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4º melhor grão de café
do Brasil é de Rondônia

Semana Global do
Empreendedorismo

Como Desenvolver uma
Empresa de Sucesso

Conexão Sebrae
no shopping de
Vilhena
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Expressão

Samuel Silva de Almeida
Diretor Téc. Sebrae RO

Ao comemorar 38 anos, o Sebrae em Rondônia mantém sua visão de futuro como vetor de
orientação para sua estratégia de atuação.
Agradeço, de forma especial aos empresários deste estado, que fazem parte da história
de nossa Instituição. As expectativas do Sebrae são as idênticas às da comunidade empresarial: aprimorar a gestão compartilhada
com sustentabilidade e buscar novas opções.
Estas já estão em prática com a inovação no
atendimento, a atuação em rede integrada
com instituições, para atender a sociedade, e
o fortalecimento dos pequenos negócios.

TRANSPARÊNCIA

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

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

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto

Marco Cesar Kobayashi

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou

Gerçon Szezerbatz Zanato

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

com ouvidores e interlocutores capacita-

Darci Agostinho Cerutti

dos para garantir que a sua manifestação

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

seja atendida e receba o tratamento ade-

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

quado.

Paulo Rogério Santanta
(Vago)

Seagri - Secretaria de Estado da
Agricultura
Mary Teresinha Braganhol
Eloisa Helena Bertoletti

O propósito fundamental dos cursos online do Sebrae é apoiar o empreendedor
no gerenciamento de seu próprio negócio
por meio do conhecimento teórico e prático em administração. Não só para quem
já tem um estabelecimento, mas também

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas
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.

para quem deseja abrir um negócio, da

Kleyson Luiz Nunes Musso
Ronaldo Starling Chaves

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

mesma forma é convidado a fazer inscri-

Marcelo Vergotti

ção nos cursos.

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Superintendente
Valdemar Camata Júnior

Inovação para sua empresa pode estar
Com a missão de promover a competitividade
e o desenvolvimento dos pequenos negócios,
o Sebrae em Rondônia foi considerado apto

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-

para integrar parceria institucional com a

luções em 7 áreas de conhecimento

Fundação Abrinq.

da inovação.

Diretor Técnico
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Teixeirópolis recebeu visita e
consultoria na Sala do Empreendedor

F

oi realizada a visita de verificação em Teixeirópolis,
no mês de outubro, para
levantar os indicadores das
compras públicas e abertura
de pequenos negócios no ano
de 2018. Os números foram
atualizados e o registro de microempreendedores individuais (MEI) cresceu de 85 para
107, um avanço de 25% como
resultado de uma palestra sobre empreendedorismo, ino-

vação e novas oportunidades
de negócios. Esse aumento
também foi impulsionado pela
divulgação nas mídias digitais
(Facebook e WhatsApp). O município tem, ainda, 65 microempresas (MPE) e 13 empresas de pequeno porte (EPP), e
já começa a apresentar resultados de seus potenciais econômicos. Em reunião parceria
entre a Sala do Empreendedor
e a Agência do Sistema.

Semana Global do Empreendedorismo

A

Semana Global do Empreendedorismo (SGE)
2018, maior celebração
mundial voltada para esta temática, teve início no dia 05.
Em sua 11ª edição, o Sebrae
assume a liderança da iniciativa, que traz como tema
“Empreendedorismo Jovem:
A Hora é Agora”. O calendário oficial foi de 5 a 9 de novembro, mas durante todo o
mês o empreendedorismo foi
motivo de comemorações e

Cafés de Rondônia fazem sucesso
em feira internacional

A

Semana Internacional de Café
(SIC), na cidade de
Belo Horizonte (MG), um
evento que reúne cafeicultores, torrefadores,
classificadores, exportadores, compradores, fornecedores, empresários,
baristas, proprietários de
cafeterias e apreciadores. É o grande momento
que para setor discutir
os temas mais relevan-

tes para fortalecer a cadeia produtiva, além de
acesso a tendências,
equipamentos,
implementos e articulações
institucionais. O Sebrae
em Rondônia, através do
Convênio 120/2016/PGE,
junto com o Governo de
Rondônia/Sedi,
reuniu
grandes parceiros e disponibilizou um amplo espaço para apresentação
dos Cafés de Rondônia.

atividades em todo país. Mulheres, Inclusão Social e Inovação foram os temas escolhidos para nortear a semana,
que visa conectar, capacitar
e inspirar o público a transformar ideias em iniciativas
de sucesso. O presidente do
Sebrae,
Guilherme
Afif
Domingos, celebra a realização da iniciativa: “Os jovens
estão fazendo grandes mudanças nas formas de empreender, criando.
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Alunos da Escola Miguel Ferreira
mostram na prática o que aprenderam
com projeto JEPP

“F

iquei surpresa quando ela me perguntou: ‘Mãe, por que
a senhora não faz pão para
vender?’”, contou Lucielen
Pedraza, mãe da pequena
Natália, de sete anos , durante a 2ª Feira do projeto Jovens
Empreendedores Primeiros
Passos (JEPP) da escola Miguel Ferreira da Silva, que
aconteceu no dia 9. O projeto
é desenvolvido pelo Sebrae

em parceria com a Prefeitura
de Porto Velho. Lucielen, que
está desempregada, ainda falou da mudança da filha Natália, do 1º ano do ensino fundamental, depois de começar a
ter aulas de empreendedorismo. “Eu fiquei perplexa com o
quanto ela está mais atenta a
tudo. Durante toda preparação para a feira ela tem me
dado uma verdadeira aula de
economia.

Oitavo e último encontro do
programa Líder em Pimenta Bueno

O

oitavo encontro do
projeto Líder, promovido pelo Sebrae,
foi o último de uma etapa
que durou oito meses. De
modo intercalado, os encontros foram realizados
nos municípios de Cacoal e
Pimenta Bueno. A cada edição, a expectativa de capacitação dos líderes e de
crescimento
econômico
para a região aumentava

União de esforços para melhorar
economia regional

L

ideranças da iniciativa privada, do poder
público e do terceiro setor se reuniram em
Ariquemes nos dias 15 e
16 para o quarto encontro
do Projeto de Liderança e
Desenvolvimento Econômico Regional (LIDER) da
Região do Vale do Jamari. Com base nas ações
conjuntas, os participantes estão se preparando
para a elaboração de um

planejamento para o fomento à economia dos 11
municípios desta região.
O prefeito de Monte Negro, Evandro Marques da
Silva, partilhou algumas
experiências de sucesso
aplicadas em seu município. Ele destacou a Sala do
Empreendedor, onde o
empresário pode formalizar sua atividade comercial rapidamente e sem
burocracia e que também.

cada vez mais. “Hoje estamos encerrando o oitavo
módulo do programa Líder,
que tem o objetivo de capacitar as lideranças e colocar em interação o setor
público, a iniciativa privada
e o terceiro setor, além de
unir a região Centro-Leste de Rondônia, para que
possamos pensar grande e
coletivamente, buscando o
desenvolvimento.
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Médios e pequenos negócios vem
crescendo cada vez mais no Brasil

É

o caso do João Batista,
mais conhecido como
seu João das Pedras.
Ele possui uma pequena empresa de artesanato em pedra, que fica em Ji-Paraná.
Seu João conta que saiu do
garimpo e se tornou um microempreendedor, contando, para isso, com a ajuda do
Sebrae em Ji-Paraná: “resolvi sair do garimpo porque
queria uma vida mais tran-

quila. Foi quando abri meu
negócio, que era bem pequeno e aos poucos foi crescendo. Hoje, através do Sebrae,
tornei-me um microempreendedor individual, o que foi
muito bom para mim, porque
agora eu trabalho de forma
regularizada”. Marcileide Zirondi, analista do Sebrae em
Ji-Paraná, conta que a história do João chamou atenção,
já que é uma novidade.

Sebrae promove encontro de
produtores rurais em Seringueiras

N

os dias 21 e 22 de
novembro, o Sebrae
em Rondônia realizou
o Seminário Rural em Seringueiras, cidade conhecida pela forte produção de
café e urucum e receberá,
nos dois dias, capacitações
para os produtores rurais da
região. Noelber Gonçalves,
analista do Sebrae em Rondônia, conta que essa é a
primeira vez que o Sebrae

Sebrae elege novo Presidente do
Conselho e Diretoria Executiva

O

Conselho Deliberativo Estadual (CDE)
do Sebrae em Rondônia elegeu na tarde
do dia 20 a nova composição que estará à frente da instituição para o
quadriênio 2019/2022. Os
conselheiros
representantes de 13 instituições elegeram para
presidência do CDE,
Hélio Dias, presidente
da Faperon. A Diretoria

Executiva foi composta
com a eleição para Diretor Superintendente,
Daniel Pereira, Carlos
Berti Niemeyer para a
Diretoria Administrativa
Financeira e Samuel Silva de Almeida como Diretor Técnico. Foram também eleitos os membros
do Conselho Fiscal para
o quadriênio. Os eleitos
tomam posse no dia 15 de
janeiro de 2019.

realizou um evento desse
porte na cidade e que os
produtores já estavão aguardando com grande expectativa o Seminário: “Esperamos atender cerca de 200
produtores, que vão aperfeiçoar os conhecimentos técnicos e receber capacitação
e informação técnica sobre
inhame, café, cacau, urucum e pimenta-do-reino.” O
Seminário Rural já foi.
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Sebrae em Rondônia promoveu
Seminário Rural

P

ercebemos que os produtores estão realmente interessados em
aprender mais sobre aquilo
que produzem. Eles buscam
informações e sabem que
assim conseguirão crescer e
se destacar em suas áreas”,
afirmou Noelber Gonçalves,
analista do Sebrae em Rondônia. No primeiro dia, os
produtores participaram de

palestras sobre o cultivo de
inhame, café e cacau. Para
seu Gelsimar Bergamim, o
seminário foi fundamental, já
que o produtor está começando a investir na plantação
de cacau e ainda tem algumas dúvidas: “A gente sempre quer aprender mais, sou
produtor há muitos anos, mas
agora vou começar a plantar
o cacau e ainda tinha.

Segundo dia de seminário
em Seringueiras

O

segundo dia do Seminário Rural em Seringueiras foi marcado
pela participação ativa dos
produtores da região, com
o foco em assuntos como
o urucum, mais conhecido
como colorau, e a pimenta-do-reino, proporcionando
aos participantes levarem
para casa mais conhecimento sobre a produção. O
evento é uma ação do con-

Ji-Paraná será palco doConexão
Sebrae evento voltado para o
empreendedorismo da região

J

i-Paraná recebeu
um grande evento do
Sebrae em Rondônia, o Conexão Sebrae,
entre os dias 27 e 29 de
novembro. O Conexão
Sebrae é uma ação pelo
convênio 074/PGE/2018
entre o Sebrae e o Governo do Estado de Rondônia e objetiva estimular o empreendedorismo
por meio de ações de

inovação. Várias palestras, workshops e consultorias
financeiras
aconteceram durante os
três dias. “O público alvo
são potenciais empreendedoras e empreendedores, hoje a gente sabe
que as empresas só se
mantêm no mercado se
elas se inovarem, então
o Sebrae tem essa missão de gerar inovação”.

vênio 074/PGE/2018 entre
o Sebrae e o Governo do
Estado de Rondônia, com
o apoio de vários parceiros institucionais. Welton
Victor é um jovem de 24 anos
e conta que, por ter crescido
no meio rural, quanto mais
cedo ele puder aprender
sobre os cultivos, mais terá
chances de se dar bem na
produção. “Eu aprendi muitas coisas com meu pai.
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Seminário Rural apresenta
resultados frutíferos

O

Sebrae, por meio de
parceria com o Governo de Rondônia, vem
realizando diversos seminários voltados para a produção rural em todo o estado. Isso tem redundado
em grande avanço para os
produtores, que já podem ter
acesso a novidades sobre a
produção e tirar dúvidas. O
Seminário Rural de Seringuei-

ras, realizado pelo Sebrae em
Rondônia a partir do convênio
nº 074/PGE/2018, terminou no
dia 22 de novembro, obtendo
ótimos resultados. Cerca de
200 produtores foram atendidos pelo Sebrae e pela Emater ao longo de dois dias de
trabalho. “Durante o Seminário, os produtores tiveram a
oportunidade de ouvir profissionais com conhecimento.

Mais de 250 empreendedores
receberam treinamento do Sebrae
em Ariquemes

O

ginásio de esportes
do Serviço Social do
Comércio (Sesc) de
Ariquemes foi transformado em uma grande sala de
aula para receber os mais
de 250 participantes da Oficina Empresa de Sucesso
do Sebrae. O evento teve
início dia 26 e seguiu até o
dia 30 de novembro, tendo
como objetivo desenvolver

Universitários da faculdade
Fimca participaram de palestra

M

ais uma atividade
alusiva à Semana Global do Empreendedorismo aconteceu na noite do dia 22 no
auditório da Fimca, em
Porto Velho. A palestra
motivacional “O aprendiz – pessoas x desafios”
reuniu representantes
do Sebrae em Rondônia,
professores, acadêmicos e convidados. Dentre
os presentes estavam o

diretor superintendente
do Sebrae em Rondônia,
Valdemar Camata, o diretor geral da Fimca, Aparício Carvalho e a interlocutora da Semana Global
do Empreendedorismo,
Ana Carolina. “A parceria é essencial! São os
parceiros que estendem
nossos braços até essa
gigantesca rede de empreendedores ou de pessoas que pensam.

o empreendedorismo dos
participantes. Trata-se de
mais uma ação do convênio
nº 074/PGE/2018 entre Sebrae e Governo do Estado
de Rondônia por intermédio
da Econômico e Infraestrutura (SEDI). O analista do
Sebrae Felipe Kreuz explica
que a oficina é destinada a
empresários e a quem está
pensando em abrir uma.

Novembro de 2018
8
NOTÍCIAS

Participantes criam empresa
de sucesso em curso do Sebrae
em Rondônia

C

om metodologia inovadora, o Sebrae em
Rondônia estava capacitando 180 pessoas no curso Empresa de Sucesso, em
Ariquemes. O evento começou no dia 26 e foi até dia 30,
desenvolvendo competências
empreendedoras nos participantes. Uma das tarefas dos
participantes do curso é montar uma empresa, com venda

de produtos para os demais
alunos. “Essa é uma estratégia
para tirar as pessoas da zona
de conforto e trabalharmos o
planejamento, os custos, as
margens de lucro e os desafios. Mesmo que de forma lúdica, eles acabam entendendo a rotina de uma empresa”,
explica o analista do Sebrae
Felipe Kreuz. A participante
Caroline Alberti levou para.

Evento trouxe inovação e
movimenta público de Ji-Paraná
com grandes palestras

O

evento faz parte de uma
parceria entre o Sebrae em Rondônia e o
Governo do Estado, por meio
do convênio n° 074/PGE/2018,
que vem beneficiando com
seminários várias cidades. O
Conexão Sebrae trouxe ao público ji-paranaense palestras
e oficinas voltadas ao tema “O
EMPREENDEDOR LIGADO NA

O Sebrae ajudou estas
empresas. A sua pode
ser a próxima.

INOVAÇÃO”. “Nós do Sebrae
temos a satisfação de trazer
grandes palestrantes para falar sobre temas que são mundialmente debatidos: o futuro
da inovação e da transformação. Estamos inseridos nesse
processo de evolução da inteligência artificial e da robótica, entre outras áreas. Desse
modo, as empresas.
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