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Sebrae apoia pequenos negócios,
mesmo durante a crise
do coronavírus. Pg 04

Expressão
do mês
Maria de Fátima

Indicação Geográfica valoriza a produção do tambaqui
do Vale do Jamari.
Sebrae lança página na internet com orientações
para empresários sobre como reagir à pandemia.
Sebrae inaugura unidade regional em Jaru.
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EXPRESSÃO
Entrei no Sebrae no fim de 2012 e desde 2014
faço parte da Comissão Permanente de Licitação,
primeiro como secretária, depois como membro
e atualmente exercendo a presidência da CPL
desde 2019. Conduzimos todos os processos
licitatórios para as contratações de bens e
serviços, desde a análise inicial da demanda até a
homologação do mesmo. Todo processo de
licitação é único. E surpreendente... tudo pode
acontecer, e olha que nesses seis anos de CPL já vi
muitas coisas bem interessantes, engraçadas,
exaustivas, porém todas servindo de
aprendizado. Como Presidente/Pregoeira sou
responsável pela análise da demanda, envio para
cotação, escolha da modalidade (pregão
presencial, pregão eletrônico, valor global, valor
por lote, concorrência valor global, valor por lote,
concorrência técnica e preço) e as fases que
compõem um processo licitatório. Enfim é isso,
sou extremamente grata todos os dias por ter
sido abençoada em trabalhar nesta empresa.
‘’Até aqui nos ajudou o Senhor’’1 Samuel 7:12b

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto
para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou
denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta
com ouvidores e interlocutores capacitados
para garantir que a sua manifestação
seja atendida e receba o tratamento adequado.
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
para quem deseja abrir um negócio, da
mesma forma é convidado a fazer inscrição
nos cursos. haushiaushiaushaiushiauhsiauhsiauhsuh
Com a missão de promover a competitividade
e o desenvolvimento dos pequenos negócios,
o Sebrae em Rondônia foi considerado apto
para integrar parceria institucional com a
Fundação Abrinq. gffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgffgfgfg
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.
Inovação para sua empresa pode estar
mais perto e fácil do que você imagina.
Por meio de serviços customizados e
especializados,
o
Sebraetec
promove
o acesso de pequenos negócios a soluções
em
7
áreas
de
conhecimento
da inovação. hjthjithjithjithjitjhitjhitjhitjhitjhitjhijthijtihjt

Resumo das licitações de Março a Julho de 2020
Licitações realizadas
Valor estimado
Valor contratado
Desconto
Economia
Valor contratado
Valor contratado por MPEs
Índice MPEs
Tempo médio do processo (dias)
Média de licitantes interessados

19
R$ 17.762.663,89
R$ 8.096.694,02
R$ 9.665.969,87
54%
R$ 8.096.694,02
R$ 6.882.998,87
83%
82
9
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no Estado de Rondônia
Salatiel Rodrigues de Souza
Uiliame da Silva Ramos
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Eduardo Fumyari Telles Valente
Everton Melo da Rosa
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Boas práticas no manuseio do café
são apresentadas em Dia de Campo

N
esta segunda-feira (09),
com foco na gestão dos

negócios na cafeicultura, o
Sebrae em Rondônia participou da realização da
Oficina no Campo – Cafés
Especiais, no sítio do Ipê
Amarelo do produtor Édio
Felberg em Alta floresta.
Esta é mais uma atividade
do projeto Cafeicultura de
Rondônia, do Convênio
017/PGE 2017/Sebrae/Seagri, realizada em parceria

com a Embrapa, Emater,
Secretaria de Estado da
Agricultura e Secretaria
Municipal de Agricultura.
De acordo com o analista
do
Sebrae
Sebastião
Oliveira,
“Direcionamos
especial atenção à gestão
das atividades da cafeicultura e a oficina é mais uma
oportunidade para que o
produtor rural possa acessar
o
conhecimento.
Veja esta notícia completa

Sebrae promove reunião com
secretário de finanças e setor produtivo

O

Veja esta notícia completa

Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas em Rondônia – Sebrae,
promoveu uma reunião
virtual entre o secretário
de Estado de Finanças de
Rondônia (Sefin), Luis
Fernando Pereira e diversas lideranças do setor
produtivo do estado. A
reunião
ocorreu
esta
semana (8) e foi bastante
esclarecedora para os
empresários. O secretário
apresentou as principais
medidas tomadas pelo

governo do estado no que
se refere às medidas emergenciais no âmbito da
Sefin, durante este período
de
quarentena.
O Sebrae em Rondônia,
desde o início do período
da crise do Coronavírus,
vem
posicionando-se
como grande facilitador e
orientador dos Pequenos
Negócios para o enfrentamento aos efeitos nocivos
à saúde também das
empresas de Rondônia.

Sebrae em Rondônia articula mais
ações de Educação Empreendedora

E

m atenção à solicitação de
apoio ao Projeto Educação
para o Futuro, o conselheiro
Paulo Curi Neto, presidente do
Tribunal de Contas do Estado
de
Rondônia
(TCE/RO),
informou ao diretor superintendente do Sebrae em
Rondônia, Daniel Pereira, que
aquela Corte de Contas encontra-se alinhada com a perspectiva de atuação do Sebrae no
que diz respeito ao fomento à
Educação
Pública.
O projeto Educação para o
Futuro do Sebrae em Rondônia visa melhorar a proficiência

dos alunos da Educação Básica
por meio de mudanças nas
práticas pedagógicas nas
escolas, ação que está nos
objetivos do planejamento
estratégico do Sebrae. Desde o
início do projeto Educação
para o Futuro o TCE/RO fez
parte do grupo de instituições
apoiadoras da iniciativa que
imprimiu apostilas com conteúdos de Língua Portuguesa e
Matemática, além de Educação Empreendedora, Educação Financeira e Educação
Cooperativista para 25.000. º

Veja esta notícia completa
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Plataforma do Sebrae disponibiliza
cursos gratuitos

O
Serviço de Apoio às Micro maturidade o empreendedor
e Pequenas Empresas em se encontra para filtrar os
Rondônia (Sebrae) possui uma
plataforma on line em que são
disponibilizados centenas de
cursos gratuitos focados em
gestão e demais temas que
podem potencializar a saúde
financeira
da
empresa,
especialmente em momentos
de crise. Na plataforma digital,
acessada em sebrae.com.br/cursosonline,
é
possível
escolher qual momento de

conteúdos
que
melhor
possam ajuda-lo a melhor
gerir seu empreendimento.
Neste momento de coronavírus e a quarentena imposta
pela pandemia, é uma ótima
alternativa para qualificação,
sempre tendo como objetivo
minimizar os impactos negativos que o período pode trazer
na
economia.

Sebrae realiza a 3ª reunião ordinária do
Conselho Deliberativo Estadual

Na tarde desta segunda-feira (31), na sede do Sebrae em

Veja esta notícia completa

procedimento, também se
utiliza da inovação para as
deliberações na gestão
Rondônia, o presidente Hélio compartilhada com as
Dias, do Conselho Deliberati- instituições que têm por
vo Estadual (CDE), realizou a objetivo a responsabilidade
terceira reunião do Colegiado em gerir os recursos financeiros, decidir sobre políticas,
com os participantes interagindo por vídeo conferência, diretrizes e prioridades na
aplicação destes para o seu
situação decorrente do
funcionamento. Estas instituiisolamento necessário para
ções constituem o CDE que
impedir a proliferação do
sob a liderança do presidente
Coronavírus.
O Sebrae faz uso da tecnolo- da Federação da Agricultura e Pecuária realiza suas
gia da transformação digital
reuniões mensais.
no atendimento de seus
clientes e como interface de

Empreendedora de Ariquemes amplia
sua rede de atendimento
Sebrae em Rondônia por
meio de sua unidade
regional de Ariquemes
permanece em apoio aos
empreendedores e tem
acompanhado o sucesso
de seus clientes que não
param de trabalhar, valendo-se de soluções criativas
que o momento exige.
Para Daiane Machado,
Microempreendedora
Individual, com seu trabalho de personalização de
almofadas,
chaveiros,
canecas e agora também
produzindo máscaras, a
crise
provocada
pela

pandemia da Covid-19
trouxe novas oportunidades de comercialização.
Sua empresa a DAMM
Criações faz entrega de
seus produtos em Ariquemes e recebe suas encomendas
pelas
redes
s o c i a i s .
Para a empresária, o nicho
de vender máscaras causado pela Covid-19 foi um
sucesso inesperado. Uma
cliente perguntou se ela
era capaz de fazer másca-

Veja esta notícia completa
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Sebrae oferece plataforma gratuita para
anúncio de produtos e serviços
dos pequenos negócios

O
s donos
negócios que

de pequenos
enfrentam os
impactos negativos causados pela
pandemia do novo corona vírus
podem contar com a ajuda da
plataforma Mercado Azul ([www.mercadoazul.sebrae.com.br]www.mercadoazul.sebrae.com.br), criada pelo Sebrae,
para anunciar e encontrar
fornecedores de produtos e
serviços , de forma gratuita, em
todo o país. A ferramenta funcio-

na como uma vitrine digital para
as micro e pequenas empresas
que buscam novos canais de
venda, divulgação e presença
digital visando a manutenção dos
negócios. Além de dar mais
visibilidade
aos
pequenos
negócios, que representam 99%
das empresas brasileiras, o objetivo do Sebrae é retomar a campanha “Compre do Pequeno Negócio”, que valoriza as micro e
pequenas
empresas.

Veja esta notícia completa

Sebrae lança Guia de Gestão Financeira
para orientar pequenos negócios

Veja esta notícia completa

O Guia de Gestão Financeira
do Sebrae busca apoiar os
donos de pequenos negócios
nesse momento de instabilidade econômica causada pelos
efeitos do novo Coronavírus. O
documento traz orientações
sobre como os donos de
pequenas empresas podem
realizar o controle das finanças
mais preciso diante de complicações nos negócios no atual
cenário,
que
envolvem
redução no movimento de
clientes, faturamento menor,
redução na produção, dentre
outro o o cenário de avanço da

Novas oportunidades com a Educação
incluem a transformação digital

O

Sebrae entende que é
rpeciso encontrar soluções
com geração de renda para
que os jovens consigam
autonomia financeira trabalhando em seus empreendimentos de pequenos negócios. Acesso a conteúdos
facilitados pela questão digital
devem ser fomentados e, para
isso, estamos articulando
parcerias para viabilizar esse
acesso”,
disse
ele.
O Sebrae tem programas
como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) que

capacitam professores nessas
práticas de mercado e gestão,
com material didático de
excelente conteúdo instrucional. A intenção é despertar
iniciativas que estão latentes
no ser humano, tornando-o
mais proativo. O empreendedorismo é um vetor de desenvolvimento, esteja o indivíduo
à frente deum pequeno negócio ou até mesmo em uma
posição pública. Basta ter
atitude empreendedora para
fazer movimentar a roda do

Veja esta notícia completa

doença no Brasil, acompanhado do clima de incertezas nos
mercados financeiros em todo
o mundo, o Sebrae definiu
algumas ações para acelerar o
enfrentamento do problema e,
assim, possibilitar a retomada
da agenda de desenvolvimento da economia. Como o
cenário de avanço da doença
no Brasil, acompanhado do
clima de incertezas nos mercados financeiros em todo o
mundo, o Sebrae definiu
algumas ações para acelerar o
enfrentamento do problema.
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Sebrae apoia pequenos negócios,
mesmo durante a crise do coronavírus

A

persistência e atenção, dos
colaboradores do Sebrae em
Rondônia, demonstram a
habilidade de resposta na
grande tarefa de apresentar
soluções aos empresários de
micro e pequeno portes em
tempos difíceis. Tanto na sede
em Porto Velho, como nas
unidades regionais do interior
do estado, as ações do Sebrae
não param e a expectativa da
equipe é apresentar propostas
que levem o conhecimento

aos clientes.pandemia, é uma
ótima alternativa para qualificação, sempre tendo como
objetivo minimizar os impactos negativos que o período
pode trazer na economia. Os
Pequenos Negócios serão os
mais exigidos durante esta
fase e é primordial que os
empreendedores se movimentem em favor de seus negócios. A qualificação é um dos
caminhos
para
isto.

Veja esta notícia completa

Indicação Geográfica valoriza a produção
do tambaqui do Vale do Jamari

O

Veja esta notícia completa

Sebrae em Rondônia e a
Associação dos Criadores de
Peixe do Estado de Rondônia
(Acripar) deram início aos
procedimentos para possibilitar o reconhecimento do Peixe
Tambaqui, produzido no Vale
do Jamari, como sendo uma
Indicação
Geográfica.
A Indicação Geográfica (IG)
será um diferencial de mercado para o Tambaqui produzido
na região do Vale do Jamari,
porque um registro de IG, é um
passo importante para agregar

Sebrae e Governo do Estado
no Programa Inova Agro Rondônia

P
rodutores rurais serão
capacitados com um progra-

ma de ações voltadas à melhoria da produtividade, é o Inova
Agro Rondônia que trará
vertentes de inovação para
torna-los mais competitivos na
gestão do agronegócio. O
programa abrirá caminho para
resultados mais expressivos
para os produtores rurais e é
uma iniciativa idealizada pela
Secretaria de estado da
Agricultura (Seagri) e pelo
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas
Empresas
em
Rondônia (Sebrae). Em reunião

realizada esta semana (2), na
sede do Sebrae em Porto
Velho, o diretor técnico da
instituição Samuel Almeida
recebeu a equipe técnica da
Seagri destacada pelo secretário Evandro Padovani, conselheiro do Sebrae, e composta
por Helena Sena, responsável
pela pasta do agro extrativismo, Monalissa Pereira, coordenadora de agroindústria Familiar e Renata Esteves da Costa,
gerente de segurança alimentar, coordenadora estadual do
Programa de aquisição de

Veja esta notícia completa

de valor à produção. A obtenção desse registro garante aos
produtores o direito de usar
um selo, protegendo a reputação que a região adquiriu com
a produção do Peixe Tambaqui. No Brasil, o órgão responsável por conferir este registro
é o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Inpi).do presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária realiza
suas
reuniões
mensais.
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Oficina - Encontro dos Colaboradores 2020

Aniversariantes do mês de Março.

Colaborador Wagner Diogo
Oficina: Construindo a jornada emocional do cliente
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Acesse:
sebrae.ro/loja

AGENDA

Interaja conosco nas nossas redes sociais

Que conteúdo
bacana!

Vou deixar
um carinho!

Meus amigos
merecem saber
disso também!

Para consultar
futuramente!

