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Semana do MEI em Cacoal com
oficina na área da beleza

Participação de Rondônia em
evento internacional supera
expectativas

Prefeito de Monte Negro ganha prêmio
nacional de Prefeito Empreendedor do
Sebrae em Brasília
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Expressão

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

A UARC
É uma unidade de relacionamento e atendimento ao cliente que tem a obrigação de pensar nas estratégias.
Estamos divididos por núcleos de atuação,
sendo eles Inovação e sustentabilidade, Empreendedorismo e acesso a crédito, Relacionamento com o cliente e competitividade.
Minhas principais atividades hoje relacionadas 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.

TRANSPARÊNCIA

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

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto

Francisco Hidalgo Farina

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou

Marco Cesar Kobayashi

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.

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

O propósito fundamental dos cursos on-

Com a missão de promover a competitividade

line do Sebrae é apoiar o empreendedor

e o desenvolvimento dos pequenos negócios,

Ronaldo Starling Chaves

no gerenciamento de seu próprio negócio

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto

por meio do conhecimento teórico e prá-

para integrar parceria institucional com a

Sepog - Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão

tico em administração. Não só para quem

Fundação Abrinq.

já tem um estabelecimento, mas também

Kleyson Luiz Nunes Musso

Jailson Viana de Almeida
Arthur Leandro Veloso de Souza

Unir - Universidade Federal
de Rondônia

para quem deseja abrir um negócio, da

Ari Miguel Teixeira Ott

mesma forma é convidado a fazer inscri-

Marcelo Vergotti

ção nos cursos.

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Superintendente
Daniel Pereira

Inovação para sua empresa pode estar
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.

mais perto e fácil do que você imagina.
Por meio de serviços customizados e
especializados, o Sebraetec promove

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

da inovação.

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha
Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues
Mário Antônio Veronese Varanda
Marcos Caetano Ramos
Assistente
Carlos Adriano de A. Mourão

o acesso de pequenos negócios a soluções em 7 áreas de conhecimento

EQUIPE DA UNIDADE DE
MARKETING E COMUNICAÇÃO

Assessoria de Imprensa
Explorata Produtora Ltda

Menor Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues
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Prefeito de Monte Negro ganha
prêmio nacional de Prefeito Empreendedor do Sebrae em Brasília

O

Sebrae Nacional realizou, na noite desta quarta-feira (5), em Brasília,
a solenidade de entrega do
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE) a 14 gestores municipais de todas as regiões do país. Na edição deste
ano, foram inscritos 1.160 projetos que tiveram como objetivo a melhoria do ambiente
de negócios para as micro e
pequenas empresas, além dos

NOTÍCIAS

microempreendedores individuais (MEI). Instituído em
2001, o prêmio já recebeu mais
de 10 mil projetos e teve 94 ganhadores em nível nacional.
Durante o evento, o presidente
da instituição, Carlos Melles,
ressaltou a importância das
propostas apresentadas para
o desenvolvimento dos pequenos negócios municípios brasileiros.

Marcas de Rondônia expõem produtos
na Fispal 2019

N

o primeiro dia da 35ª
Feira de Produtos e Serviços para Alimentação
Fora do Lar, expositores no
estande do Sebrae e Governo
de Rondônia, reafirmam a importância do convênio n 074/
PGE/2018 celebrado por intermédio da Superintendência
Estadual de Desenvolvimento
Econômico e Infraestrutura SEDI do Governo do Estado
de Rondônia. Após participar do edital para a escolha
das empresas participantes

Participação de Rondônia em
evento internacional supera expectativas

O

Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas em
Rondônia (Sebrae) e o
Governo do Estado por
meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura (Sedi)
apoiaram empresários
do estado para participação no evento, considerada uma ação estratégi-

ca inserida no convênio
74/2018/PGE, que prevê
diversas iniciativas que
contemplem o fortalecimento do setor produtivo em Rondônia.
eis empresas, selecionadas por edital
público, tiveram a
oportunidade de apresentar seus produtos a um público extremamente qualificado.

S

da Feira, Awiina Chocolates,
Café Nova Era, Sucos Quero
Mais, Imperial Espetos, Snack Saudável e Majollu Castanhas conquistaram o público
do primeiro dia.
aniel Pereira, superintendente do Sebrae
em Rondônia, comemorou participação das empresas no evento e valorizou a
importância de abrir mercados
para os pequenos negócios de
Rondônia.

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

P
O

orto Velho foi apresentado em Brasília com objetivo de integrar ações
entre os gestores do projeto e a
atuação do MTur.
encontro foi intermediado pelo deputado federal Léo Morais, grande entusiasta do Turismo em
Rondônia e que esteve presente
à reunião. Além de dar ciência
de todo o planejamento estratégico 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 Fecomércio, Prefeitura Municipal,
Setur, Senac, entre tantos outros
que entendem que o Turismo é
um grande gerador de oportunidades e o segmento de pesca
esportiva tem grande potencial
a ser desenvolvido na capital de
Rondônia.

Prefeitos de Rondônia são agraciados
com Prêmio Sebrae em Porto Velho

C

omo ser um prefeito
inovador e com ótimos
resultados de gestão?
No X Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor foi difícil saber quem mais se destacou. A
premiação aconteceu nessa
terça feira (2), no auditório do
Instituto Federal de Rondônia
(Ifro), em Porto Velho. Participaram do evento: prefeitos e
administradores dos municípios do estado, diretoria executiva do Sebrae em Rondônia

Sebrae realiza lançamento do Projeto Capital Empreendedor em
Porto Velho

O

auditório do Sebrae em
Porto Velho ficou pequeno para o número
de pessoas que compareceram ao lançamento do Projeto Capital Empreendedor
realizado pelo Sebrae em
Rondônia nessa segunda-feira (29). Serão selecionadas
até 30 empresas com maior
potencial de investimento,
estas passarão por capa-

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

e convidados. Doze prefeitos
com dezesseis projetos, em
diversas categorias concorreram ao prêmio, mas apenas
quatro foram vencedores e
vão concorrer ao prêmio na
etapa nacional em Brasília.
programa Sebrae Prefeito Empreendedor é
um reconhecimento aos
gestores públicos municipais
de Rondônia que implantaram
projetos com resultados.

O
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Workshops buscam conhecer as necessidades das Partes Interessadas do Sebrae

P

ara um melhor alinhamento e conhecimento das necessidades e
expectativas dos atores que
influenciam as atividades do
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), foram realizados 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.
om o objetivo de envolver mais a sociedade
por meio de entidades
parceiras, instituições de ensino e demais lideranças que
possam atuar em prol das micro e pequenas empresas e alcançar, consequentemente, o
desenvolvimento econômico
regional.

C

Desenvolvimento de competências
para agentes profissionais

S

e você já ouviu falar em
POA, com certeza também vai querer saber
sobre o PEA, ou ainda sobre
o PPA. Claro que sempre haverá o que aprender sobre
os atributos da qualidade
de programas de orientação, educação e preparação
para aposentadoria. Não é
novidade saber que o mundo
está mais velho, ou melhor,
a população está vivendo

Semana do MEI em Cacoal com oficina na área da beleza

O

mercado de beleza
e de estética tem se
expandido bastante
em todo o estado. Pensando nisso, o Sebrae em
Rondônia trouxe para a
Semana do Microempreendedor Individual (MEI),
que iniciou nesta segunda-feira (20), uma oficina
de embelezamento facial.
Osparticipantes receberam orientações sobre
perspectivas de mercado,

novas técnicas e produtos
utilizados no segmento. A
programação segue até
sexta-feira (24) com outras
oficinas e palestras. Durante a abertura do evento, foi oferecido um café à
imprensa do município. De
acordo com a facilitadora
do Sebrae, Stefânia Moreira, o segmento da beleza está em expansão.

mais, e no Brasil as pessoas
também estão com suas jornadas mais longas, portanto
o número de aposentados
está cada vez maior.
Sebrae em Rondônia
oferece oportunidade
única de conhecer e
se qualificar para trabalhar
com procedimentos especificamente desenvolvidos,
visando ao desfrute de uma
aposentadoria saudável

O
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Produção de peixe é incentivada pelo
Sebrae

C

om uma movimentação de
R$ 500 milhões na balança
comercial e condições naturais consideradas excelentes,
Rondônia se apresenta como
um estado promissor para a
criação de peixe. Nesse contexto, o Sebrae surge fomentando 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 querem investir neste segmento.
m exemplo desta parceria
do Sebrae com os produtores rurais, foi o Seminário de Piscicultura, realizado em
Machadinho do Oeste. Durante
dois dias, agricultores e pessoas interessadas em investir na
piscicultura receberam informações e foram treinadas na
prática sobre atividades que
podem gerar renda.

U

O Sebrae ajudou estas
empresas. A sua pode
ser a próxima.
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Acesse: https://loja.ro.sebrae.com.br/loja/

