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Expressão
O destaque deste mês foi a 
campanha de prevenção ao 
suicídio “Setembro Amarelo”.  
Parabéns à UGP pelo esforço 
em prevenir  e responder aos 
efeitos do abatimento  causa-
do pela depressão.

Mario Antônio Veronese Varanda
Analista 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 também é con-

vidado a se inscrever nos cursos.

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.

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

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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Márcio Clério Eggert é 
o gestor à frente da 
agroindústria Gurt Gro-

ta, que participa do projeto 
para agroindústrias do Sebrae. 
A empresa, criada pelos seus 
pais, Ademar e Selma, está 
com a marca em processo de 
registro. Participando do pro-
jeto, o empreendedor conta: 
“pude aprimorar a empresa, 

e chegamos a participar de 
uma missão no Paraná no 
ano passado. O Sebrae tem 
sido um diferencial”.
As consultorias nas áreas de 
custo de produção, comercia-
lização e registro de marca 
ajudaram no crescimento da 
produtividade da empresa...

A Sala do Empreen-
dedor é um espaço 
destinado a prestar 

informações para o empre-
endedor sobre os procedi-
mentos necessários para 
viabilização de negócios, 
promovendo o consequente 
desenvolvimento econômi-
co do município buscando 
parcerias com empresários, 

associações, produtores ru-
rais entre outros.
Ao utilizarem da palavra, os 
oradores parabenizaram a 
iniciativa e ressaltaram os 
benefícios que virão para o 
Município com esse apoio aos 
Pequenos Empreendedores 
locais. Todo estímulo ao em-
preendedorismo significa ge-
ração de oportunidades.

O programa Lideran-
ça para o Desenvol-
vimento Regional 

(Lider) está em seu sexto 
módulo. Foi criado para 
apoiar lideranças, a fim de 
estimular vocações e aper-
feiçoar recursos locais, 
com ênfase nos pequenos 
negócios. Com essa inicia-
tiva, o Sebrae busca pre-

parar lideranças para 
que desenvolvam seu 
potencial produtivo e 
de comercialização, 
de modo que os bens 
e serviços produzidos 
nos municípios possam 
circular em seus próprios 
mercados, evitando a sa-
ída de recursos e fortale-
cendo a economia local.

Agroindústria familiar 
aquece economia da região 
após participar de projeto

Empreendedores contam 
com atendimento especial 
no município

Encontros para promover o 
desenvolvimento da região 
Centro-Leste são realizados 
por meio do LIDER

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/encontros-para-promover-o-desenvolvimento-da-regiao-centro-leste-sao-realizados-por-meio-do-lider,442291e57b7e5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/agroindustria-familiar-aquece-economia-da-regiao-apos-participar-de-projeto,b11ba978c3fc5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empreendedores-contam-com-atendimento-especial-no-municipio,5aaaa978c3fc5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A data máxima prevista 
para apresentar o pro-
jeto de desenvolvimento 

regional é dia 24 de novembro 
de 2027, mas a ideia é divul-
gá-lo para a comunidade an-
tecipadamente. O objetivo do 
grupo de trabalho é alinhar as 
demandas dos planos locais 
e o crescimento econômico, 
manter a convergência das po-

líticas públicas municipais e 
de fomentos estaduais e na-
cionais voltadas ao empreen-
dedorismo.
Durante o segundo dia do en-
contro referente ao sexto módu-
lo do Programa Liderança para 
o Desenvolvimento Regional 
(LIDER), a integrante do grupo 
Rosane Dalanhol conta sobre a 
data máxima para entregar.

O Sebrae ingressou na 
última quarta-feira 
(12), com um Mandado 

de Segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) con-
tra a Medida Provisória 850, 
editada pelo governo para 
criar a Agência Brasileira 
de Museus (Abram). O docu-
mento foi entregue ao presi-
dente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Cláudio 

Lamachia, pelo presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, na presença de 
diversos dirigentes de enti-
dades de classe, que apoiam 
a causa da micro e pequena 
empresa. No mandado, as 
instituições citam quatro ar-
gumentos justificando a de-
cisão, entre elas, da falta de 
urgência para aprovação da 
MP.

Visando contribuir para 
que empreendedores 
de Alta Floresta d`O-

este ganhem espaços no 
competitivo mercado de 
trabalho, o Sebrae em Ron-
dônia celebrou, com a Su-
perintendência Estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Infraestrutura (SEDI), 
o convenio nº 074/PGE/2018, 

para a realização, no 
município, do curso 
“Como desenvolver 
uma empresa de su-
cesso”.
O evento, que teve início 
nessa segunda-feira, 17, 
acontece no ginásio de es-
portes Expedito Gonçalves 
Ferreira e segue a sexta-fei-
ra, 21.

Plano de ação em desen-
volvimento já tem data 
máxima a ser apresentado

Sebrae questiona no STF 
a MP que cria a Abram

Sebrae e SEDI abrem em 
Alta Floresta d`Oeste o cur-
so “Como desenvolver uma 
empresa de sucesso”

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-e-sedi-abrem-em-alta-floresta-doeste-o-curso-como-desenvolver-uma-empresa-de-sucesso,0ca4b28ebfee5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/plano-de-acao-em-desenvolvimento-por-participantes-do-evento-ja-tem-data-maxima-a-ser-apresentado,19d091e57b7e5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-questiona-no-stf-a-mp-que-cria-a-abram,f45b91e57b7e5610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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De acordo com o CSS, a 
pesquisa quantitativa 
teve amostragem ale-

atória estratificada, e as en-
trevistas foram realizadas por 
questionários. A pesquisa foi 
constituída por 1.887 empreen-
dimentos, de 15.380 micro e pe-
quenas empresas cadastradas 
no Sebrae, no período de 24 de 
novembro a 15 de dezembro de 
2017. As análises setoriais po-

derão ter grande utilidade 
para os setores integrantes 
como agropecuária, indús-
tria, comércio e serviços. 
Os cenários apresentados 
permitem melhorar o co-
nhecimento sobre os temas 
pesquisados aprofundando o 
entendimento dos benefícios 
decorrentes da preservação 
ambiental. A margem de erro 
foi de 3%.

Ariquemes vai sediar 
este mês um dos 
principais eventos do 

país dedicado à discussão 
e ao debate sobre o futu-
ro da cadeia da piscicultu-
ra brasileira. O 1º Fórum da 
Piscicultura de Rondônia, 
organizado pelo Sebrae e a 
Associação dos Criadores 
de Peixes de Ariquemes e 
Região (Acripar) acontece 
no próximo dia 28, no audi-

tório da Associação Comer-
cial. Será um dia inteiro de 
debates, palestras e inter-
câmbio com especialistas e 
produtores que são referên-
cias no segmento. Segundo 
o presidente da Acripar e 
também da Câmara Setorial 
da Piscicultura, Francisco 
Hidalgo Farina, o fórum será 
uma oportunidade de todos 
os membros da cadeia – pro-
dutores, consultores.

Todos em volta de uma 
mesa. Foi assim que 
teve início o lança-

mento do Projeto Lideran-
ça para o Desenvolvimento 
Regional (Lider 2018), reali-
zado na manhã dessa quin-
ta-feira (30) no Palácio Rio 
Madeira, em Porto Velho. 
Estiveram presentes o go-
vernador do estado, Daniel 
Pereira; o superintendente 

estadual de turismo/
Setur, Gerçon Zana-
to; o diretor adminis-
trativo do Sebrae em 
Rondônia, Carlos Berti, 
prefeitos e represen-
tantes de municípios, 
além de lideranças co-
munitárias. Turismo foi o 
principal tema abordado du-
rante o encontro.

Pequenos negócios engajados 
com a proteção ambiental

Fórum vai discutir o futuro 
da piscicultura de Rondônia

Sebrae realiza Projeto 
Lider em Rondônia 
2018

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-projeto-lider-em-rondonia-2018,035e561b47f95610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/pequenos-negocios-engajados-com-a-protecao-ambiental,5c8ad72071d06610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/forum-vai-discutir-o-futuro-da-piscicultura-de-rondonia,4ab682e032606610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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No início do mês de se-
tembro os julgadores dos 
projetos que concorrem 

ao Prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor visitaram a prefei-
tura de Rio Crespo. Em reunião 
com o representante da câmara 
dos vereadores, Tadeu Becker, 
a secretária de agricultura e 
meio ambiente, Simone Carva-
lho de Oliveira, o diretor da co-

missão permanente de lici-
tação Givanilton Soares da 
Silva e da agente de desen-
volvimento Ivanir Soares, foi 
avaliado o projeto Desenvol-
ve Rio Crespo de Compras 
Governamentais.
Em avaliação anterior, o proje-
to foi um dos selecionados para 
receber a equipe de julgadores, 
essa pré-seleção.

Com suas instalações 
em espaço especial-
mente cedido no prédio 

da prefeitura de Teixeirópo-
lis, a Sala de Empreendedor 
começou sua atividade com 
a organização do Comitê 
Gestor Municipal. O comitê 
tem importância de primei-
ra linha no desenvolvimento 
econômico local, porque é o 
responsável pela aplicação 

da Lei Geral das Micros e 
Pequenas Empresas (MPE), 
Lei Complementar 123/2006, 
com as políticas públicas 
orientadas para fortalecer 
os pequenos negócios. Fo-
ram designados para com-
por o comitê gestor os ser-
vidores municipais: Jean 
Vieira de Araújo – pregoeiro 
da Comissão Permanente de 
Licitação.

A 2ª edição do Seminá-
rio Estadual do Café 
foi realizada nesta 

sexta-feira (21), em Caco-
al, e reuniu centenas de 
cafeicultores de diversos 
municípios de Rondônia. O 
evento promovido pelo Se-
brae é fruto do convênio nº 
120/PGE/2016 em parceria 
com a Superintendência 

Estadual de Desenvol-
vimento Econômico e 
Infraestrutura (Sedi), 
Emater e Secretaria de 
Agricultura do municí-
pio. Durante o seminário 
também foi realizado o 
3º Concafé de Rondônia, 
concurso que elegeu o 
melhor grão do estado.

Políticas Públicas levam 
desenvolvimento para Rio 
Crespo

Teixeirópolis dá inicio aos 
trabalhos com a Sala do 
Empreendedor

Cafeicultores participam 
de Seminário Estadual 
de Café promovido pelo 
Sebrae

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cafeicultores-participam-de-seminario-estadual-de-cafe-promovido-pelo-sebrae,0cf7d72071d06610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/politicas-publicas-levam-desenvolvimento-para-rio-crespo,9209d72071d06610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/teixeiropolis-da-inicio-aos-trabalhos-com-a-sala-do-empreendedor,798782e032606610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Educadores do município 
de Porto Velho participa-
ram nesta quarta e quinta 

(19 e 20) do II Congresso Muni-
cipal de Educação e Fórum de 
Educação Empreendedora no 
auditório da Unopar em Porto 
Velho. O evento é uma realiza-
ção da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) em parceria 
com o Sebrae em Rondônia e 

a Universidade Federal de 
Rondônia (Unir). Estiveram 
presentes o prefeito Hildon 
Chaves, o diretor técnico 
do Sebrae em Rondônia Sa-
muel Almeida, o secretário 
municipal de educação César 
Licório, a secretária adjun-
ta da Semed Gláucia Negrei-
ros, além de aproximadamente 
1.200 educadores de escolas.

Em foco: o Programa de 
Modernização e Go-
vernança das Fazendas 

Municipais do Estado de 
Rondônia e do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentá-
vel dos Municípios (Profaz)
A modernização tributária 
é um dos assuntos em dis-
cussão no encontro do Pro-
grama de Modernização e 
Governança das Fazendas 
Municipais do Estado de 

Rondônia e do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentá-
vel dos Municípios (Profaz). 
As reuniões ocorrem du-
rante três dias na cidade de 
Ariquemes, Rondônia, com 
representantes de municí-
pios de toda a região do Vale 
do Jamari. O conselheiro do 
Tribunal de Contas do Esta-
do de Rondônia (TCE-RO), 
Benedito Antônio Alves da 
legislação tributária.

A Ouvidoria do Sebrae 
em Rondônia foi cria-
da em 2012 com o 

propósito de atender em-
presários, fornecedores, 
consultores, parceiros, 
conselheiros, colaborado-
res e estagiários do Sistema 
Sebrae, sempre com ética e 
competência. Na Ouvidoria 
são analisadas sugestões, 
reclamações, elogios, crí-

ticas ou denúncias à 
atuação do Sebrae. 
Há dois anos, o res-
ponsável por analisar 
todas as demandas da 
Ouvidoria do Sebrae é 
Miguel Carlos da Silva. 
“O papel da Ouvidoria do 
Sebrae é ser o olhar do 
cliente, é um canal onde 
ele consegue se manifes-
tar quando não consegue.

Sebrae leva Educação Empre-
sarial a educadores de Porto 
Velho e distritos

Modernização tributária 
em discussão

Ouvidoria Sebrae: canal 
direto com o cliente em 
Rondônia

NOTÍCIAS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/ouvidoria-sebrae-canal-direto-com-o-cliente-em-rondonia,495f99e5eda16610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-leva-educacao-empresarial-a-educadores-de-porto-velho-e-distritos,8839baa001216610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/modernizacao-tributaria-em-discussao,8f8f99e5eda16610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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EVENTOS
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AGENDA

Alta Floresta d’Oeste

Curso - Como desenvolver uma em-

presade sucesso

Início: 17 nov. - Término:  21 nov.

Ji-Paraná

Seminário - Empretec

Início: 05 out. - Término: 15 out.

Rolim de Moura

Oficina - SEI Comprar

Início: 25 out. - Término 25 out.

Oficina - SEI Vender

Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Porto Velho

Palestra - Clínica Tecnológica - Mídias 

sociais

Início: 15 out. - Término: 15 out.

Seminário - Empretec

Início: 22 out. - Término: 27 out.

Oficina - SEI Clicar

Início: 10 nov. - Término: 10 nov.

Oficina - SEI Formar Preço

Início: 29 nov. - Término: 29 nov.

Vilhena
Palestra - A evolução da alimentação 

fora do lar

Início: 08 nov. - Término: 08 nov.

Oficina - Como Captar Recurso para o 

seu Negócio

Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Cacoal

Curso - Legislação Trabalhista

Início: 10 set. - Término: 13 nov.

Oficina - Franquia

Início: 16 out. - Término: 16 out.

Oficina - SEI Planejar

Início: 22 nov. - Término: 22 nov.


