-rondonia-fazem-sucesso-em-feira-internacional,1177fe22ae707610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-global-do-empreendedorismo-comeca-em-todo-pais-no-dia-5-de-novembro,393d96c01e9e6610VgnVCM1000004c00210aRCRD


4
Novembro de 2018

“Fiquei surpresa quan-
do ela me pergun-
tou: ‘Mãe, por que 

a senhora não faz pão para 
vender?’”, contou Lucielen 
Pedraza, mãe da pequena 
Natália, de sete anos , duran-
te a 2ª Feira do projeto Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) da escola Mi-
guel Ferreira da Silva, que 
aconteceu no dia 9. O projeto 
é desenvolvido pelo Sebrae 

em parceria com a Prefeitura 
de Porto Velho. Lucielen, que 
está desempregada, ainda fa-
lou da mudança da filha Natá-
lia, do 1º ano do ensino funda-
mental, depois de começar a 
ter aulas de empreendedoris-
mo. “Eu fiquei perplexa com o 
quanto ela está mais atenta a 
tudo. Durante toda prepara-
ção para a feira ela tem me 
dado uma verdadeira aula de 
economia.

O oitavo encontro do 
projeto Líder, pro-
movido pelo Sebrae, 

foi o último de uma etapa 
que durou oito meses. De 
modo intercalado, os en-
contros foram realizados 
nos municípios de Cacoal e 
Pimenta Bueno. A cada edi-
ção, a expectativa de ca-
pacitação dos líderes e de 
crescimento econômico 
para a região aumentava 

cada vez mais. “Hoje esta-
mos encerrando o oitavo 
módulo do programa Líder, 
que tem o objetivo de ca-
pacitar as lideranças e co-
locar em interação o setor 
público, a iniciativa privada 
e o terceiro setor, além de 
unir a região Centro-Les-
te de Rondônia, para que 
possamos pensar grande e 
coletivamente, buscando o 
desenvolvimento.

Lideranças da iniciati-
va privada, do poder 
público e do tercei-

ro setor se reuniram em 
Ariquemes nos dias 15 e 
16 para o quarto encontro 
do Projeto de Liderança e 
Desenvolvimento Econô-
mico Regional (LIDER) da 
Região do Vale do Jama-
ri. Com base nas ações 
conjuntas, os participan-
tes estão se preparando 
para a elaboração de um 

planejamento para o fo-
mento à economia dos 11 
municípios desta região. 
O prefeito de Monte Ne-
gro, Evandro Marques da 
Silva, partilhou algumas 
experiências de sucesso 
aplicadas em seu municí-
pio. Ele destacou a Sala do 
Empreendedor, onde o 
empresário pode formali-
zar sua atividade comer-
cial rapidamente e sem 
burocracia e que também.

Alunos da Escola Miguel Ferreira 
mostram na prática o que aprenderam 
com projeto JEPP

Oitavo e último encontro do
programa Líder em Pimenta Bueno

União de esforços para melhorar 
economia regional

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/uniao-de-esforcos-para-melhorar-economia-regional,9d6801703dd17610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/alunos-da-escola-miguel-ferreira-mostram-na-pratica-o-que-aprenderam-com-projeto-jepp,afd8436667907610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/oitavo-e-ultimo-encontro-do-programa-lider-acontece-em-pimenta-bueno,093801703dd17610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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É o caso do João Batista, 
mais conhecido como 
seu João das Pedras. 

Ele possui uma pequena em-
presa de artesanato em pe-
dra, que fica em Ji-Paraná. 
Seu João conta que saiu do 
garimpo e se tornou um mi-
croempreendedor, contan-
do, para isso, com a ajuda do 
Sebrae em Ji-Paraná: “re-
solvi sair do garimpo porque 
queria uma vida mais tran-

quila. Foi quando abri meu 
negócio, que era bem peque-
no e aos poucos foi crescen-
do. Hoje, através do Sebrae, 
tornei-me um microempre-
endedor individual, o que foi 
muito bom para mim, porque 
agora eu trabalho de forma 
regularizada”. Marcileide Zi-
rondi, analista do Sebrae em 
Ji-Paraná, conta que a histó-
ria do João chamou atenção, 
já que é uma novidade.

Nos dias 21 e 22 de 
novembro, o Sebrae 
em Rondônia realizou 

o Seminário Rural em Se-
ringueiras, cidade conheci-
da pela forte produção de 
café e urucum e receberá, 
nos dois dias, capacitações 
para os produtores rurais da 
região. Noelber Gonçalves, 
analista do Sebrae em Ron-
dônia, conta que essa é a 
primeira vez que o Sebrae 

realizou um evento desse 
porte na cidade e que os 
produtores já estavão aguar-
dando com grande expecta-
tiva o Seminário: “Espera-
mos atender cerca de 200 
produtores, que vão aperfei-
çoar os conhecimentos téc-
nicos e receber capacitação 
e informação técnica sobre 
inhame, café, cacau, uru-
cum e pimenta-do-reino.” O 
Seminário Rural já foi.

O Conselho Delibera-
tivo Estadual (CDE) 
do Sebrae em Ron-

dônia elegeu na tarde 
do dia 20 a nova compo-
sição que estará à fren-
te da instituição para o 
quadriênio 2019/2022. Os 
conselheiros repre-
sentantes de 13 insti-
tuições elegeram para 
presidência do CDE, 
Hélio Dias, presidente 
da Faperon. A Diretoria 

Executiva foi composta 
com a eleição para Di-
retor Superintendente, 
Daniel Pereira, Carlos 
Berti Niemeyer para a 
Diretoria Administrativa 
Financeira e Samuel Sil-
va de Almeida como Dire-
tor Técnico. Foram tam-
bém eleitos os membros 
do Conselho Fiscal para 
o quadriênio. Os eleitos 
tomam posse no dia 15 de 
janeiro de 2019.

Médios e pequenos negócios vem 
crescendo cada vez mais no Brasil

Sebrae promove encontro de 
produtores rurais em Seringueiras

Sebrae elege novo Presidente do 
Conselho e Diretoria Executiva

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-elege-novo-presidente-do-conselho-e-diretoria-executiva,8e9ad0cc69737610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/medios-e-pequenos-negocios-vem-crescendo-cada-vez-mais-no-brasil,464af465d2d27610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-promove-encontro-de-produtores-rurais-em-seringueiras,7137e9aa90637610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Percebemos que os pro-
dutores estão real-
mente interessados em 

aprender mais sobre aquilo 
que produzem. Eles buscam 
informações e sabem que 
assim conseguirão crescer e 
se destacar em suas áreas”, 
afirmou Noelber Gonçalves, 
analista do Sebrae em Ron-
dônia. No primeiro dia, os 
produtores participaram de 

palestras sobre o cultivo de 
inhame, café e cacau. Para 
seu Gelsimar Bergamim, o 
seminário foi fundamental, já 
que o produtor está come-
çando a investir na plantação 
de cacau e ainda tem algu-
mas dúvidas: “A gente sem-
pre quer aprender mais, sou 
produtor há muitos anos, mas 
agora vou começar a plantar 
o cacau e ainda tinha.

O segundo dia do Semi-
nário Rural em Serin-
gueiras foi marcado 

pela participação ativa dos 
produtores da região, com 
o foco em assuntos como 
o urucum, mais conhecido 
como colorau, e a pimenta-
-do-reino, proporcionando 
aos participantes levarem 
para casa mais conheci-
mento sobre a produção. O 
evento é uma ação do con-

vênio 074/PGE/2018 entre 
o Sebrae e o Governo do 
Estado de Rondônia, com 
o apoio de vários parcei-
ros institucionais. Welton 
Victor é um jovem de 24 anos 
e conta que, por ter crescido 
no meio rural, quanto mais 
cedo ele puder aprender 
sobre os cultivos, mais terá 
chances de se dar bem na 
produção. “Eu aprendi mui-
tas coisas com meu pai.

Ji-Paraná recebeu 
um grande evento do 
Sebrae em Rondô-

nia, o Conexão Sebrae, 
entre os dias 27 e 29 de 
novembro. O Conexão 
Sebrae é uma ação pelo 
convênio 074/PGE/2018 
entre o Sebrae e o Go-
verno do Estado de Ron-
dônia e objetiva estimu-
lar o empreendedorismo 
por meio de ações de 

inovação. Várias pales-
tras, workshops e con-
sultorias financeiras 
aconteceram durante os 
três dias. “O público alvo 
são potenciais empreen-
dedoras e empreende-
dores, hoje a gente sabe 
que as empresas só se 
mantêm no mercado se 
elas se inovarem, então 
o Sebrae tem essa mis-
são de gerar inovação”.

Sebrae em Rondônia promoveu 
Seminário Rural

Segundo dia de seminário
em Seringueiras

Ji-Paraná será palco doConexão 
Sebrae evento voltado para o 
empreendedorismo da região

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/ji-parana-sera-palco-do-conexao-sebrae-evento-voltado-para-o-empreendedorismo-da-regiao,53fdc92cdba57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-promove-seminario-rural,48c2d0cc69737610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/segundo-dia-de-seminario-em-seringueiras,01cbccb8ca057610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae, por meio de 
parceria com o Gover-
no de Rondônia, vem 

realizando diversos semi-
nários voltados para a pro-
dução rural em todo o es-
tado. Isso tem redundado 
em grande avanço para os 
produtores, que já podem ter 
acesso a novidades sobre a 
produção e tirar dúvidas. O 
Seminário Rural de Seringuei-

ras, realizado pelo Sebrae em 
Rondônia a partir do convênio 
nº 074/PGE/2018, terminou no 
dia 22 de novembro, obtendo 
ótimos resultados. Cerca de 
200 produtores foram atendi-
dos pelo Sebrae e pela Ema-
ter ao longo de dois dias de 
trabalho. “Durante o Seminá-
rio, os produtores tiveram a 
oportunidade de ouvir profis-
sionais com conhecimento.

O ginásio de esportes 
do Serviço Social do 
Comércio (Sesc) de 

Ariquemes foi transforma-
do em uma grande sala de 
aula para receber os mais 
de 250 participantes da Ofi-
cina Empresa de Sucesso 
do Sebrae. O evento teve 
início  dia 26 e seguiu até o 
dia 30 de novembro, tendo 
como objetivo desenvolver 

o empreendedorismo dos 
participantes. Trata-se de 
mais uma ação do convênio 
nº 074/PGE/2018 entre Se-
brae e Governo do Estado 
de Rondônia por intermédio 
da Econômico e Infraestru-
tura (SEDI). O analista do 
Sebrae Felipe Kreuz explica 
que a oficina é destinada a 
empresários e a quem está 
pensando em abrir uma.

Mais uma atividade 
alusiva à Sema-
na Global do Em-

preendedorismo aconte-
ceu na noite do dia 22 no 
auditório da Fimca, em 
Porto Velho. A palestra 
motivacional “O apren-
diz – pessoas x desafios” 
reuniu representantes 
do Sebrae em Rondônia, 
professores, acadêmi-
cos e convidados. Dentre 
os presentes estavam o 

diretor superintendente 
do Sebrae em Rondônia, 
Valdemar Camata, o dire-
tor geral da Fimca, Apa-
rício Carvalho e a interlo-
cutora da Semana Global 
do Empreendedorismo, 
Ana Carolina. “A parce-
ria é essencial! São os 
parceiros que estendem 
nossos braços até essa 
gigantesca rede de em-
preendedores ou de pes-
soas que pensam.

Seminário Rural apresenta 
resultados frutíferos

Mais de 250 empreendedores 
receberam treinamento do Sebrae 
em Ariquemes

Universitários da faculdade 
Fimca participaram de palestra

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/universitarios-da-faculdade-fimca-participam-de-palestra-sobre-empreendedorismo-na-capital,a88dc92cdba57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seminario-rural-apresenta-resultados-frutiferos,49ecc92cdba57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mais-de-250-empreendedores-recebem-treinamento-do-sebrae-em-ariquemes,417cc92cdba57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com metodologia ino-
vadora, o Sebrae em 
Rondônia estava capa-

citando 180 pessoas no cur-
so Empresa de Sucesso, em 
Ariquemes. O evento come-
çou no dia 26 e foi até dia 30, 
desenvolvendo competências 
empreendedoras nos partici-
pantes. Uma das tarefas dos 
participantes do curso é mon-
tar uma empresa, com venda 

de produtos para os demais 
alunos. “Essa é uma estratégia 
para tirar as pessoas da zona 
de conforto e trabalharmos o 
planejamento, os custos, as 
margens de lucro e os desa-
fios. Mesmo que de forma lú-
dica, eles acabam entenden-
do a rotina de uma empresa”, 
explica o analista do Sebrae 
Felipe Kreuz. A participante 
Caroline Alberti levou para.

O evento faz parte de uma 
parceria entre o Se-
brae em Rondônia e o 

Governo do Estado, por meio 
do convênio n° 074/PGE/2018, 
que vem beneficiando com 
seminários várias cidades. O 
Conexão Sebrae trouxe ao pú-
blico ji-paranaense palestras 
e oficinas voltadas ao tema “O 
EMPREENDEDOR LIGADO NA 

INOVAÇÃO”. “Nós do Sebrae 
temos a satisfação de trazer 
grandes palestrantes para fa-
lar sobre temas que são mun-
dialmente debatidos: o futuro 
da inovação e da transforma-
ção. Estamos inseridos nesse 
processo de evolução da inte-
ligência artificial e da robóti-
ca, entre outras áreas. Desse 
modo, as empresas.

Participantes criam empresa 
de sucesso em curso do Sebrae 
em Rondônia

Evento trouxe inovação e 
movimenta público de Ji-Paraná 
com grandes palestras

NOTÍCIAS

O Sebrae ajudou estas 
empresas. A sua pode 
ser a próxima.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/participantes-criam-empresa-de-sucesso-em-curso-do-sebrae-em-rondonia,9615879408f57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/evento-traz-inovacao-e-movimenta-publico-de-ji-parana-com-grandes-palestras,9295879408f57610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/casos-de-sucesso-rondonia,6d1e7e17e1c73510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/asn/Estados/RO/Anexos/CS%2019%20-%20Zero%20GRAU.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qYFeFcDLC6Br-ZibJEm4JzlRyvMOGeG
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