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Sebrae realiza capacitação
para colaboradores

Fórum da piscicultura de
Rondônia discute o futuro
do setor

Curso com iniciativa do
Sebrae e Sedi chega até
Pimenta Bueno

Sebrae e o
Outubro Rosa
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Expressão

TRANSPARÊNCIA

Você sabia que também é possível registrar denúncias, reclamações, críticas,
solicitações e elogios de cenários internos pelo canal da ouvidora sem a necessidade de se identificar? Basta acessar o
portal no link abaixo, você receberá um
LOGIN e SENHA e fará o acompanhamento do resultado pela ouvidoria. Se tiver
dúvida procure o Ouvidor.

EXPEDIENTE
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
Wilson Evaristo
Diego Brito Campos

Miguel Carlos da Silva
Analista SEBRAE

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

O propósito fundamental dos cursos on-

Marco Cesar Kobayashi

line do Sebrae é apoiar o empreendedor

Gerçon Szezerbatz Zanato

no gerenciamento de seu próprio negócio

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

por meio do conhecimento teórico e prá-

Darci Agostinho Cerutti

tico em administração. Não só para quem

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

já tem um estabelecimento, mas também

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

para quem deseja abrir um negócio, da

Paulo Rogério Santanta
(Vago)

mesma forma é convidado a fazer inscri-

Seagri - Secretaria de Estado da
Agricultura

ção nos cursos.

Mary Teresinha Braganhol
Eloisa Helena Bertoletti

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas
Kleyson Luiz Nunes Musso

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto

O Sebrae em Rondônia é filiado à Fundação

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou

Nacional da Qualidade (FNQ), que estimula e

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta

apoia as organizações para o desenvolvimento

Sepog - Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão

com ouvidores e interlocutores capacita-

e evolução de sua gestão. A FNQ dissemina os

Pedro Antônio Afonso Pimentel

dos para garantir que a sua manifestação

fundamentos e critérios de excelência, para

seja atendida e receba o tratamento ade-

que se tornem sustentáveis, cooperativas e

quado.

gerem valor para a sociedade.

Ronaldo Starling Chaves

Marilia Emilia da Silva

Unir - Universidade Federal
de Rondônia
Ari Miguel Teixeira Ott
Marcelo Vergotti

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Superintendente
Valdemar Camata Júnior

Inovação para sua empresa pode estar

Com a missão de promover a competitividade

mais perto e fácil do que você imagina.

e o desenvolvimento dos pequenos negócios,

Por meio de serviços customizados e

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto

especializados, o Sebraetec promove
o acesso de pequenos negócios a soluções em 7 áreas de conhecimento
da inovação.

para integrar parceria institucional com a
Fundação Abrinq.

Diretor Técnico
Samuel Silva de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos Berti Niemeyer

Assessoria de Imprensa
Explorata Produtora Ltda
Revisão Ortográfica
Tikinet Ed. Ltda

EQUIPE DA UNIDADE DE
MARKETING E COMUNICAÇÃO
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
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Sebrae realizou encontro para o
desenvolvimento territorial em
Ouro Preto do Oeste

N

o Hotel Graúna Resort,
o Sebrae realizou o primeiro encontro dos atores em políticas públicas que
fortalecem o desenvolvimento
em seus municípios. Haverá
seis palestras, uma capacitação e uma oficina durante os
três dias de encontro, de 9 a
11 de outubro, em Ouro Preto
do Oeste. foram convidados os
agentes de desenvolvimento,

pregoeiros, prefeitos municipais, atendentes da sala do
empreendedor e aqueles que
lidam com as compras dos
poderes públicos em 49 municípios de nosso estado.
Quando as administrações municipais têm regulamentada a Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 – conhecida
como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (MPE).

Diretores do Sebrae de todo
o Brasil debatem novas estratégias em Rio Branco

N

ovos modelos de gestão para micros e pequenas empresas e do
próprio Sebrae foram alguns
dos temas debatidos na reunião DAF (Diretores de Administração e Finanças do
Sebrae) realizada em Rio
Branco entre os dias 1 e 2 de
outubro. Cerca de 80 pessoas de todos os estados participaram do evento, incluindo

OAB aciona STF contra
substituição tributária
para micro e pequena empresa

O

Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 5
de outubro contra o regime
de substituição tributária
para micro e pequenas empresas. A entidade ajuizou
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.030

para defender que a
sistemática de recolhimento do Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) é incompatível
com o tratamento tributário diferenciado conferido a optantes do Simples
Nacional.

diretores superintendentes,
gerentes e representantes
da Associação Brasileira de
Sebraes (Abase).
A reunião aconteceu depois
da inauguração da nova sede,
o que tornou o evento ainda
mais significativo para os participantes, segundo a diretora
de Administração e Finanças
do Sebrae no Acre.
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Agroindústria é um sucesso na
região

E

livelton Leite passou a
cuidar do pequeno sítio da
família em Monte Negro
e, aos poucos, com seus familiares, construiu uma agroindústria para pasteurizar o leite
produzido no sítio. Atualmente,
produz leite, queijos e iogurtes.
Com o crescimento do negócio, compram a produção dos
vizinhos e, por focar na qualidade, ainda produzem uma média pequena de produtos.
Elivelton avalia que trabalha

“muito mais, mas, em compensação, a gente vê o resultado
do nosso trabalho e a chance
de expandir”. Elivelton avalia
que trabalha “muito mais, mas,
em compensação, a gente vê o
resultado do nosso trabalho e
a chance de expandir”. Os produtos da Aprolmon são comercializados em Monte Negro e
Ariquemes, e as consultorias e
capacitações do Sebrae contribuíram muito.

Sucesso da Feira Regional das
Agroindústrias é comemorado
por parceiros

O

Sebrae Rondônia, por
meio da Agência Regional de Rolim de
Moura, realizou nos dias 4 e
5 de outubro a 1ª Feira Regional das Agroindústrias,
um evento aberto para visitação pública com entrada
franca. A feira foi realizada
por meio de uma parceria
com a Secretaria de Estado
de Planejamento, Orçamen-

Sebrae incentiva a regularização de prestadores de
serviços em Santa Luzia
d’Oeste

E

m Santa Luzia d’Oeste,
no dia 14 de setembro,
os prestadores de serviço que atendem aos segmentos da construção civil
participaram de encontro
realizado pelos agentes de
desenvolvimento (ADs) do
município em parceria com
o Sebrae em Rondônia. No
auditório da Câmara Muni-

cipal, esses profissionais foram orientados
sobre a importância da
legalização da atividade, seja como autônomo ou microempreendedor individual (MEI).
Com interação entre ADs,
representantes da receita
do município, vereadores e
prestadores de serviço.

to e Gestão de Rondônia
(Sepog) e as prefeituras de
Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, Alta Floresta
D’Oeste e Espigão D’Oeste.
A feira, que contou também
com a participação de artesões de várias regiões do
estado, ocorreu no espaço
da feira do produtor.
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Sebrae ofereceu em Guajará Mirim capacitação aos microempreendedores individuais

C

om o alto índice de desemprego no Brasil, o número de pessoas abrindo
pequenos negócios aumentou.
Cerca de seis novos microempreendedores individuais procuram o ponto de atendimento
do Sebrae em Guajará-Mirim
(RO) todos os dias. Assim, tem
aumentado também o número
de MEIs que procuram oficinas

do Sei, oferecidas pelo Sebrae, e que dão oportunidade aos profissionais melhorarem a gestão empresarial.
“Quando decidem abrir o negócio, as pessoas já são boas
no que fazem, mas precisam
melhorar a gestão empresarial.
Quem já é microempreendedor
individual tem a oportunidade de
conhecer.

Encontro promovido pelo
Sebrae em Rondônia reúne
agentes de desenvolvimentos

O

encontro dos atores
de desenvolvimento
aconteceu em Ouro
Preto do Oeste, e mais de 40
representantes de municípios de Rondônia estiveram
presentes no evento que durou três dias. Os agentes de
desenvolvimento puderam
aproveitar as palestras oferecidas pelo Sebrae em Rondônia para auxiliarem ainda

Autoliderança e caso de
susesso são temas trabalhados em Cacaulândia
com apoio do Sebrae

N

o início do mês de outubro, a vice-prefeita de Monte Negro,
Micele Albano de Moraes,
esteve em Cacaulândia no
dia 3 quarta-feira, convidada para falar dos casos de
sucesso de Monte Negro
e, dessa forma, motivar o
desenvolvimento e atendimento da Sala do Empreen-

dedor. Falou da importância da implantação
da Lei Geral, salientou
a necessidade de cadastro de fornecedores
locais e o passo a passo
pra trabalhar juntamente
com os empresários para
promover o desenvolvimento local. O evento foi
realizado no centro.

mais os proprietários de
micro e pequenos negócios
dos municípios do estado.
Maria Tereza, analista do Sebrae em Rondônia, afirma que
o encontro produz nos agentes, grandes ideias: “O objeto
aqui é estimular, acrescentar,
disseminar e também integrar
os conhecimentos de alguns
municípios que estão um pouco mais avançados.
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Encontro dos atores de desenvolvimento é marcado por
muitas palestras e dinâmicas

O

encontro de atores de desenvolvimento 2018, promovido pelo Sebrae em
Rondônia, trouxe de uma forma
criativa as informações a serem passadas para os agentes
de desenvolvimento. Além de
palestras como, por exemplo:
“Compra sustentável” e “Ética
e Compliance”, os participantes tiveram a oportunidade de

participar de várias dinâmicas em grupo. Wagner Diogo, analista do Sebrae em
Rondônia, conta que o principal objetivo é mostrar a
importância da parceria e do
trabalho em equipe: “Quando
nós construímos o encontro,
almejamos que os participantes refletissem, interagissem e
traçassem estratégias.

Ação itinerante levará
consultoria aos municípios

O

apoio e as parcerias
de prefeituras municipais,
associações
empresariais, salas do empreendedor, agentes financeiros e entidades de classe têm constituído a grande
plataforma de atendimento
dos mutirões itinerantes do
Sebrae. Na fase atual, esses
mutirões serão compostos
por uma ação conjunta de
maior abrangência. Por es-

Encontro de atores do desenvolvimento promovido
pelo Sebrae foi um sucesso

D

urante três dias de intenso aprendizado, o
Encontro de Atores do
Desenvolvimento reuniu em
Ouro Preto do Oeste mais
de 45 agentes de desenvolvimento dos municípios
de Rondônia. Eles puderam
participar de palestras e
dinâmicas, além de realizarem a elaboração do plano
de ação de cada cidade.

O Encontro realizado
pelo Sebrae contou
com parcerias como
o Tribunal de Contas,
através do Profaz, que
junto com os agentes
desenvolveram ações
que serão colocadas
em prática para o crescimento das médias e pequenas.

tarem distantes de cidades-polo, os pequenos negócios
serão acolhidos por essa
ação, que permitirá acesso aos produtos e serviços
oferecidos pelo Sebrae em
um único espaço de apoio.
Nessas localidades serão
promovidos, sem qualquer
custo para os atendidos, o
empreendedorismo e a formalização de empreendedores individuais.

Outubro de 2018
7
NOTÍCIAS

Sebrae ofereceu oficinas em
Cacoal para desenvolvimento
das empresas

C

om o objetivo de fomentar o empreendedorismo
em Cacoal, o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas em Rondônia (Sebrae
em Rondônia), em parceria com
a Superintendência Estadual de
Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura (Sedi), ofereceram oficinas da Empresa de
Sucesso por meio do convênio

074/PGE/2018. A capacitação foi realizada de 22 a 26
de outubro, das 19h às 22h,
na Igreja Matriz e as inscrições gratuitas. As oficinas
da Empresa de Sucesso foram ministradas por dez consultores vindos de Rondônia,
Acre e Piauí. Podem se inscrever empreendedores formalizados.

Oficinas do Sebrae fortalecem
empreendedorismo em Cacoal

C

erca de 300 empreendedores de Cacoal
participaram das oficinas ‘Como desenvolver
uma empresa de sucesso’,
promovida pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia
(Sebrae) em parceria com a
Superintendência Estadual
de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi).
A capacitação iniciou no dia

Clínica de Fisioterapia Intensiva Neuropediátrica
se destaca em Ji-Paraná

M

arcelino Fioravante
é um jovem de 29
anos com muitos
sonhos, um deles era ter a
própria clínica de fisioterapia, sonho que foi realizado pouco tempo depois de
se formar da faculdade. O
jovem fisioterapeuta criou
em Ji-Paraná a Intesiva Fisio. “Percebi como a região
era carente no tratamento
de fisioterapia intensiva na

área da neuropediatria e isso me motivou
a abrir a clínica. Estamos há três anos atendendo e o crescimento
tem sido grande, principalmente por sermos
pioneiros”, conta Marcelino. Marcelino conta
que, como o crescimento
foi rápido, ele precisou de
ajuda na hora de administrar o negócio.

22 e seguiu até o dia 26 no
salão da Igreja Matriz.
Segundo a analista do Sebrae, Dezenir do Prado, a
ideia do evento é fomentar
o empreendedorismo no
município. “Durante toda
esta semana, os participantes vão aprender na prática
como ser empreendedores
de sucesso. A capacitação é
financiada peloconvênio.

Outubro de 2018
8
NOTÍCIAS

Projeto Líder debate desenvolvimento turístico na região de
Cacoal

D

esde abril deste ano,
mais de 30 pessoas de
diversos municípios vem
se reunindo mensalmente para
discutir e traçar planos de desenvolvimento para a região
de Cacoal. A ação faz parte do
projeto Líder, desenvolvido pelo
Sebrae em Rondônia, que tem
como objetivo capacitar os participantes para atuarem como

líderes nos municípios onde
moram. O desenvolvimento
turístico foi um dos temas
discutidos no dia 23, durante o VII encontro do programa. A reunião foi realizada
no Hotel Catuaí até o dia 24. O
consultor do Sebrae, Cláudio
Ramos, palestrou sobre.

Empreendedores de Cacoal receberam capacitação do Sebrae

A

partir do dia 22 de
outubro, centenas de
empreendedores de
Cacoal tiveram a oportunidade de aprenderem, na
prática, a serem empreendedores de sucesso. A capacitação foi feita por meio das
oficinas ‘Como desenvolver
uma empresa de sucesso’,
do Sebrae. As atividades
encerram na sexta-feira. Os
participantes das oficinas

Mais de 250 pessoas participaram do curso como
desenvolver empresas de
sucesso

V

ocê já pensou em
abrir uma empresa?
Ou transformar a sua
empresa em uma empresa
de sucesso? No município
de Pimenta Bueno, mais
de 250 pessoas já pensaram no assunto e vieram
até o curso para aprender
um pouco mais sobre como
transformar a sua empresa

em uma verdadeira
empresa de sucesso.
A iniciativa faz parte do convênio 074/
PGE/2018 firmado entre
o Sebrae e a Superintendência Estadual de
Desenvolvimento
Econômico e Infraestrutura
(Sedi). Também conta com
alguns apoiadores.

são divididos em 10 salas,
nas quais são trabalhados
os mesmos conteúdos, e
cada uma é conduzida por
um consultor. Rubens Albino é um dos consultores e
explica que, além de aprender sobre temáticas que
envolvem o funcionamento
de uma empresa, os participantes também recebem
desafios.
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Sebrae encerra mais um encontro do projeto Líder

O

VII encontro do projeto
Líder, promovido pelo Sebrae, encerrou dia 24 de
outubro com a elaboração de
um plano de ações, feito por
mais de 30 participantes, para
o desenvolvimento da região
de Cacoal. Entre as ações propostas pelo grupo, estão a implementação de uma educação
empreendedora e o turismo de
experiências amazônicas na

região. O projeto completo deve ser apresentado a
toda a comunidade. Para
a criação desse plano de
ações, os participantes estão sendo capacitados a
cada encontro. O projeto Líder iniciou no mês de abril e
deve ser concluído em novembro. “O plano de ação para o
desenvolvimento regional vem
sendo construído.

Ji-Paraná e São Francisco no
Prêmio Prefeito Empreendedor

E

m 19 de maio de 2010, o
ex-prefeito de Ariquemes, Confúcio Moura,
recebeu em Brasília o 1º lugar do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor da Região
Norte, conferido pelo Sebrae Nacional. Na ocasião,
concorreram 44 projetos que
foram selecionados entre os
131 vencedores da etapa
estadual. Estavam inscritos
719 prefeitos em todo o país

Empreendedor investe no
meio da crise e é sucesso
com espetos giratórios

G

eorge Balduino resolveu abrir um novo
negócio mesmo no
período de crise e viu sua
fabricação caseira de espetos giratórios crescer
desde o início do investimento, há dois anos. O mecânico de motos George
produz cerca de 600 unidades por mês e distribui
por 90 pontos de vendas de

cerca de 20 cidades
em Rondônia. Apaixonado por churrasco,
tinha dificuldade de
dar atenção aos amigos e cuidar da carne.
Com isto, desenvolveu o
espeto giratório devido
aos altos custos dos modelos existentes. Os amigos adoraram as unidades
que colocou à prova.

e Confúcio obteve destaque
com o projeto de microcrédito desenvolvido pelo Banco do Povo de Ariquemes,
implantado por ele em sua
gestão como prefeito. Atualmente, alguns municípios de
Rondônia estão competindo
para ganhar o prêmio, eles
foram selecionados previamente pela qualidade dos
projetos apresentados. Já
passaram por verificação.
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Ariquemes

Seringueiras

Oficina - Como desenvolver uma empresa de sucesso
Início: 26 nov. - Término: 30 nov.

Seminário Rural
Início: 21 nov. - Término: 22 nov.

Rolim de Moura

Vilhena

Oficina - SEI Clicar
Início: 10 nov. - Término: 10 nov.

Palestra - A evolução da alimentação fora do lar
Início: 08 nov. - Término: 08 nov.

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

Oficina - Como Captar Recurso para o seu Negócio
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Guajará Mirim

Cacoal

Oficina - SEI Vender
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.
Oficina - SEI formar Preço
Início: 29 nov. - Término: 29 nov.

Oficina - Franquia
Início: 21 nov. - Término: 21 nov.
Oficina - SEI Planejar
Início: 22 nov. - Término: 22 nov.

