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Primeiros encontros do Projeto
LIDER são realizados no Cone Sul
e na Região Central de Rondônia

Conselheiros e gerentes do Sebrae
reúnem-se e planejam ações para o
quadriênio 2020/2023

Sebrae Day discute importância do
cliente na estratégia dos negócios

Caravana do MRPE e Ideb
fecha a semana com
30 municípios.

Bolsonaro aprova o sabor do
Tambaqui de Rondônia.
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Expressão

Davi Correa Caminha Silva

Trabalho realizando operações contábeis de lançamento sistematizados ou manuais conforme o Manual de Contabilidade
do Sebrae, através de conferência de documentos fiscais
com foco nos cálculos tributários. Oriento e auxilio as demais
áreas do Sebrae em Rondônia na elaboração da prestação de
contas, além de analisar os documentos de acordo com as
normas contábeis e dos órgãos de controle externo e interno.
Elaboro relatórios contábeis e oriento os clientes internos na
aplicação dos princípios contábeis e naturezas para execução das ações dos projetos visando dar suporte para avaliar
os resultados financeiros de projetos. Elaboro também as
demonstrações contábeis, notas explicativas e forneço relatórios para atender os auditores internos e externos para
melhor suporte aos questionamentos contábeis feitos pela
auditoria externa referente a processos, projetos, pagamentos, naturezas de despesas e entre outros.

UCON – Unidade de Contabilidade
-

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
Darci Agostinho Cerutti

com ouvidores e interlocutores capacita-

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

dos para garantir que a sua manifestação

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

seja atendida e receba o tratamento ade-

Leonardo Heuler Calmon Sobral
Paulo Rogério Santanta

quado.

Seagri - Secretaria de Estado da
Agricultura
Evandro Cesar Padovani
(Vago)

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

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,

no gerenciamento de seu próprio negócio

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto

Sepog - Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão

por meio do conhecimento teórico e prá-

para integrar parceria institucional com a

Jailson Viana de Almeida

tico em administração. Não só para quem

Fundação Abrinq.

já tem um estabelecimento, mas também
para quem deseja abrir um negócio, da

Ronaldo Starling Chaves

Arthur Leandro Veloso de Souza

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
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 Técnico
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

Estagiário
Laiana Karen Jacob da Silva

Ago. e Set. 2019

3

Sebrae ensina como receber
investimentos com segurança no
projeto Capital Empreendedor

O

projeto Capital Empreendedor, com duração
de um ano e várias etapas, tem como objetivo preparar empreendedores de
pequenos negócios inovadores para o processo de negociação com investidores. O
Sebrae em Rondônia fomenta essa iniciativa por meio de
workshops e mentorias que
levam os empreendedores ao
entendimento da lógica e dos

NOTÍCIAS

processos do mercado de investimentos de risco. Em 17 de
julho, por exemplo, aconteceu
o “Workshop de Empreendedores”, a terceira etapa do
evento, no Sebrae em Porto
Velho. Das trinta empresas
que se inscreveram, quinze foram selecionadas e passaram
por mais uma etapa de capacitação.

Melhoria na produtividade será foco de
atuação junto à cadeia do leite

E

Primeiros encontros do Projeto
LIDER são realizados no Cone Sul e
na Região Central de Rondônia

V

ários autores ensinam sobre liderança e em sua
maioria entendem tratar-se de um comportamento
orientado por uma sucessão progressiva de aprendizagem, a fim de que as
pessoas possam ser influenciadas a cumprir uma
determinada missão. É um
processo dinâmico e em linhas gerais tem três estilos

stiveram reunidos na
sede do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia
(Sebrae), na tarde da última
quarta (18) em Porto Velho,
diversos representantes do
setor produtivo do estado que
atuam direta e indiretamente
na cadeia leiteira. O objetivo
da reunião foi alinhar atuações que venham beneficiar
este segmento, que tem alcançado grandes resultados
para Rondônia.

básicos: autocrático; participativo e delegativo. O
Sebrae tem um apreço especial em programar suas
ações respeitando os diferentes tipos de liderança,
mas tem dedicado esforços
para capacitar líderes na
gestão de pequenos negócios. Levando em conta as
características do comportamento empreendedor.

A

reunião foi conduzida
pelo Diretor Técnico
do Sebrae em Rondônia, Samuel de Almeida e teve
como pauta a melhoria na produtividade e competitividade
dos produtores rurais, desenvolvendo ações e procedimentos na atuação dos principais
atores da cadeia produtiva.
Além do Sebrae, são parceiros
da iniciativa a Secretaria de
Agricultura de Rondônia (Seagri).
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Sebrae trouxe especialista para
reclassificar riscos sanitários

O

Encontro Estadual de
Vigilância Sanitária do
Estado de Rondônia foi
realizado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(Agevisa)em parceria com o
Sebrae em Rondônia, durante
os dias 13 e 14 de agosto, no
auditório do Hotel Rondon em
Porto Velho. O Encontro Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de Rondônia foi
realizado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde

(Agevisa)em parceria com o
Sebrae em Rondônia, durante os dias 13 e 14 de agosto,
no auditório do Hotel Rondon
em Porto Velho. Ao final do
encontro a gerente técnica de
vigilância sanitária da Agevisa,
biomédica Vanessa Ezaki, agradeceu a parceria com o Sebrae
ereforçou sobre a necessidade
dos municípios rondonienses
realizarem a adequação das suas
normas e legislações no cenário
da vigilância sanitária.

Sebrae em jornada para o
empreendedorismo nas escolas

O

diretor
superintendente, Daniel Pereira, junto com Samuel
Almeida, diretor técnico e
o professor Edgar Teixeira do Sebrae em Rondônia
percorreram vários municípios entre 22 e 27 de julho
para divulgar e sensibilizar
prefeituras, gestores e profissionais de ensino, para
participarem do projeto Educação para Futuro. Sensibilizaram os municípios de Vale

Mulheres participam do Dia do
Crédito DELAS

o

Sebrae em Rondônia
realizou “Dia do Crédito
DELAS” que foi idealizado para aproximar as mulheres empreendedoras participantes do projeto Sebrae
DELAS – Mulher de Negócios
das instituições financeiras,
para informá-las sobre as
melhores linhas de financiamento disponíveis no mercado, além de criar um canal de
relacionamento da empresá-

ria com as instituições financeiras (bancos e cooperativas). No primeiro momento,
as instituições financeiras fizeram suas apresentações e
depois os atendimentos individuais, de acordo com o interesse de cada participante
despertado nas respectivas
apresentações e também a
partir de suas necessidades.

do Anari, Theobroma, Rolim de Moura, Santa Luzia,
Castanheiras, Pimenta Bueno, São Felipe, Espigão do
Oeste, Cerejeiras e Vilhena
com temas de interesse ao
desenvolvimento local promovido pela educação. Além
do reforço nessas duas disciplinas, o Sebrae em Rondônia inovou ao incorporar
conteúdos de Empreendedorismo.
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Caravana do MRPE e Ideb fecha
a semana com 30 municípios

D

iretor superintendente do Sebrae em Rondônia, visitou Buritis e
durante a tarde Campo Novo.
Em Buritis foi recebido por
uma plateia entusiasmada
em trazer bons resultados na
prova para melhorar o Ideb,
os professores estão empenhados em colocar seus
alunos em uma posição de
destaque para elevar o índi-

ce nas escolas do município.
Tiveram destaque as explicações apresentadas por Daniel
sobre as partes que tratam de
Matemática e Português na
apostila elaborada pelo Sebrae, impressa e oferecida
pelo Sistema de Cooperativas
do Brasil (Sicoob). Essas matérias estão colocadas de forma especial a fim de preparar
os alunos para a Prova Brasil.

Bolsonaro aprova o sabor do
Tambaqui de Rondônia

O

presidente da República Jair Bolsonaro
prestigiou ontem (6) a
abertura do evento Festival
Tambaqui da Amazônia, na
sede do Sebrae Nacional em
Brasília. O Sebrae em Rondônia desenvolve um projeto que atende a diversos
piscicultores, com objetivo
de melhorar a produtividade,
competitividade, gestão da
propriedade e conquista de

Conselheiros e gerentes do Sebrae
reúnem-se e planejam ações para o
quadriênio 2020/2023

O

primeiro dia de
Workshop com conselheiros e diretoria
executiva do Sebrae em
Rondônia aconteceu no
auditório da Federação
das Indústrias do Estado
de Rondônia (Fiero) em
Porto Velho e contou com
a presença do representante do Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional,
Kleyson Musso; Presidente do Conselho Deliberati-

vo do Estado (CDE), Hélio
Dias; diretor técnico do
Sebrae em Rondônia, Samuel de Almeida, colaboradores do Sebrae e conselheiros. Arimaldo Brasil,
colaborador Sebrae em
Rondônia e coordenador
do workshop, afirmou que
o convite foi para levantar as necessidades dos
pequenos negócios para
o desenvolvimento do estado.

novos mercados, dentre outros benefícios. Com o projeto, cada elo da cadeia produtiva do pescado rondoniense
é fortalecido, otimizando sua
produção, gerando desenvolvimento econômico para
o estado. O Festival Tambaqui da Amazônia acontece
nesta quarta (7) e pretende
bater o recorde de bandas
de tambaqui assadas.
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Aconteceu no Sebrae
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Vem por aí...

