
Semana do MEI em Cacoal com 
oficina na área da beleza

EVENTOS

Porto Velho-RO, Abr. e Mai. de 2019, Edição Nº 42 

Prefeito de Monte Negro ganha prêmio 
nacional de Prefeito Empreendedor do 

Sebrae em Brasília

Participação de Rondônia em 
evento internacional supera 
expectativas

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/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
A UARC
É uma unidade de relacionamento e atendi-
mento ao cliente que tem a obrigação de pen-
sar nas estratégias.
Estamos divididos por núcleos de atuação, 
sendo eles Inovação e sustentabilidade, Em-
preendedorismo e acesso a crédito, Relacio-
namento com o cliente e competitividade. 
Minhas principais atividades hoje relaciona-
das aos canais digitais
A nossa central de relacionamento que é o 
0800, whatsapp e o fale com especialista.
Faço um acompanhamento dos cursos EAD 
que o Sebrae disponibiliza.

Wagner De Sa Diogo 
Unidade de Atendimento e 
Relacionamento com o Cliente 

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
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

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha

Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues

Mário Antônio Veronese Varanda
Marcos Caetano Ramos

Assistente
Carlos Adriano de A. Mourão

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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O Sebrae Nacional reali-
zou, na noite desta quar-
ta-feira (5), em Brasília, 

a solenidade de entrega do 
Prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor (PSPE) a 14 gesto-
res municipais de todas as re-
giões do país. Na edição deste 
ano, foram inscritos 1.160 pro-
jetos que tiveram como obje-
tivo a melhoria do ambiente 
de negócios para as micro e 
pequenas empresas, além dos 

microempreendedores indi-
viduais (MEI). Instituído em 
2001, o prêmio já recebeu mais 
de 10 mil projetos e teve 94 ga-
nhadores em nível nacional. 
Durante o evento, o presidente 
da instituição, Carlos Melles, 
ressaltou a importância das 
propostas apresentadas para 
o desenvolvimento dos peque-
nos negócios municípios bra-
sileiros.

No primeiro dia da 35ª 
Feira de Produtos e Ser-
viços para Alimentação 

Fora do Lar, expositores no 
estande do Sebrae e Governo 
de Rondônia, reafirmam a im-
portância do convênio n 074/
PGE/2018 celebrado por inter-
médio da Superintendência 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Infraestrutura - 
SEDI do Governo do Estado 
de Rondônia. Após partici-
par do edital para a escolha 
das empresas participantes 

da Feira, Awiina Chocolates, 
Café Nova Era, Sucos Quero 
Mais, Imperial Espetos, Sna-
ck Saudável e Majollu Casta-
nhas conquistaram o público 
do primeiro dia.

Daniel Pereira, supe-
rintendente do Sebrae 
em Rondônia, come-

morou  participação das em-
presas no evento e valorizou a 
importância de abrir mercados 
para os pequenos negócios  de 
Rondônia.

O Serviço de Apoio 
às Micro e Peque-
nas Empresas em 

Rondônia (Sebrae) e o 
Governo do Estado por 
meio da Superintendên-
cia Estadual de Desen-
volvimento Econômico 
e Infraestrutura (Sedi) 
apoiaram empresários 
do estado para participa-
ção no evento, conside-
rada uma ação estratégi-

ca inserida no convênio 
74/2018/PGE, que prevê 
diversas iniciativas que 
contemplem o fortaleci-
mento do setor produti-
vo em Rondônia.

Seis empresas, sele-
cionadas por edital 
público, tiveram a 

oportunidade de apresen-
tar seus produtos a um pú-
blico extremamente quali-
ficado.

Prefeito de Monte Negro ganha 
prêmio nacional de Prefeito Em-
preendedor do Sebrae em Brasília

Marcas de Rondônia expõem produtos 
na Fispal 2019

Participação de Rondônia em 
evento internacional supera ex-
pectativas

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/fale-com-um-especialista-do-sebrae-atende-empreendedores-em-tempo-real,a7676ee238477610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeito-de-monte-negro-ganha-premio-nacional-de-prefeito-empreendedor-do-sebrae-em-brasilia,866d5fc6f7e2b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-incentiva-piscicultura-em-rondonia,60d5ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/marcas-de-rondonia-expoem-produtos-na-fispal-2019,c6f0a6684f74b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/marcas-de-rondonia-expoem-produtos-na-fispal-2019,c6f0a6684f74b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/participacao-de-rondonia-em-evento-internacional-supera-expectativas,e67ae99747dba610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/participacao-de-rondonia-em-evento-internacional-supera-expectativas,e67ae99747dba610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/participacao-de-rondonia-em-evento-internacional-supera-expectativas,e67ae99747dba610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/premio-nacional-de-educacao-empreendedora-mobiliza-rede-de-educacao,b206ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Porto Velho foi apresenta-
do em Brasília com ob-
jetivo de integrar ações 

entre os gestores do projeto e a 
atuação do MTur.

O encontro foi interme-
diado pelo deputado fe-
deral Léo Morais, gran-

de entusiasta do Turismo em 
Rondônia e que esteve presente 
à reunião. Além de dar ciência 
de todo o planejamento estra-
tégico desenvolvido há mais de 
um ano pela equipe técnica do 

grupo de trabalho, capitaneado 
pelo Conselho Empresarial de 
Turismo (Conetur) envolvendo 
diversas entidades, entre elas o 
Sebrae em Rondônia, a Feco-
mércio, Prefeitura Municipal, 
Setur, Senac, entre tantos outros 
que entendem que o Turismo é 
um grande gerador de oportu-
nidades e o segmento de pesca 
esportiva tem grande potencial 
a ser desenvolvido na capital de 
Rondônia.

Como ser um prefeito 
inovador e com ótimos 
resultados de gestão? 

No X Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor foi difícil sa-
ber quem mais se destacou. A 
premiação aconteceu nessa 
terça feira (2), no auditório do 
Instituto Federal de Rondônia 
(Ifro), em Porto Velho. Partici-
param do evento: prefeitos e 
administradores dos municí-
pios do estado, diretoria exe-
cutiva do Sebrae em Rondônia 

e convidados. Doze prefeitos 
com dezesseis projetos, em 
diversas categorias concor-
reram ao prêmio, mas apenas 
quatro foram vencedores e 
vão concorrer ao prêmio na 
etapa nacional em Brasília.

O programa Sebrae Pre-
feito Empreendedor é 
um reconhecimento aos 

gestores públicos municipais 
de Rondônia que implantaram 
projetos com resultados.

O auditório do Sebrae em 
Porto Velho ficou pe-
queno para o número 

de pessoas que comparece-
ram ao lançamento do Pro-
jeto Capital Empreendedor 
realizado pelo Sebrae em 
Rondônia nessa segunda-fei-
ra (29). Serão selecionadas 
até 30 empresas com maior 
potencial de investimento, 
estas passarão por capa-

citação para entender 
o universo do investi-
mento de risco, ou seja, 
preparar o microempre-
sário, empreendedor, 
para acessar e negociar 
com esses investidores. 
O Capital Empreendedor 
tem por objetivo aproximar 
investidores das empresas 
inovadoras. 

Projeto de pesca esportiva em Porto Velho 
é apresentado a Ministro do Turismo

Prefeitos de Rondônia são agraciados 
com Prêmio Sebrae em Porto Velho

Sebrae realiza lançamento do Pro-
jeto Capital Empreendedor em 
Porto Velho

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-oficina-de-planejamento-estrategico-para-gestores-publicos,a51b7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/livro-sobre-marketing-empresarial-e-lancado-em-palestra,07f36b67abaa8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/projeto-de-pesca-esportiva-em-porto-velho-e-apresentado-a-ministro-do-turismo,7c9e18ccf315b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/prefeitos-de-rondonia-sao-agraciados-com-premio-sebrae-em-porto-velho,5ff55d2486fd9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-lancamento-do-projeto-capital-empreendedor-em-porto-velho,a407da3e777ba610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Para um melhor alinha-
mento e conhecimen-
to das necessidades e 

expectativas dos atores que 
influenciam as atividades do 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Ron-
dônia (Sebrae), foram realiza-
dos workshops nas agências 
de atendimento regionais do 
interior, entre os dias 3 e 7 
de junho, contando com boa 

participação em cada um dos 
encontros.

Com o objetivo de en-
volver mais a sociedade 
por meio de entidades 

parceiras, instituições de en-
sino e demais lideranças que 
possam atuar em prol das mi-
cro e pequenas empresas e al-
cançar, consequentemente, o 
desenvolvimento econômico 
regional. 

Se você já ouviu falar em 
POA, com certeza tam-
bém vai querer saber 

sobre o PEA, ou ainda sobre 
o PPA. Claro que sempre ha-
verá o que aprender sobre 
os atributos da qualidade 
de programas de orienta-
ção, educação e preparação 
para aposentadoria. Não é 
novidade saber que o mundo 
está mais velho, ou melhor, 
a população está vivendo 

mais, e no Brasil as pessoas 
também estão com suas jor-
nadas mais longas, portanto 
o número de aposentados 
está cada vez maior.

O Sebrae em Rondônia 
oferece oportunidade 
única de conhecer e 

se qualificar para trabalhar 
com procedimentos espe-
cificamente desenvolvidos, 
visando ao desfrute de uma 
aposentadoria saudável

O mercado de beleza 
e de estética tem se 
expandido bastante 

em todo o estado. Pen-
sando nisso, o Sebrae em 
Rondônia trouxe para a 
Semana do Microempre-
endedor Individual (MEI), 
que iniciou nesta segun-
da-feira (20), uma oficina 
de embelezamento facial. 
Osparticipantes recebe-
ram orientações sobre 
perspectivas de mercado, 

novas técnicas e produtos 
utilizados no segmento. A 
programação segue até 
sexta-feira (24) com outras 
oficinas e palestras. Du-
rante a abertura do even-
to, foi oferecido um café à 
imprensa do município. De 
acordo com a facilitadora 
do Sebrae, Stefânia Mo-
reira, o segmento da bele-
za está em expansão.

Workshops buscam conhecer as necessi-
dades das Partes Interessadas do Sebrae

Desenvolvimento de competências 
para agentes profissionais

Semana do MEI em Cacoal com ofi-
cina na área da beleza

NOTÍCIAS

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/movimento-rondonia-pela-educacao-mobiliza-servidores-municipais,c677df3476959610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/mais-de-300-participantes-reunidos-na-semana-da-empresa-de-sucesso-em-ji-parana,e64d85e533629610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/movimento-rondonia-pela-educacao-mobiliza-servidores-municipais,c677df3476959610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/semana-do-mei-em-cacoal-com-oficina-na-area-da-beleza,0054948ffefda610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/primeiro-forum-do-programa-lider-rios-de-rondon-e-realizado-em-pimenta-bueno,aa4c7523dd9b9610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O Sebrae ajudou estas 
empresas. A sua pode 
ser a próxima.

Com uma movimentação de 
R$ 500 milhões na balança 
comercial e condições na-

turais consideradas excelentes, 
Rondônia se apresenta como 
um estado promissor para a 
criação de peixe. Nesse con-
texto, o Sebrae surge fomen-
tando a cadeia produtiva, em 
especial, os pequenos negócios 
que podem ser fortalecidos por 
meio de eventos, capacitação 
de mão de obra e colaboração 

com produtores rurais que que-
rem investir neste segmento.

Um exemplo desta parceria 
do Sebrae com os produ-
tores rurais, foi o Seminá-

rio de Piscicultura, realizado em 
Machadinho do Oeste. Durante 
dois dias, agricultores e pesso-
as interessadas em investir na 
piscicultura receberam infor-
mações e foram treinadas na 
prática sobre atividades que 
podem gerar renda.

Produção de peixe é incentivada pelo 
Sebrae

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/Pranata%20Caso%20final.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/Caso%20Elvis.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/CS%2016%20-%20Intensiva%20Fisio.pdf
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pequenos-negocios,a04e8d85c04a8610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/producao-de-peixe-e-incentivada-pelo-sebrae,bad9a1bcd074a610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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EVENTOS
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AGENDA

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


