
Educadores participam do 
Fórum Sebrae de Educação 
Empreendedora

EVENTOS

Porto Velho-RO, Nov. e Dez. de 2019, Edição Nº 46 

Sebrae, Ministério do Turismo e 
Embratur lançam o Programa 
“Investe Turismo” 

Conselho Deliberativo do Sebrae recebe 
o vice-governador de Rondônia

Rondônia em 5º e 2º 
lugares na Semana 
Internacional do Café 
(SIC 2019)

Empresários de Rondônia no 
Vale do Silício

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
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
Quando começou a trabalhar no Sebrae em 2008, Caroline 
Cristina Santos se deslocava diariamente para o Shopping 
Cidadão para trabalhar como estagiária do Veronese, que 
era gerente da Central Fácil. Foi uma atividade dinâmica em 
um ambiente onde trabalhavam juntos os funcionários da 
Prefeitura Municipal, da Junta Comercial (Jucer) e do Cor-
po de Bombeiros Militar. Depois de um processo seletivo foi 
classificada para substituir a Sra. Maria José que se aposen-
tou. Caroline, que na sede do Sebrae passou a ser chamada 
de Carol, deu início às atividades que foram muito bem de-
sempenhadas na gerência de Educação, com a gerente Rita 
com quem trabalhou na gestão do programa Sebrae +. Após 
intervenção do Sebrae Nacional, Deise Mara visualizou na 
Carol um potencial para as missões desafiadoras, a fim de 
que o Sebrae recuperasse sua credibilidade interna com re-
lação ao Sistema e junto à opinião pública. Lá foi a Carol para 
novas missões... Parabéns Carol! São 12 anos de excelente 
convivência participativa! Sempre proativa e pronta para co-
laborar conosco! Você é uma resultante muito positiva para 
o Sebrae do amanhã!

Caroline Cristina Santos
Assistente

Unidade de Gestão Administrativa

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

Assessora
Neila Azevedo dos Anjos

Assistente Técnico 
Carlos Adriano de A. Mourão

Estagiário
Laiana Karen Jacob da Silva 

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


3
Ago. e Set. 2019

O projeto Cafeicultura de 
Rondônia conta com 
participantes de gran-

de importância no desen-
volvimento das atividades e 
vale destacar a atuação par-
ticipativa de parceiros como 
Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embra-
pa), Câmara Setorial do Café, 
Instituto Federal de Rondônia 
(Ifro), Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), Agência de Defesa 
Sanitária Agrosilvopastoril do 
Estado de Rondônia (Idaron), 
Cooperativa doa Agricultores 
Familiares da Amazônia (La-
coop), Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Emater), Seagri, Sedi e Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). 

Jovens Empreendedo-
res Primeiros Passos 
– Jepp, uma lição que 

se aprende desde cedo. Foi 
assim que alunos com idades 
entre seis a onze anos da es-
cola municipal Voo da Juriti, 
zona leste da capital, recebe-
ram os visitantes da Feira Em-
preendedora que aconteceu 
no pátio da instituição, nessa 
quinta-feira (31). O projeto é 
desenvolvido pelo Sebrae em 
parceria com a prefeituras de 
Rondônia com a finalidade 

de beneficiar escolas e alu-
nos de ensino fundamental. 
O objetivo é despertar, desde 
cedo, um pensamento empre-
endedor. Os produtos ofere-
cidos na feira foram desde 
mudas de plantas, passando 
pela parte de alimentação, 
brinquedos usados e ecoló-
gicos, até uma “locadora do 
futuro”, tudo para atrair os 
consumidores. 

Baseada em um mo-
delo de negócios que 
une empresários, 

atrações culturais, agroin-
dústrias e artesanato, a 
ExpoVarejo se consolida 
como um dos principais 
eventos de venda direta 
de produtos de Rondônia. 
Além disso, se torna num 
ambiente favorável aos do-
nos de pequenos empre-
endimentos. O Sebrae em 

Rondônia esteve presente 
no evento apoiando a ini-
ciativa e estimulando a ge-
ração de negócios. A feira 
foi realizada no último fim 
de semana em Ariquemes 
(de 3 a 5) e os organiza-
dores estimam que os 60 
expositores faturaram algo 
em torno de R$ 1,5 milhão.

Missão técnica atingiu seus 
objetivos no Espírito Santo

Alunos de seis a onze anos mostram na 
prática o que aprenderam no projeto Jepp

Agroindústrias e artesanato se desta-
cam na ExpoVarejo

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/experiencias-do-vale-do-silicio-em-rondonia,c617f4c6e1e8e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/agroindustrias-e-artesanato-se-destacam-na-expovarejo,1987b767e7cad610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/alunos-de-seis-a-onze-anos-mostram-na-pratica-o-que-aprenderam-no-projeto-jepp,9be8b2308364e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/agroindustrias-e-artesanato-se-destacam-na-expovarejo,1987b767e7cad610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/experiencias-do-vale-do-silicio-em-rondonia,c617f4c6e1e8e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Amazônia Experience é 
nome dos eventos que 
farão a diferença no 

mind set dos empreendedo-
res de Rondônia. Serão mo-
mentos especiais para troca 
de experiência com quem 
está, na prática, vivenciando 
um dos locais mais inovado-
res do mundo: o Vale do Si-
lício, na Califórnia, nos Esta-
dos Unidos. Em dois eventos 
que ocorrem no próximo dia 
25 (segunda) em Ariquemes e 

Porto Velho, empreendedores 
focados em negócios inova-
dores falarão ao público so-
bre suas experiências. Porém 
a dinâmica do mundo VUCA 
(Volátil, Incerto, Complexo e 
Ambíguo nos indica que mui-
to mais está por chegar com 
uma certeza: o Vale do Silício 
seguirá como um dos epicen-
tros de tantas transforma-
ções. Nas últimas décadas, 
o famoso Vale do Silício vem 
transformando o mundo.

Que tal vender ape-
nas com um clique e 
se conectar a deze-

nas de clientes? Sim, isso é 
possível e nos dias 8 e 9 de 
novembro varejistas de Vi-
lhena puderam conhecer um 
pouco mais sobre essa pos-
sibilidade e também dividir 
suas experiências com a in-
ternet, ferramenta poderosa 
que pode ser grande aliada 
para quem deseja expandir 
os negócios.

A internet e suas mí-
dias e plataformas 
estão cada vez mais 

presentes no cotidiano de 
milhares de brasileiros, por 
isso a unidade do Sebrae em 
Vilhena oportunizou a 72 va-
rejistas conhecer um pouco 
mais sobre essa possibilida-
de infinita de fazer negócios. 
Além de relatar o sucesso 
que obteve usando o recur-
so “impulsionar”.

O evento, organizado 
pelo Sebrae, em parce-
ria com a Associação 

de Criadores de Peixe do Es-
tado de Rondônia (Acripar), 
reuniu mais de 500 partici-
pantes na última semana (4), 
no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de Ari-
quemes (Acia). Do lado das 
lideranças públicas, os par-
ticipantes do Fórum ouviram 
o compromisso do Secretá-

rio Nacional de Aquicultura 
e Pesca Jorge Seif JR para 
a desburocratização do se-
tor. “Nosso compromisso é 
tornar todas as atividades 
relacionadas ao agronegócio 
mais fáceis aos produtores 
rurais, em especial a pro-
dução de peixes”.  O diretor 
técnico do Sebrae Rondônia, 
Samuel Almeida, destacou a 
importância do órgão na con-
solidação da piscicultura.

Experiências do Vale do Silício 
em Rondônia

Empresários relatam experiências de 
sucesso com o 1º Imersão de Rondônia 

2º Fórum da Piscicultura discute 
sustentabilidade e inovação

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/experiencias-do-vale-do-silicio-em-rondonia,c617f4c6e1e8e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/empresarios-relatam-experiencias-de-sucesso-com-o-1-imersao-de-rondonia-varejo-40,93318e1800d5e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-trouxe-especialista-para-reclassificar-riscos-sanitarios,2d7b3d967769c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-relatam-experiencias-de-sucesso-com-o-1-imersao-de-rondonia-varejo-40,93318e1800d5e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/2-forum-da-piscicultura-discute-sustentabilidade-e-inovacao,e3f7b767e7cad610VgnVCM1000004c00210aRCRD


5
Ago. e Set. 2019

O Sebrae DELAS (Desen-
volvendo Empreende-
doras Líderes Apaixo-

nadas pelo Sucesso) é um 
programa de aceleração que 
tem por objetivo aumentar a 
probabilidade de sucesso de 
ideias e negócios liderados 
por mulheres. A iniciativa bus-
ca valorizar as competências, 
comportamentos e habilida-
des das mulheres, difundindo 

e profissionalizando a cultu-
ra empreendedora. Segundo 
Ana Carolina Gil, Analista do 
Sebrae, “A capacidade da 
brasileira para empreender 
e as oportunidades que, por-
ventura, surjam, não podem 
ser desperdiçadas, então é 
fundamental aproveitar esta 
grande oportunidade”.

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) 
propôs a agenda 

20130, onde são debatidas 
políticas de desenvolvimen-
to para reduzir desigualda-
des, à luz de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
veis (ODS). São esforços em 
que países e comunidades 
assumes compromissos para 
mitigar a pobreza e melhor a 
qualidade de vida da popu-

lação mundial. O Serviço de 
Apoio às Micrompresas em 
Rondônia (Sebrae) é signa-
tário do Pacto Global desde 
2018. Como uma iniciativa 
para encontrar soluções que 
contemplem ao menos um 
dos ODS, o Sebrae e o Ins-
tituto Federal de Rondônia 
(Ifro) realizam o Hackathon 
sobre os ODS em Porto Ve-
lho, de 22 a 24 de novembro.

Em sua agenda em 
Brasília, o Diretor 
conseguiu reunir-se 

com quase toda bancada 
e retorna a Rondônia oti-
mista. Além do Deputado 
Lucio Mosquini, com quem 
Daniel se reuniu ainda em 
Porto Velho, as visitas fo-
ram feitas aos gabinetes 
dos senadores Acir Gur-
gacz, Confúcio Moura e 
Marcos Rogério e as reu-
niões com os deputados 

Léo Morais, Mauro Nazif 
e Silvia Cristina foram bem 
produtivas. Os parlamen-
tares estão sensíveis à 
questão pois sabem que 
na ponta, os pequenos 
empreendedores preci-
sam continuar contando 
com o apoio do Sebrae. 
Com esse apoio os peque-
nos negócios conseguem 
alcançar competitividade 
e gerar mais qualidade de 
vida.

Seminário Empresa de Sucesso 
para Elas

Pacto Global da ONU tema de 
maratona de Inovação

Sebrae em Rondônia mobiliza 
bancada federal contra corte de recursos

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/sebrae-em-rondonia-mobiliza-bancada-federal-contra-corte-de-recursos,417fd5359defe610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/pacto-global-da-onu-tema-de-maratona-de-inovacao,80d29d2a2068e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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/pacto-global-da-onu-tema-de-maratona-de-inovacao,80d29d2a2068e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seminario-empresa-de-sucesso-para-elas,9480f707a3a1e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/bolsonaro-aprova-o-sabor-do-tambaqui-de-rondonia,6758707cb6d6c610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-mobiliza-bancada-federal-contra-corte-de-recursos,417fd5359defe610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Aconteceu no Sebrae
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Vem por aí...

https://loja.ro.sebrae.com.br/loja/

