
Sebrae encerrou capacitação 
de facilitadores em políticas 
públicas

Empresário de Porto Velho em 
parceria com Sebrae transforma 
lixo em composto

EVENTOS
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Sebrae tem novos 
Dirigentes

Sebrae promoveu palestra 
sobre como impulsionar 
vendas no fim de ano

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
“Após atingir todas as metas em 2018, o Se-
brae em Rondônia iniciou 2019 com “todo 
gás”, conversando com prefeitos, federa-
ções, associações e entidades buscando no-
vas parcerias que potencializem nossa atua-
ção em todo o Estado. A tônica do trabalho 
é fazer mais com menos, mas sem perder a 
qualidade e o nível de satisfação de nossos 
clientes. Internamente vamos trabalhar na 
agilização e automação dos processos in-
ternos para dar respostas mais rápidas ao 
nosso cliente. Além disso, aprofundaremos o 
Programa de Integridade Corporativa interna-
lizando os conceitos da ética e transparência 
para dirigentes, colaboradores, fornecedo-
res, parceiros e todos aqueles que se relacio-
nam com o Sebrae. “

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Adm. e Financeiro 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.

EXPEDIENTE
FIERO - Federação da Indústria de Rondônia

Alan Gurgel do Amaral
Emerson Fidel Campos Araújo

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

Faperon - Federação da Agricultura e Pecuária
Hélio Dias de Souza

Roberto Emanuel Ferreira

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

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

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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Fundada em 1990, a Zero 
Grau, do casal Niumar 
César de Souza e Aryan-

na Maria de Oliveira,  rece-
beu a consultoria do Sebrae 
em Vilhena, Rondônia, e se 
tornaram referência no mer-
cado. Niu, como é conhecido 
na cidade, trabalhava como 
chapeiro em uma lanchonete 
desde os 15 anos de idade e 
em 2003 comprou a Zero Grau. 
Enquanto atuava na chapa, 

sua esposa cuidava da gestão. 
Após construir um prédio pró-
prio, abriram a lanchonete no 
primeiro shopping do municí-
pio. No entanto, o incêndio de 
2015 que houve no shopping 
fez com que o atendimento 
ao público fosse paralisado e 
levou o negócio a uma crise 
que só foi superada com muito 
esforço. Na reinauguração do 
shopping, a Zero Grau retor-
nou e ainda ampliou.

O cotidiano agitado dos 
dias atuais nos traz a 
necessidade de termos, 

cada vez mais, tudo de manei-
ra prática, rápida e eficiente. 
Pensando nisso, o Sebrae 
criou o “Fale com um espe-
cialista”, um projeto descen-
tralizado do Sebrae Nacional, 
atendido pelo Portal Sebrae, 
no qual o empreendedor é 
atendido através de um bate 
papo e pode conversar so-
bre assuntos relacionados 
à abertura e à gestão de ne-

gócios com quem entende do 
assunto. O atendimento é das 
7h30 às 19h30. O Sebrae é es-
pecialista em pequenos ne-
gócios – por isso o chat leva 
informações e orientações 
de maneira rápida e eficaz 
ao empreendedor. “A central 
de relacionamento do Sebrae 
em Rondônia foi criada há 
cerca de cinco anos e é uma 
ferramenta na qual o cliente 
acessa rápido e tira dúvidas 
ou colabora com sugestões. 
Mesmo fora do horário.

O Sebrae em Ron-
dônia realizou na-
sexta feira (30/12) 

, em parceria com a fa-
culdade São Lucas, uma 
palestra no sobre em-
preendedorismo no au-
ditório da instituição em 
Porto Velho. O evento fez 
parte da Semana Global 
do Empreendedorismo 
que, em parceria com di-
versos órgãos, levaram 

mais de 70 atividades 
durante todo o mês de 
novembro a estudantes e 
empresários do estado. 
“É com muita satisfação 
que encerramos a Sema-
na Global do Empreende-
dorismo com a palestra 
do Erik Penna, que tem 
sido nosso parceiro e 
nos dado muita informa-
ção durante as palestras 
que tem feito.

Da chapa para a registradora de 
empreendimento próprio

“Fale com um especialista” do Sebrae 
atende empreendedores em tempo real

Semana Global do Empreendedo-
rismo encerrou com saldo 
positivo no estado

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-global-do-empreendedorismo-encerra-com-saldo-positivo-no-estado,a6f8327f9da77610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/da-chapa-para-a-registradora-de-empreendimento-proprio,b88b6ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/fale-com-um-especialista-do-sebrae-atende-empreendedores-em-tempo-real,a7676ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com dinâmicas voltadas 
para o desenvolvimento 
da capacidade empre-

endedora, o Sebrae em Ron-
dônia formou na sexta-feira 
(30/11) 170 participantes no 
curso Empresa de sucesso. 
O treinamento foi realizado 
durante cinco dias em um gi-
násio de esportes para donos 
de pequenos negócios e para 
quem tem o desejo de iniciar 
alguma atividade comercial e 
é uma iniciativa do convênio 

074/PGE/2018 entre o Sebrae 
em Rondônia e o  Governo 
do Estado, através da Supe-
rintendência Estadual de De-
senvolvimento Econômico e 
Infraestrutura (SEDI). Duran-
te o treinamento os partici-
pantes puderam conhecer os 
aspectos essenciais que en-
volvem oempreendedorismo 
para melhor atuação e gestão 
dos negócios. Eles também ti-
veram acesso a ferramentas 
que potencializem.

O Conexão Sebrae em 
Vilhena trouxe bons 
resultados para em-

preendedores do Cone Sul 
de Rondônia. Durante três 
dias de evento foram reali-
zados 1.050 atendimentos, 
cinco palestras com espe-
cialistas renomados na área 
dainovação, tecnologia e 
economia, dez oficinas e 
rendeu R$ 21 mil em vendas, 
além de aproximadamente 
R$ 300 mil em prospecção. 

De acordo com Emerson Sil-
va, analista técnico do Se-
brae em Vilhena, foram R$ 
290 mil gerados em um pro-
jeto de energia solar e mais 
R$ 12 mil em matrículas para 
a franquia Supera Vilhena 
e o colégio Sesi. Tudo isso 
aconteceu em uma estrutura 
de mais de mil metros qua-
drados no shopping onde o 
empresário teve a oportuni-
dade de participar das roda-
das de negócios.

O Conexão Sebrae, even-
to voltado para o pú-
blico empreendedor, 

aconteceu entre os dias 27 e 
29 de novembro em Ji-para-
ná, e contou com palestras, 
oficinas e uma feira com mais 
de dez micro e pequenas em-
presas locais. O Conexão Se-
brae é parte da parceria do 
Sebrae em Rondônia e do go-
verno estadual, por meio do 

convênio 074/PGE/2018. Du-
rante os três dias de evento, 
três grandes palestras foram 
oferecidas ao público gra-
tuitamente, em que mais de 
600 pessoas ao todo tiveram 
acesso aos temas mais rele-
vantes da atualidade, ficando 
por dentro de informações 
que ajudam no crescimento 
do empreendedor. “Eu achei 
muito interessante o fato.

170 pessoas participaram do curso 
Empresa de Sucesso

Conexão Sebrae em Vilhena 
movimentou mais de 300 mil reais

Conexão Sebrae foi um verdadeiro 
sucesso e reuniu vários 
empreendedores

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conexao-sebrae-foi-um-verdadeiro-sucesso-e-reuniu-varios-empreendedores,5d9f892b0ef77610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/170-pessoas-participam-do-curso-empresa-de-sucesso,8885327f9da77610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conexao-sebrae-em-vilhena-movimentou-mais-de-300-mil-reais,2eaa892b0ef77610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Centro Sebrae de Refe-
rência do Artesanato Bra-
sileiro (Crab), na cidade do 

Rio de de Janeiro, foi palco do 
lançamento do livro Raízes Ama-
zônicas – Arte & Design de Ron-
dônia nos dias (06 e 07). A pubi-
cação é uma iniciativa do Sebrae 
em Rondônia, em parceria com o 
próprio Crab e com curadoria do 
Ará Studio e reúne obras e histó-
rias de artesãos de Rondônia que 

expressam a pluralidade amazô-
nica em formas, cores e texturas 
a partir de peças feitas em ma-
teriais como madeira, cerâmica, 
acrílico aliados a técnicas de 
bordados e pintura em tecido. A 
ação é uma estratégia de busca 
de novos mercados e prospec-
ção de potenciais clientes que 
procuram peças com qualidade 
no acabamento, tenham possi-
bilidade de produção em escala.

Colaboradores do Se-
brae em Rondônia 
passaram por uma ca-

pacitação em que puderam 
aprender mais sobre técni-
cas de apresentação para 
palestras, que são frequen-
tes na vida dos analistas 
técnicos do Sebrae. O prin-
cipal foco era expor melhor 
e de maneira mais dinâmica 
o que o Sebrae oferece para 
o empreendedor. A palestra 

aconteceu no Sebrae em Ji-
-Paraná e reuniu analistas 
de diversas cidades do esta-
do. A ideia é que o analista, 
além de montar uma apre-
sentação visual bonita, con-
siga prender a atenção de 
quem está ouvindo de modo 
a não deixar a exposição re-
petitiva. “Os colaboradores 
do Sebrae sempre atuam 
com palestras, apresentan-
do projetos.

Participantes do Pro-
jeto de Liderança 
e Desenvolvimento 

Econômico Regional (LI-
DER) da região do Vale do 
Jamari definiram como 
eixos de trabalho a edu-
cação empreendedora, 
a governança, o agrone-
gócio e o turismo. O pro-
jeto chega ao seu quin-
to encontro na quarta e 
quinta-feira (12 e 13 de 
dezembro). O piscicultor 
José Barroso, da cidade 

de Monte Negro, explica 
a escolha dos eixos para 
a realização de um tra-
balho que contemple os 
11 municípios da região 
do Vale do Jamari. “Esta-
mos pensando em quatro 
áreas que todos os muni-
cípios podem atuar. Isso 
é fundamental para o de-
senvolvimento coletivo”, 
destaca. O presidente 
da Federação das Asso-
ciações Empresariais de 
Rondônia (Facer).

Livro de Design com peças de 
artesãos rondonienses é lançado 
no Rio de janeiro

Analistas do Sebrae receberam 
capacitação para apresentação 
de alto impacto

Projeto LIDER define eixos de 
trabalho no Vale do Jamari

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-lider-define-eixos-de-trabalho-no-vale-do-jamari,6fce4e89398a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-de-design-com-pecas-de-artesaos-rondonienses-e-lancado-no-rio-de-janeiro,afd98b4e6c3a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/analistas-do-sebrae-recebem-capacitacao-para-apresentacao-de-alto-impacto,52898b4e6c3a7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Com uma previsão para 
atender 19 mil peque-
nos negócios em 2018, 

o Sebrae em Rondônia aten-
deu 21 mil. Nos processos 
de inovação, as expectativas 
foram superadas em 38% e a 
fidelização de clientes atin-
giu 108% dos empresários e 
empreendedores. Além das 
metas mobilizadoras que en-
globam fidelização, inovação, 

atendimento a micro e pe-
quenas empresas, bem como 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), também hou-
ve superação nas métricas e 
indicadores que permitiram 
alcançar os objetivos. O Se-
brae levou empresários a 26 
missões, desde o lançamento 
do livro Raízes Amazônicas – 
Arte & Design de Rondônia, 
no Centro de Referência.

Na 11ª reunião ordiná-
ria do Conselho De-
liberativo do Sebrae 

em Rondônia (CDE/SEBRA-
E-RO), realizada no final de 
dezembro, na sede da insti-
tuição, foi implantado o novo 
estatuto social do Sebrae em 
Rondônia. O CDE até então 
dispunha de treze cadeiras, 
mas, com o novo estatuto 
homologado pelo Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN), 

mais duas entidades torna-
ram-se instituidoras, ocu-
pando respectivamente as 
cadeiras de número 14 e 15. 
Os novos membros do CDE 
agora integram as ativida-
des. O Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coopera-
tivismo no Estado de Rondô-
nia (Sescoop) indicou como 
conselheiro titular o sr. Sa-
latiel Rodrigues de Souza, e 
como conselheiro suplente.

A secretaria-executi-
va do Comitê Gestor 
do Simples Nacional 

divulgou as normas que al-
teraram os sublimites para 
efeito do recolhimento de 
ICMS e ISS, bem como a 
nova lista de ocupações 
autorizadas a se inscre-
verem como Microempre-
endedor Individual (MEI). 
A Resolução nº 144 do Co-
mitê divulgou os sublimites 
para o ano-calendário de 

2019, com os seguintes va-
lores: R$ 1.800.000 (Acre, 
Amapá e Roraima) e R$ 
3.600.000 (demais Estados 
e Distrito Federal). Não 
houve modificações com 
relação aos sublimites 
válidos em 2018. uanto à 
relação de ocupações au-
torizadas a atuarem como 
MEI. , duas foram supri-
midas (Comerciante de 
peças e acessórios para 
motocicletas.

O Sebrae em Rondônia supera 
suas metas em 2018

Conselho do Sebrae em Rondônia 
tem novas representatividades

Comitê Gestor do Simples Nacional 
aprova normas complementares

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/comite-gestor-do-simples-nacional-aprova-normas-complementares,45162fd411438610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/o-sebrae-em-rondonia-supera-suas-metas-em-2018,9af540c8df1c7610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conselho-do-sebrae-em-rondonia-tem-novas-representatividades,2388bc00ab828610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Prefeito de Vilhena, 
Eduardo Toshiya Tsu-
ru, esteve com equipe 

no início do mês na sede do 
Serviço de apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Ron-
dônia (Sebrae), com objetivo 
de conhecer soluções que 
introduzam na rede pública 
municipal de ensino temas 
que tragam o empreendedo-
rismo aos alunos. A comitiva 
do cone sul foi recepcionada 

pelo Diretor Técnico Samuel 
Silva de Almeida, que apre-
sentou os programas de Edu-
cação Empreendedora, em 
particular o Jovens Empre-
endedores Pequenos Passos 
(JEPP), uma metodologia es-
pecial onde os alunos da rede 
pública do ensino fundamen-
tal são capacitados sobre 
temas que envolvem empre-
endedorismo, culminando em 
uma feira em que eles.

O novo Diretor-Superin-
tendente do Sebrae 
em Rondônia e ex-go-

vernador do estado, Daniel 
Pereira tomou posse nes-
sa quinta-feira (15/01) jun-
tamente com os diretores 
reeleitos: Samuel Silva de 
Almeida (Técnico) e Carlos 
Berti Niemeyer (Administra-
tivo Financeiro). Na ocasião, 
também assumiu o cargo de 
presidente do Conselho De-

liberativo Estadual (CDE), 
Hélio Dias, Presidente da 
Federação de Agricultura e 
Pecuária do Estado de Ron-
dônia (Faperon), todos para 
o quadriênio 2019/2022. A 
cerimônia de posse foi rea-
lizada na sede do Sebrae em 
Porto Velho e contou com 
a presença de várias auto-
ridades civis do estado e 
município, convidados e im-
prensa local.

Os dirigentes das Uni-
dades do Sebrae da 
Região Amazônica 

estiveram reunidos em 
Cuiabá na ultima sema-
na (10 e 11/01),  buscando 
integração, alinhamento 
e convergência de esfor-
ços, especialmente num 
momento em que novos 
dirigentes assumem as 
unidades do Sebrae nos 
estados, com objetivo de 

reafirmarem compromis-
sos e garantir a continui-
dade do Plano Estratégico 
da Abase Norte e conti-
nuidade com o Progra-
ma Sustentabilidade dos 
Pequenos Negócios da 
Amazônia. Abase é a As-
sociação Brasileira dos 
Sebrae/Estaduais e tem o 
firme propósito de ressal-
tar o papel imprescindível 
do Sebrae.

Prefeito de Vilhena buscou Sebrae 
para Empreendedorismo nas escolas

Daniel Pereira é o novo Superinten-
dente do Sebrae em Rondônia

Dirigentes de unidades do Sebrae da 
Região Norte discutem estratégias

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/dirigentes-de-unidades-do-sebrae-da-regiao-norte-discutem-estrategias,b2c6ddf358658610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeito-de-vilhena-busca-sebrae-para-empreendedorismo-nas-escolas,5c9656f1bcc38610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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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Esteve na sede do Sebrae, 
em Porto Velho, em visi-
ta de cortesia durante a 

semana (16/01), a Prefeita de 
São Francisco do Guaporé, 
Gislaine Clemente (Lebrinha), 
quando veio desejar votos de 
gestão profícua e que o Se-
brae continue fortalecendo o 
desenvolvimento econômico 
de Rondônia. Daniel Perei-
ra, Diretor Superintendente 
do Serviço de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas 
em Rondônia, recepcionou a 
gestora da região do Vale do 
Guaporé, junto com sua Dire-
toria Executiva: Samuel Silva 
de Almeida, Diretor Técnico e 
Carlos Berti Niemeyer, Dire-
tor Administrativo Financeiro. 
“A Prefeita vem se destacan-
do em suas ações no muni-
cípio pois conheço de perto 
a realidade daquela região, 
com muitos potenciais.

Como resultado de parceria 
firmada recentemente pelo 
Sebrae em Rondônia e Fa-

culdade Unama Porto Velho, dia 
30 de janeiro será o evento de 
lançamento do livro Injeção de 
ânimo: marketing sem contrain-
dicação para o seu negócio. No 
evento será realizada uma pa-
lestra pelo professor mestre em 
administração Cristiano Borges 

Rodrigues, autor da publicação. 
A experiência permitirá aos par-
ticipantes identificarem as con-
tribuições do marketing para o 
sucesso das organizações, bem 
como estratégias que podem ser 
utilizadas por qualquer empreen-
dedor. Segundo o autor do livro, 
“como algumas pessoas tem 
dificuldade de entender a aplica-
ção dos conceitos de marketing.

Estiveram reunidos na 
terça (15/01), equipes 
da Unidade de Políticas 

Públicas e Agência Regional 
de Porto Velho do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas em Rondônia (Se-
brae) e o município de Porto 
Velho, através da Secretaria 
Municipal de Fazenda (Sem-
faz). Na pauta da reunião, o 
tratamento especial aos Micro 

Empreendedores Individuais 
(MEI) que, à luz da Lei Geral 
123/2006, a Lei das Micro e 
Pequenas Empresas (MPE), 
estabelece condições favorá-
veis aos Pequenos Negócios, 
especialmente no âmbito das 
Compras Públicas. Os técnicos 
do Sebrae foram recepciona-
dos pelo Secretário Municipal, 
João Altair Caetano dos San-
tos, Secretária adjunta.

Prefeita de São Francisco do 
Guaporé visitou Sebrae

Palestra gratuita no evento de lan-
çamento do livro Injeção de ânimo 
marketing para o seu negócio

Sebrae e Prefeitura de Porto Velho 
debatem atualizações para o MEI

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeita-de-sao-francisco-do-guapore-visita-sebrae,d5ead1bc81268610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/palestra-gratuita-no-evento-de-lancamento-do-livro-injecao-de-animo-marketing-para-o-seu-negocio,730a31912eb78610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-e-prefeitura-de-porto-velho-debatem-atualizacoes-para-o-mei,3ac9d1bc81268610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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NOTÍCIAS

Na manhã de sexta (18/01), 
o Diretor Superintenden-
te do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas em 
Rondônia (Sebrae) Daniel Pe-
reira, recebeu a visita o Deputa-
do Federal Eleito Coronel Chri-
sóstomo (PSL). O parlamentar 
foi recepcionado também pelo 
Diretor Técnico da instituição, 
Samuel Silva de Almeida e pelo 
Diretor Administrativo Finan-
ceiro, Carlos Berti Niemeyer. A 

importante atuação do Sebrae 
nos municípios de Rondônia 
foi o tema da conversa, onde o 
Deputado pode conhecer um 
pouco mais da atuação da ins-
tituição, que, além de promover 
a cultura do Empreendedorismo 
junto aos municípios, atua como 
facilitador para que o ambiente 
público seja cada vez mais fa-
vorável ao empreendedorismo 
e, em especial, aos Pequenos 
Negócios, responsáveis.

Coronel Chrisóstomo visita Sebrae e 
declara apoio aos Pequeno Negócios

Pensado para criar solu-
ções econômicas para 
a população da região 

do Vale do Jamari, o projeto 
Liderança para o Desenvolvi-
mento Regional (LIDER) avan-
ça apontando o agronegócio, 
turismo e a governança como 
estratégias para o desenvol-
vimento dos municípios que 
compõem a região. Durante 
dois dias (24 e 25), os integran-

tes do LIDER se reuniram em 
Ariquemes e discutiram o de-
senvolvimento das ações que 
vão ser realizadas durante o 
ano de 2019. A integrante do 
LIDER Rosieli Chiaratto explica 
que o projeto já está ganhando 
respaldo da iniciativa privada, 
terceiro setor e dos gestores 
públicos. “Queremos propor 
ações integradas e em con-
junto com todos os setores.

Lideranças do Vale do Jamari 
buscam desenvolvimento regional

O Programa de Moderni-
zação e Governança das 
Fazendas Municipais do 

Estado de Rondônia e do De-
senvolvimento Econômico-Sus-
tentável dos Municípios - Pro-
faz, uma iniciativa do Tribunal 
de Contas (TCE-RO) em parce-
ria com o Governo do Estado, a 
Universidade Federal de Rondô-
nia (Unir) e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
em Rondônia (Sebrae/RO) tem 

se tornado uma grande ferra-
menta de apoio aos municípios 
para otimizar recursos, moder-
nizar suas fazendas municipais 
e atuar de maneira planejada e 
focada nas vocações locais e 
regionais prepara-se para mais 
um passo em sua execução.  O 
Diretor Superintendente do Se-
brae em Rondônia, Daniel Pe-
reira, solicitou uma reunião com 
os responsáveis pelo Programa 
a fim de definirem ações.

Sebrae e TCE alinham atuação junto 
ao Profaz

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/coronel-chrisostomo-visita-sebrae-e-declara-apoio-aos-pequeno-negocios,9499a495da178610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/liderancas-do-vale-do-jamari-buscam-desenvolvimento-regional,78760325cb098610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-e-tce-alinham-atuacao-junto-ao-profaz,38960325cb098610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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As micro e pequenas em-
presas (MPE) geraram 
em 2018 o maior saldo de 

empregos formais dos últimos 
quatro anos. Foram mais de 580 
mil novas vagas, um aumen-
to de 67% em relação a 2017. 
Como as médias e grandes em-
presas fecharam o ano com um 
volume negativo de vagas, por 
terem tido mais demissões do 
que contratações, coube aos 

pequenos negócios sustentar 
a criação de empregos. Em de-
zembro, como já era esperado, 
em função da sazonalidade, 
houve o fechamento de 334,5 
mil postos de trabalho, segun-
do dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da Eco-
nomia. “Os empreendimentos 
de pequeno porte são funda-
mentais para o crescimento.

Pequenos negócios foram respon-
sáveis pela geração de mais de 580 
mil vagas em 2018

Na manhã de terça (29) 
de Janeiro, represen-
tantes do Comitê de 

Sustentabilidade do Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Rondônia (Se-
brae), estiveram reunidos com 
membros do Tribunal de Justi-
ça de Rondônia (TJ-RO) a fim 
de prospectarem parcerias e 
realizarem ações em conjunto 
para fomentar a cultura sus-

tentável, tanto no âmbito do 
Poder Judiciário quanto dos 
Pequenos Negócios. “Acre-
ditamos que temos objetivos 
em comum, que é aprimorar 
a gestão sócio ambiental e o 
desenvolvimento sustentável 
tanto dentro das organizações 
mas, principal e especialmen-
te, na sociedade”, afirmou Eri-
ka Santos, Analista Técnica e 
coordenadora do Comitê.

Sebrae busca parcerias para 
disseminar a cultura sustentável

Na terça-feira, 29 de janei-
ro, reuniu-se o CDE na 
sede do Sebrae em Ron-

dônia para a posse dos 15 titula-
res e seus respectivos suplen-
tes. Até 2018 o Conselho tinha 
13 representatividades e atu-
almente, após a homologação 
do novo estatuto pelo Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN), 
mais duas entidades tornaram-
-se oficialmente instituidoras. 

Agora o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperati-
vismo do Estado de Rondônia 
(Sescoop) e a Associação dos 
Jovens Empreendedores do Es-
tado de Rondônia (AJE-RO) têm 
assento nas respectivas cadei-
ras de números 14 e 15. O Ses-
coop com o conselheiro titular 
Salatiel Rodrigues de Souza e 
seu suplente Uiliame da Silva 
Ramos, a AJE com Eduardo.

Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE) do Sebrae realiza a primeira 
reunião de 2019

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pequenos-negocios-foram-responsaveis-pela-geracao-de-mais-de-580-mil-vagas-em-2018,ee22e227f9e98610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-busca-parcerias-para-disseminar-a-cultura-sustentavel,08e1e227f9e98610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conselho-deliberativo-estadual-cde-do-sebrae-realiza-a-primeira-reuniao-de-2019,9493e227f9e98610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae ajudou estas 
empresas. A sua pode 
ser a próxima.

A poucos dias da posse da 
nova legislatura na As-
sembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia, o deputa-
do eleito Chiquinho da Emater 
foi recebido pelos Diretores do 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Ron-
dônia (Sebrae). Daniel Pereira, 
Superintendente, Samuel de Al-
meida, Diretor Técnico e Carlos 
Niemeyer, Diretor Financeiro 
Administrativo, recepcionaram 

no dia (30/01) o futuro parlamen-
tar, que esteve acompanhado 
por Hilton Neves, gerente regio-
nal da Emater em Porto Velho. 
“O deputado certamente será 
um defensor intransigente da 
Micro e Pequena Empresa na 
Casa de Leis do Estado de Ron-
dônia. Precisamos abrir frente 
de atuação em benefício das 
MPE, que acabam gerando tan-
to emprego e renda para nosso 
estado.

Frente Parlamentar pela Micro e Pe-
quena Empresa na ALE/RO é discutida

NOTÍCIAS

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/casos-de-sucesso-rondonia,6d1e7e17e1c73510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2018%20-%20Espetos%20Imperial.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Gurt%20Grota%20-%20Caso%20de%20Sucesso.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2017%20-%20Aprolmon.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2016%20-%20Intensiva%20Fisio.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qYFeFcDLC6Br-ZibJEm4JzlRyvMOGeG
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pequenos-negocios,a04e8d85c04a8610VgnVCM1000004c00210aRCRD


12
Dez. 2018 e Jan. 2019

EVENTOS
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AGENDA

Pimenta Bueno
Oficina - Como Controlar o Fluxo de 

Caixa

Início: 19 mar. - Término: 19 mar.

Pimenta Bueno
Oficina - Como Controlar o Fluxo de 

Caixa

Início: 23 mar. - Término: 23 mar.

Pimenta Bueno
Seminário - LIDER Liderança para o 

Desenvolvimento Regional.

Início: 19 mar. - Término: 19 mar.

Alvorada d’Oeste
Acredito RO - Palestra de Acesso à 

Crédito Orientado

Início: 21 mar. - Término: 21 mar.

Ji-Paraná
Acredito RO - Palestra de Acesso à 

Crédito Orientado

Início: 11 mar. - Término: 11 mar.

Ji-Paraná
Acredito RO - Palestra de Acesso à 

Crédito Orientado

Início: 25 mar. - Término: 25 mar.

Ji-Paraná
Palestra - Marketing sem contraindi-

cação para o seu negócio

Início: 27 mar. - Término: 27 mar.

Porto Velho
Acredito RO - Palestra de Acesso à 

Crédito Orientado

Início: 27 mar. - Término: 27 mar.

Porto Velho
Oficina - Engenharia de Cardápio

Início: 29 mar. - Término: 29 mar.

Porto Velho
Oficina - Marketing Digital: o uso 

profissional das mídias sociais

Início: 29 mar. - Término: 29 mar.

Porto Velho
Oficina - Princípios do Controle de 

Estoque para Bares e restaurantes

Início: 29 mar. - Término: 29 mar.

Porto Velho
Oficina - Engenharia de Cardápio

Início: 30 mar. - Término: 30 mar.

Porto Velho
Oficina - Engenharia de Cardápio

Início: 30 mar. - Término: 30 mar.

Porto Velho
Oficina - Princípios do Controle de 

Estoque para Bares e restaurantes

Início: 30 mar. - Término: 30 mar.

Porto Velho
Oficina - Redes Sociais para Negócios 

(facebook + instagram)

Início: 30 mar. - Término: 30 mar.

Porto Velho
Oficina - Como Aumentar as suas 

vendas

Início: 19 mar. - Término: 19 mar.

Seringueiras
Acredito RO - Palestra de Acesso à 

Crédito Orientado

Início: 28 mar. - Término: 28 mar.

Seringueiras
Seminário - Comercio Varejista

Início: 28 mar. - Término: 28 mar.
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Cabixi
Acredito RO - Palestra de Acesso à Crédito Orientado

Início: 12 mar. - Término: 12 mar.

Colorado do Oeste
Acredito RO - Palestra de Acesso à Crédito Orientado

Início: 15 mar. - Término: 15 mar.

Chupinguaia
Acredito RO - Palestra de Acesso à Crédito Orientado

Início: 27 mar. - Término: 27 mar.

Pimenta Bueno
Acredito RO - Palestra de Acesso à Crédito Orientado

Início: 28 mar. - Término: 28 mar.

Porto Velho
Oficina - Redes Sociais para Negócios (facebook + instagram)

Início: 29 mar. - Término: 29 mar.

Porto Velho
Oficina - Marketing Digital: o uso profissional das mídias sociais

Início: 30 mar. - Término: 30 mar.

Rolim de Moura
Curso - Gestão da Qualidade-D-OLHO na Qualidade

Início: 28 mar. - Término: 28 mar.

AGENDA


