
Rondônia, agosto de 2018 SEBRAE RO - Promovendo o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios 

Edição de Nº 35 Confira as edições mensais do Sebrae News clicando Aqui.

DESTAQUES

A abertura de uma 
das maiores fei-
ras tecnológicas 

do mundo, Campus Party 
aconteceu nessa quar-
ta-feira (01) na unidade 
do Sesi em Porto Velho 
e segue até o dia cinco. 
Na ocasião aconteceram 
dinâmicas que animaram 
o público, além de apre-
sentação com drones. O 
Sebrae em Rondônia está 
com um stand no evento 
para apresentar aos cam-

puseiros (como são cha-
mados os participantes) 
atividades voltadas ao 
empreendedorismo por 
meio de informações,-
debates, competições e 
oficinas focadas nas ten-
dências do universo da 
inovação.
Campus Party é uma im-
portante feira mundial 
nas áreas de inovação, 
criatividade, ciência e 
entretenimento digital. 
O evento foi criado na 

intenção formar a maior 
comunidade de informa-
ções geek do planeta e 
incentivar as pessoas a 
usarem seus talentos e 
conhecimentos para criar 
um mundo melhor através 
da tecnologia.
Para o diretor técnico 
do Sebrae em Rondônia, 
Samuel Silva de Almei-
da, essa é uma parceria 
grandiosa.

Continue na Íntegra.

Sebrae participa da abertura da feira 
tecnológica internacional em PVH

Alunos colocam em 
prática Projeto JEPP do 

Sebrae em Rondônia

Conteúdos e dicas 
para  você interagir

Porto Velho conta com estrutura 
receptiva, em especial no distrito 
de Jaci-Paraná, com hospitalidade 
reconhecida por empresários que 
se deslocam de seus estados para 
pescar nos rios Jaci e Madeira.
Continue na Íntegra.

A escola de Ensino Fundamental I, 
Cor de Jambo, localizada no bairro 
Caladinho, em Porto Velho, reali-
zou no sábado, dia 10, a segunda 
edição do projeto Jovens Em-
preendedores Primeiros Passos 
(JEPP) 2018. Continue na Íntegra.

Compartilhe, 
inscreva-se e 
siga os canais

SEBRAE RO

Importante feira mundial nas áreas de inovação, criatividade, ciência e entretenimento digital

Peixe e praia atrações 
de Jaci-Paraná

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/sebraeaz/informativos-sebrae,a88683d96a5b8510VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=estadual&codUf=23
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-participa-da-abertura-da-feira-tecnologica-internacional-em-porto-velho,f33b3f4afbbf4610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/peixe-e-praia-atracoes-de-jaci-parana,d711509aa8915610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/alunos-colocam-em-pratica-projeto-jepp-do-sebrae-em-rondonia,aba8671e2b935610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
https://www.facebook.com/SebraeRondonia/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.instagram.com/sebraero/
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Transparência

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
DO SEBRAE EM RONDÔNIA

FIERO - Federação da Indústria de 
Rondônia

  • Marcelo Thomé da Silva de Almeida
  • Alan Gurgel do Amaral

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
  • Diego Brito Campos
  • Wilson Evaristo

BB - Banco do Brasil
  • Felipe Tawerney Favero Zanella 
  • 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

  • Marco Cesar Kobayashi

• Gerçon Szezerbatz Zanato

FCDL - Federação das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas

• Darci Agostinho Cerutti
• Cezar Rafael Freitas Zoghbi

Feempi - Federação das Entidades de 
Micro e

Pequenas Empresas
• Paulo Rogério Santanta
• Lugar vago

Seagri - Secretaria de Estado da 
Agricultura

• José Paulo Ribeiro Gonçales
• Eloisa Helena Bertoletti

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas

• Kleyson Luiz Nunes Musso
• Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Sepog - Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão

• Pedro Antônio Afonso Pimentel
• Marilia Emilia da Silva

Unir - Universidade Federal 
de Rondônia

• Ari Miguel Teixeira Ott
• Marcelo Vergotti

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
Marcelo Thomé da Silva de Almeida

Diretor Superintendente
Valdemar Camata Júnior

Diretor Técnico
Samuel Silva de Almeida

Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos Berti Niemeyer

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha

Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues

Mário Antônio Veronese Varanda
Marcos Caetano Ramos

Estagiário
José Lucas Coutinho dos Santos

Menores Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues

DIRETORIA EXECUTIVAEQUIPE DA UNIDADE DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO

EXPEDIENTE

TIKINET 
EDIÇÃO LTDA.

Explorata Produtora 
Ltda

Revisão Ortográfica & Assessoria de Imprensa

No portal do Sebrae na in-
ternet você pode acessar o 
Portal Transparência e sa-
ber mais sobre a instituição.
Aqui você já tem uma prévia 
das informações disponibi-
lizadas no Portal Transpa-
rência.
Qualquer dúvida, após a 
leiturado material disponi-

bilizado, você pode tirar em 
um e-mail direto como Co-
mitê da Transparência  do  
Sebrae:
transparencia@ro.sebrae.com.br

Seja um fornecedor do 
Sebrae em Rondônia

Acesse o canal de Compras  e 
Licitações no portal do Sebrae, 

faça a inscrição da sua em-
presa e acompanhe todos os 
processos para fazer um bom 

negócio com a gente. 

Clique aqui agora mesmo.

SEBRAETEC

Oportunidade de negócio

Você pode cadastrar 
a sua empresa para 

participar do Programa 
Sebraetec. 

No programa, sua em-
presa será contratada 
para prestar serviços 

de inovação e tecnolo-
gia aos pequenos negó-

cios de Rondônia. 

Inscreva-se aqui.

Manifeste-se aqui.OUVIDORIA: É o canal direto para sugerir, reclamar, elogiar, 
criticar ou denunciar a atuação do Sebrae.

mailto:transparencia%40ro.sebrae.com.br?subject=
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/seja-nosso-fornecedor,23e9c66742395410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/edital-de-credenciamento-sebraetec,b6335edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://http://www.ouvidoria.sebrae.com.br/Cadastro/Mensagem.aspx?tr=6
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Geral

Sebrae realiza encontro das startups 
durante Campus Party em Porto Velho

Centenas de pessoas passaram pelo stand do Sebrae durante cinco dias de evento

Palestras, ofi-
cinas e jogos 
digitais movi-

mentaram o stand 
do Sebrae no fes-
tival internacional 
tecnológico, de ino-
vação, criatividade 
e empreendedoris-
mo Campus Party. 
No domingo (05), 
último dia do even-
to, o movimento de 
empreendedores foi 

intenso, principal-
mente durante a ofi-
cina prototype, onde 
eles aprenderam a 
desenvolver novos 
produtos, estraté-
gias e modelos de 
negócio utilizando 
peças de Lego.
Para Carlos Berti, 
diretor administra-
tivo do Sebrae em 
Rondônia. 
Continue na Íntegra.

Sebrae em Rondônia promove seminário da 
agroindústria durante a XX Feira Agropecuária de 
Cacoal

Centenas de produ-
tores rurais e em-
presários do ramo 

da agroindústria da re-
gião de Cacoal estão 
participando de oficinas 
e palestras oferecidas 
durante o seminário da 
agroindústria. O evento, 
realizado nos dias 9 e 10 
de agosto, durante a XX 
Exposição Agropecuária 
de Cacoal (Expoac) é fru-
to do convênio 074/2018, 
firmado entre Sebrae e 
Superintendência Esta-
dual de Desenvolvimento 
Econômico e Infraestru-
tura (Sedi). A Emater, a 
Secretária Municipal de 
Agricultura de Cacoal, 
o Governo do Estado e 
a Embrapa também são 
parceiros doseminário.

De acordo com João 
Carlos Aranha, um dos 
palestrantes do evento, 
o objetivo do seminário é 
debater aspectos legais, 
normas sanitárias de hi-
giene na produção de ali-
mentos e tecnologias nas 
empresas.
“Essas orientações que 
estão sendo repassadas 
no seminário são funda-
mentais para os produto-
res rurais que querem in-
vestir em agroindústrias. 
Aqui estamos explicando 
os cuidados e procedi-
mentos que eles preci-
sam adotar antes de abrir 
a empresa, para evitar 
investimentos errados e 
desnecessários”, escla-
receu João.
Continue na Íntegra.

Evento contou com a participação de produtores rurais e empresários do ramo da 
agroindústria.

Sebrae realiza mais um encontro do Projeto 
Líder na região de Cacoal

Mais de 30 pessoas da re-
gião de Cacoal estão 

participando do Projeto Líder, 
desenvolvido pelo Sebrae em 
Rondônia. A iniciativa tem 
como objetivo capacitar os 
participantes para atuarem 
como líderes nos municípios 
onde residem. Nesta terça-fei-
ra (14), foi realizado em Cacoal 

o 5º encontro do programa. A 
expectativa é que ao final do 
projeto o grupo consiga ela-
borar estratégias de desen-
volvimento local para tornar a 
região mais competitiva.
Segundo o analista do Se-
brae em Rondônia Desóstenes 
Nascimento.
Continue na Íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-encontro-das-startups-durante-campus-party-em-porto-velho,1b4d160edc415610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-em-rondonia-promove-seminario-da-agroindustria-durante-a-xx-feira-agropecuaria-de-cacoal,21fb671e2b935610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-mais-um-encontro-do-projeto-lider-na-regiao-de-cacoal,b3ba290808445610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Produtores de peixe de Rondônia recebem 
ajuda do Sebrae

Transformar pequenas 
e médias propriedade 
rurais em “empresas 

rurais” é uma das ações 
desenvolvidas desde 2017 
por um projeto do Sebrae 
em Rondônia com cerca de 
100 produtores de peixe. O 
Projeto Piscicultura é uma 
ação inovadora com foco 
em empreendedorismo e 
gestão de negócios, com 
perspectiva de abertura de 
novos mercados, solucio-
nando um dos gargalos do 
setor em Rondônia.
Uma das propriedades be-

neficiadas pelo projeto é 
a de José Barroso, locali-
zada em Monte Negro, na 
região do Vale do Jamari. 
Com a ajuda do Sebrae, ele 
e um grupo de pisciculto-
res participaram de visitas 
às feiras de negócios do 
setor e grandes cooperati-
vas do país, como no caso 
da Copacol. “Além dos 
contatos para negócios, 
a gente também aprende 
muito com o modelo de tra-
balho dessas grandes coo-
perativas.
Continue na Íntegra. Abertura de novos mercados e auxílio técnico foram algumas das aju-

das do Sebrae para cerca de 100 piscicultores

Lideranças buscam desenvolvimento territorial integrado 
com apoio do Sebrae

O Projeto LIDER (Liderança 
para o Desenvolvimento 

Regional) busca identificar os 
eixos de atuação e as poten-
cialidades regionais, e propor 
novas perspectivas para a re-
gião. Estes são os propósitos e 
o grande desafio dos 63 líderes 
participantes neste primeiro 
encontro, que ocorreu em Ari-
quemes nesta quinta-feira (16) 
e sexta-feira (17).
O ex-prefeito de Cabaceiras 

(PB), Arnaldo Junior, mostrou 
aos participantes do LIDER 
como o empreendedorismo 
mudou a realidade do pequeno 
município do cariri nordestino, 
através da organização e do 
trabalho em conjunto de em-
presários e da sociedade. Ele 
contou a história de um gru-
po de artesãos que produziam 
apenas chapéus de couro e es-
tavam em decadência.
Continue na Íntegra.

Produtores de café em missão na zona da mata mineira

O analista do Sebrae em Rondônia 
Sebastião Oliveira, que coordenou 
a missão, destacou a importância 

das reuniões realizadas com a Emater 
de Minas Gerais e com o conselho das 
entidades do café que direcionam as 
políticas cafeeiras da Região, com apoio 
do Sebrae Minas Gerais. Sebastião dis-

se ainda que o Projeto Cafeicultura de 
Rondônia que abrange sete municípios: 
Cacoal; Ministro Andreazza; Alvorada 
do Oeste; São Miguel do Guaporé; Alta 
Floresta do Oeste; Alto Alegre dos Pa-
recis e Nova Brasilândia, atende direta-
mente 300 propriedades cafeeiras.
Continue na Íntegra. O Projeto Cafeicultura de Rondônia, sob a gestão 

do Sebrae

Geral

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/produtores-de-peixe-de-rondonia-recebem-ajuda-do-sebrae,1c0c290808445610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/liderancas-buscam-desenvolvimento-territorial-integrado-com-apoio-do-sebrae,7c515bbd85b45610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/produtores-de-cafe-em-missao-na-zona-da-mata-mineira,0edfa046fe665610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Sebrae orienta e transforma vida de empresários 
por meio de consultorias
Muitas vezes, o empresário tem 
a ideia, mas falta o conhecimen-
to para colocá-la em prática com 
certa garantia, segurança e profis-
sionalismo. Por isso o Sebrae em 
Rondônia já desenvolve, há quase 
dois anos, consultorias em diver-
sos segmentos, com o objetivo de 
oferecer ao empresário as orienta-
ções necessárias para solucionar, 
por meio de ferramentas de diag-
nósticos, melhorias e sucesso para 
seu negócio.
Com essa informação o consultor 
do Sebrae desenvolve e implan-

ta um projeto visando melhorar 
as práticas de gestão, otimizando 
recursos, reduzindo custos e au-
xiliando na tomada de decisão. As 
consultorias buscam ensinar ao 
empresário uma visão sistêmica, 
pensamento estratégico, possibili-
tando um crescimento planejado e 
o tão almejado sucesso.
O público-alvo são: microempreen-
dedor individual (MEI), microem-
presa (ME), empresa de pequeno 
porte (EPP) e produtor rural.

Continue na Íntegra. Centenas de empreendedores já foram beneficia-
dos com o programa do Sebrae em Rondônia

Empresas de Rondônia na competição para 
startups em Minas Gerais

Vamos imaginar um grupo de 
pessoas, ou mesmo um único 
empreendedor, que trabalha 

com uma ideia diferente e conse-
gue ganhar dinheiro com isso. Os 
especialistas dizem que essa ideia 
poderá se transformar em uma em-
presa que cresce em condições 
gerar lucros elevados, esse empre-
endimento poderá se tornar uma 
startup. As startups são atendidas 
pelo Programa de Desenvolvimen-
to do Sebrae em Rondônia, porque 

as ideias inovadoras são poten-
ciais negócios de sucesso.
O programa tem participado de 
eventos que promovem essas ini-
ciativas inovadoras, como a Cam-
pus Party realizada em agosto no 
espaço do Sesi, dentre outras rea-
lizações. O Sebrae tem por crença 
que os segmentos tecnológicos, 
com as providências de uma boa 
gestão, devem ser estimulados e 
atua no fortalecimento.
Continue na Íntegra.Desafio Sebrae Like a Boss

Empreendedor decide expandir 
negócios na capital

Luciano Venturin superou 
algumas dificuldades ao 

receber orientações e co-
nhecimentos do Sebrae. 
Segundo ele, “o prédio do 
supermercado GoodBom era 
bem menor e menos sortido. 
Há dois anos abrimos essa 

loja bem maior e estamos 
com atendimento de açou-
gue. Em breve, teremos al-
guns itens de cama, mesa e 
banho e eletrodomésticos”.

Continue na Íntegra.

Costa Marques inicia implementação 
de lei com foco no desenvolvimento

O município de Costa 
Marques recebe des-

de abril visitas de consul-
toria para implementação 
de geral das micro e pe-
quenas empresas (MPEs), 
através do Programa de 
Políticas Públicas (UPP) do 

Sebrae em Rondônia.
O programa visa acom-
panhar e desenvolver a 
implementação da Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas 
Empresas (123/2006) no 
município.
Continue na Íntegra.

Geral

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-orienta-e-transforma-vida-de-empresarios-por-meio-de-consultorias,465fa046fe665610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresas-de-rondonia-na-competicao-para-startups-em-minas-gerais,98e9e5fbd7185610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/apos-melhorar-gestao-da-empresa-empreendedor-decide-expandir-negocios-na-capital,63c916417c685610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/costa-marques-inicia-implementacao-da-lei-geral-n-1232006-com-foco-no-desenvolvimento,d9e316417c685610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Micro e pequenas empresas empregam mais em 
Rondônia

Nos últimos quatro me-
ses, os pequenos ne-
gócios abriram mais 

vagas do que demitiram. Com 
relação ao total verificado 
no ano, essa categoria criou 
264,3 mil vagas, enquanto as 
empresas de maior porte fe-
charam 169,2 mil postos no 
mesmo período. Pelos dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), compilados pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), no mês de julho 
aconteceram 1.167.770 con-
tratações e 1.131.870 dispen-

sas de trabalhadores com 
carteira assinada.
As micro e pequenas empre-
sas (MPE) encerraram o mês 
de julho com saldo de 43,7 mil 
empregos gerados, enquanto 
as médias e grandes fecha-
ram 6,8 mil postos de traba-
lho. Para o diretor presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, “as MPE têm uma 
relação pessoal no trato do 
emprego, o que faz com que 
a última coisa que pensem é 
em desempregar.

Continue na Íntegra.

o setor de serviços foi o que mais gerou empregos entre os 
pequenos negócios

Geral

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/micro-e-pequenas-empresas-empregam-mais-gente,27af613d31d85610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS
Alta Floresta d’Oeste
Curso - Como desenvolver uma empresade sucesso
Início: 17 nov. - Término:  21 nov.

Ariquemes
Seminário - Empretec
Início: 10 set. - Término: 15 set.

Ji-Paraná
Seminário - Empretec
Início: 05 out. - Término: 15 out.

Ouro Preto d’ Oeste
Seminário - Seminário do Leite
Início: 04 set. - Término: 05 set.

Rolim de Moura
Seminário - Empretec
Início: 24 set. - Término: 29 set.

Oficina - SEI Formar Preço
Início: 26 set. - Término: 26 set.

Oficina - SEI Comprar
Início: 25 out. - Término 25 out.

Oficina - SEI Vender
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Porto Velho
Palestra - Clínica Tecnológica
Início: 04 set. - Término: 04 set.

Palestra - Estratégias para aumentar as minhas 
vendas
Início: 11 set. - Término: 11 set.

Curso - Gestão de Estoques na Medida
Início: 17 set. - Término: 19 set.

Oficina - Como Utilizar as redes sociais para 
Impulsionar as vendas
Início: 26 set. - Término: 26 set.

Oficina - Boas Vendas para o Fim de Ano
Início: 27 set. - Término: 27 set.

Oficina - SEI Vender
Início: 28 set. - Término: 28 set.

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
Oficina - Delivery Lucrativo
Início: 10 set. - Término: 12 set.

Seminário - Empretec
Início: 24 set. - Término: 29 set. 

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.

Colorado do Oeste
Curso - Gestão Financeira na Medida
Início: 27 ago. - Término: 06 set.

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.

Pimenta Bueno
Seminário da Pecuária - corte e leite
Início: 05 set. - Término: 06 sete.

Eventos


