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DESTAQUES SEMANA DO MEI ACONTECE EM

SEBRAE REALIZA TREINAMENTO
AOS PROFISSIONAIS DO MEI

DIVERSAS CIDADES DE RONDÔNIA

D

A semana será uma oportunidade muito grande para o
pequeno empresário porque ele terá
a oportunidade de adquirir vários
conhecimentos. Nós vamos trabalhar esse ano com segmentos, ou
seja, teremos palestras e oficinas
voltadas para a área.

e 14 a 18 de maio acontece em todo o Brasil a Semana do Microempreendedor Individual (MEI). Em Rondônia, o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
programou diversos eventos nos municípios em
que existem agências de atendimento. O tema
deste ano diz que “É hora de vender”. Além disso,
acontece também a Semana Nacional de
Educação Financeira. Toda aprogramação
acontecerá nos escritórios do Sebrae/RO.

Continue na Íntegra.

Continue na Íntegra.
COM APOIO DO SEBRAE, EXPOVALE
IMPULSIONA EMPREENDEDORISMO
EM RONDÔNIA

SEBRAE INOVA NA RONDÔNIA
RURAL SHOW

C

om uma programação voltada para a inovação e
sustentabilidade o Sebrae em Rondônia oferece
palestras de altíssimo nível que tratam da

importância do acesso aos mercados para piscicultura

Realizada em Ariquemes, no interior de
Rondônia, a Exposição de Agroindústrias,
Agronegócios e Piscicultura do Vale do
Jamari (EXPOVALE) é um exemplo de como
o empreendedorismo pode movimentar a
economia de toda uma região.

e alimentos seguros. O controle de pragas é tema nos
aspectos ligados à monocultura do café e o marketing
digital é tratado de forma especial ao ser aplicado ao
agronegócio. A palestrante Micaela Neto vai apresentar
a utilização de drones no monitoramento do gado e nas
melhorias no manejo do pasto.
Continue na Íntegra.

Continue na Íntegra.

Compartilhe,
inscreva-se e
siga os canais

SEBRAE RO

0800 570 0800

Sebrae RO
Clique aqui para fazer
os cursos a distância

Clique aqui e se inscreva
para assistir os vídeos

Sebrae RO
Conteúdos e dicas
para você interagir
acesse
o site: sebrae.ro

Clique aqui e acesse a todas as
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TRANSPARÊNCIA
No portal do Sebrae na internet você
pode acessar o Portal Transparência e saber
mais sobre a instituição.
Aqui você já tem uma prévia das informações disponibilizadas no Portal Transparência.
Qualquer dúvida, após a leiturado material disponibilizado, você pode tirar em um e-mail direto como Comitê da Transparência
do Sebrae:
transparencia@ro.sebrae.com.br

Seja um fornecedor do Sebrae em Rondônia
Acesse o canal de Compras e
Licitações no portal do Sebrae,
faça a inscrição da sua empresa
e acompanhe todos os processos
para fazer um bom negócio com a
gente. Clique aqui agora mesmo.

Raniery Araújo Coelho
FECOMÉRCIO - Federação de Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia
Wilson Evaristo
BASA - Banco da Amazônia
Felipe Tawerney Favero Zanella
BB - Banco do Brasil

Hélio Dias de Souza
Faperon - Federação da Agricultura e Pecuária

Oportunidade de negócio
Você pode cadastrar a sua

Marco Cesar Kobayashi
Facer - Federação das Associações Comerciais

empresa para participar do
Programa Sebraetec.

Darci Agostinho Cerutti
FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

No programa, sua empresa

Paulo Rogério Santana
Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

será contratada para prestar serviços de inovação e
tecnologia aos pequenos
de

Marcelo Thomé da Silva de Almeida
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
FIERO - Federação da Indústria de Rondônia

Maria do Carmo Gonçalves da Rocha
CEF - Caixa Econômica Federal

SEBRAETEC

negócios

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
DO SEBRAE EM RONDÔNIA

Evandro Cesar Padovani
Seagri - Secretaria de Estado da Agricultura

Rondônia.

Inscreva-se aqui.

Kleyson Luiz Nunes Musso
Sebrae - Serviço Brasileiro das Micro e Pequenas Empresas
George Alessandro Gonçalves Braga
Sepog - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão

OUVIDORIA
É o canal direto para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou
denunciar a atuação do Sebrae.
Manifeste-se aqui.

Ari Miguel Teixeira Ott
Unir - Universidade Federal de Rondônia
Mary Teresinha Braganhol
SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura

Diego Brito Campos
BASA - Banco da Amazônia
DIRETORIA EXECUTIVA
Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente
Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico
Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE DA UNIDADE DE
MARKETING E COMUNICAÇÃO
Dayan Cavalcante Saldanha
Gerente da Unidade
Cristiano Borges Rodrigues
Analista Técnico
Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico
Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico
José Lucas Coutinho dos Santos
Estagiário
Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

Destaques no Estado

AGROINDÚSTRIAS DE COLORADO DO OESTE NA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS

O

s derivados do leite são produzidos há pelo menos 14 mil
anos, e nos séculos XIV e XV já eram
comercializados em feiras e mercados. No século XIX, ocorreu grande
procura por esse alimento e as fábricas, até então artesanais, adquiriram
maior escala na produção, passando à categoria industrial de maior

porte. A partir de então, aconteceram
regulamentações da produção, higiene
e segurança, proporcionando melhor
qualidade aos procedimentos para garantir segurança alimentar.
Continue na Íntegra.

PEQUENAS E MÉDIAS AGROINDÚSTRIAS SÃO
FORTALECIDAS EM PROJETO

D

onos de pequenas e mé- pioneiro para apoiar esse
dias
propriedades
rurais tipo de empreendimento.
de Rondônia, nos últimos anos,
passaram a industrializar parte do que Continue na Íntegra.
produziam no campo. Para evitar que essas
novas empresas, denominadas agroindústrias, não fechem as portas por
falta de gestão financeira, inovação,
sustentabilidade e produtividade, o
Sebrae em Rondônia desenvolve um projeto

0800 570 0800

acesse
o site:

sebrae.ro
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Expovale

SEBRAE MOVIMENTA AGROINDÚSTRIAS E PISCICULTURA
COM RODADA DE NEGÓCIOS NA EXPOVALE

E

stabelecer uma negociação
franca e direta entre compradores e fornecedores foi
uma das estratégias do Sebrae
Rondônia na Expovale, a Exposição de
Piscicultura, Agroindústrias e Agronegócio do Vale do Jamari. O evento
começou na quinta-feira (3) e seguiu
até domingo (6), em Ariquemes.
Foram realizadas duas Rodadas de
Negócios, mediadas por consul-

tores e analistas do Sebrae. No
segmento das agroindústrias
foram convidados representantes de supermercados, hotéis e lanchonetes de Ariquemes.
Continue na Íntegra.

Nelson Nakamura

FORMATURA DE CONDUTORES DE PESCA COM PRESENÇA
DE ESPECIALISTA EM PESCA ESPORTIVA

A

contece nesta sexta (11), a formatura do primeiro curso de formação
de condutores em pesca esportiva,
promovido pelo Senac de Rondônia, com
a ilustre presença de uma das maiores
autoridades no assunto no Brasil, o apresentador Nelson Nakamura, com larga experiência e considerado um dos mais importantes
formadores de opinião sobre o segmento.
A iniciativa do curso é uma das ações do
Plano de Desenvolvimento da atividade

trabalhada pela Prefeitura
Municipal de Porto Velho, por
meio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur), com apoio dos parceiros
Sebrae, Federação.
Continue na Íntegra.

Empreendedorismo

PALESTRAS SOBRE COMÉRCIO VAREJISTA E
MOTIVAÇÃO EM VENDAS ABREM SEMANA DO
MEI EM PORTO VELHO
Aos poucos eles foram
chegando e logo a sala
do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ficou repleta
de microempreendedores
nessa segunda-feira (14).
Eles vieram participar da
primeira palestra do dia,
que abriu a Semana do
Microempreendedor Individual (MEI) em Porto
Velho. Cerca de 20 MEI

0800 570 0800

acesse
o site:

sebrae.ro

participaram do evento. A
semana, que é nacional,
está sendo realizada em
todos os escritórios regionais do Sebrae em Rondônia
até sexta-feira (18), quando
acontece o dia de crédito.
Continue na Íntegra.
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EVENTO PROMOVE OPORTUNIDADES PARA
STARTUPS EM MAIS DE 50 CIDADES DO PAÍS

S

erá realizado no dia 19 de
maio, em 26 capitais do
país e simultaneamente em
mais de 30 cidades, o Sebrae
Startup Day, o maior evento
de empreendedores inovadores do Brasil. O dia será
dedicado à troca de experiências, conhecimento e negócios, cujo tema principal será
o ecossistema e tendência à
transformação digital, que en-

volverá agentes regionais e nacionais.
O evento, com 151 palestrantes, deve
reunir 12 mil pessoas em todo o Brasil.

Em Rondônia, o evento será
em Porto Velho, no Instituto
Federal de Rondônia (IFRO) da Av.
Calama às 14 horas e já está com
as 80 vagas preenchidas.
Continue na Íntegra.

SEMANA DO MEI OFERECE CURSOS E PALESTRAS
PARA MICROEMPREENDEDORES DE PIMENTA BUENO

O

evento acontece pela
décima vez, em todo o
país, oferecendo capacitação
para o microempreendedor
individual (MEI) por meio de
oficinas, palestras e orientações técnicas. O mutirão
também tem como foco o
auxílio a empreendedoresque
querem se tornar MEI, fazer
a declaração anual e tirar
dúvidas com relação à ativi-

dade. De acordo com a analista
do Sebrae em Pimenta Bueno, Elani Satelis, “o MEI traz a
oportunidade de o empresário
que não é visto se tornar reconhecido, e passa a ter benefícios
como o acesso a máquinas de
cartões, contas bancárias em
nome da empresa, e ser legalizado perante os órgãos públicos”, afirma Elani.
Continue na Íntegra.

Semana do MEI

SEMANA DO MEI COMEÇA COM DICAS DO CHEF
DE COZINHA DO ESTADO DO PARÁ

B

ares e restaurantes compõem
um setor em expansão no
país. E, pensando nesse ramo que
cresce a cada ano, o Sebrae em
Rondônia trouxe para a Semana
do Microempreendedor Individual
(MEI), que acontece de 14 a 18 de
maio, oficinas e palestras voltadas para proprietários de bares,
restaurantes e similares. Na
última terça-feira, 15, os vilhenenses puderam aprender com o
chef de cozinha, Fabio Sicilia, do

0800 570 0800

acesse
o site:

estado do Pará, sobre como controlar os
custos da cozinha e formar preço, além
da qualidade dos produtos e higienização.
O encontro aconteceu no auditório do
Sistema de Cooperativas de Crédito do
Brasil (Sicoob), no centro da cidade.
Segundo o chef de cozinha, o grande erro de
empreendedores é a inaptidão matemática.
Cotinue na Íntegra.

sebrae.ro
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MICROEMPREENDEDORES APRENDEM A FORMAR
PREÇOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS
Trocar o convívio familiar
pelo aprendizado em sala
de aula: essa foi a atividade
em comum que reuniu um
grupo de empreendedores
individuais do município de
Rolim de Moura durante
a Semana do Microempreendedor Individual (MEI),
organizada pelo Sebrae em
Rondônia, por meio da Unidade Regional de Rolim

de Moura. O encontro reuniu
empreendedores de diversos
segmentos. Valéria Calegarine
Soares é dona de um salão de
beleza no município. Ela conta
que já possuiu uma empresa
em outro segmento, mas que
acabou fechando as portas por
não ter buscado ajuda. “Hoje o
Sebrae me mostrou uma visão
diferente para empreender.
Continue na Íntegra.

CONSTRUÇÃO CIVIL É TEMA DE PALESTRAS E
OFICINAS DURANTE SEMANA DO MEI

E

ste ano a Semana do
Microempreendedor Individual (MEI) foi dividida
em segmentos atendidos
pelo Sebrae, como vestuário, salão de beleza, construção civil, gastronomia
e crédito orientado. Nessa
quarta-feira (16), o tema foi
construção civil, e dezenas
de MEIs participaram de
oficinas e palestras na sede

do Sebrae em Porto Velho.
Foram organizadas atividades
e orientações para formalização como MEI e melhoria
da gestão do negócio.
Continue na Íntegra.

SEBRAE PROMOVE DIA DE CRÉDITO PARA
EMPREENDEDORES DO CONE SUL DE RONDÔNIA

C

às 22h30, no escritório regional. As atividades fazem
parte da programação da
Semana do MEI, que acontece em todo o país entre
14 e 18 de maio.

om o objetivo de nortear
os microempreendedores
individuais (MEI) sobre linhas de créditos e fomentar a
economia da região, o Sebrae
em Rondônia promoveu nesta
sexta-feira, 18, em Vilhena, a
palestra e oficina Crédito Orientado.

Continue na Íntegra.

A sessão Negócios iniciou às
9h e terminou ao meio-dia.
A Oficina sobre Acesso ao
Crédito ocorrerá das 19h30

0800 570 0800

acesse
o site:

sebrae.ro

MAIO/18

Rondônia

6

SEBRAE

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARTICIPAM
DE PALESTRAS GRATUITAS EM GUAJARÁ-MIRIM (RO)

A

s facilidades que o
empreendedor tem
para se formalizar e os
benefícios que isso lhe
traz foram o principal
assunto debatido na
Semana do Microempreendedor Individual
em Guajará-Mirim (RO),
onde existem cerca de
mil MEI acompanhados
pelo Sebrae Rondônia.

A programação do evento, que acontece em todo
o país, oferece orientação, palestras sobre
empreendedorismo, linhas de crédito e benefícios, tudo com o objetivo
de auxiliar o empreendedor que está começando
e aquele que já está no
mercado há mais tempo.
Continue na Íntegra.

SEMANA DO MEI ORIENTA MICROEMPREENDEDORES A
BUSCAR E GERIR CRÉDITO

A

Semana do MEI realizada pelo Sebrae
em Rondônia, por meio
da Unidade Regional
de Rolim de Moura,
foi encerrada com a
oficina “Dia de crédito: a importância de
buscar crédito com informação e boa gestão”.
O tema foi abordado

pelo analista técnico Valdinei Wilson Costa de Oliveira e o evento aconteceu no auditório do Sebrae
Rondônia. Empreendedores
de diversos segmentos
aproveitaram a oficina para
adquirir conhecimentos e
tirar dúvidas. No decorrer
da apresentação, Valdinei
Wilson destacou que nem

sempre o crédito é
a solução para os
problemas da empresa.
Continue na Íntegra.

EM CACOAL, SEMANA DO MEI OFERECE ORIENTAÇÕES
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO NEGÓCIO

S

er dono do próprio
negócio é o sonho de muitos brasileiros, mas, na hora de
começar a empreender,
surgem algumas dúvidas
sobre como formalizar ou
gerir o próprio negócio.
Para apoiar e orientar
esses empreendedores
que estão começando, o Sebrae Rondônia
promove a Semana do
Microempreendedor Individual (MEI) em todo o

estado de Rondônia, cujo
objetivo é levar orientações
técnicas e capacitações
aos microempreendedores
individuais. Em Cacoal, o
evento aconteceu de 14 a
18 de maio com oferecimento de palestras e oficinas
focadas no planejamento e
na gestão de empresa.
Continue na Íntegra.

0800 570 0800

acesse
o site:

sebrae.ro
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SEBRAE ORIENTA EMPREENDEDORES PARA USO
CONSCIENTE DO CRÉDITO

D

onos de pequenos
negócios de Ariquemes
tiveram a oportunidade
de sentar frente a frente com
os representantes de instituições financeiras para um
diálogo sobre as principais
linhas de crédito ofertadas
aos empreendedores. A ação
faz parte da Semana do Microempreendedor Individual
(MEI) do Sebrae e foi realizada nesta sexta-feira (18).

Para o analista do Sebrae Felipe
Kreuz, o evento oportuniza conhecimento e melhora a tomada de
decisões sobre pedir ou não um
financiamento. “O financiamento
deve ser pontual e estratégico
para que o empreendedor tenha
bons resultados”, lembra.
Continue na Íntegra.

SEMANA DO MEI FECHA COM OPORTUNIDADE E
PLANEJAMENTO EM DIA DE CRÉDITO

O

Dia de Crédito, aguardado por muitos empreendedores
de
diversos segmentos, aconteceu na sexta-feira (18) na
sede do Sebrae em Porto Velho. As atividades começaram com uma palestra sobre
orientação ao crédito com
o colaborador do Sebrae
em Rondônia, Francinelson

Lima. Na ocasião, representantes de instituições financeiras
também explanaram sobre as
condições
das
linhas de crédito oferecidas ao Microempreendedor
Individual (MEI).

Continue na Íntegra.

Consultoria

CONSULTORIA DO SEBRAE AJUDA LABORATÓRIO
A CONQUISTAR CERTIFICAÇÃO ISO 9001

O

Laboratório BioMed de
análises clínicas de Ji-Paraná e Porto Velho conquista certificação internacional ISO
9001. Atualmente, cerca de 1 milhão de empresas, em mais de 170
países, detêm essa habilitação.
O reconhecimento foi outorgado
após a realização de auditorias
e o cumprimento de ações com
ênfase na satisfação dos clientes
e na qualidade dos serviços prestados. A parceria com o Sebrae

0800 570 0800

foi decisiva para concessão
da certificação.
A certificação ISO 9001 reduz os custos de diversas
áreas, assim como aumenta
a eficiência dos processos
internos, garantindo melhores oportunidades e maior
competitividade em relação
aos mercados nacional e internacional.
Continue na Íntegra.
acesse
o site:

sebrae.ro
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Startup Weekend Agro

EM JI-PARANÁ UM FIM DE SEMANA DE
INOVAÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO

O

Sebrae em Rondônia realizará entre os dias
25 e 27 de maio, em Ji-Paraná, o Startup
Weekend Agro. É a primeira iniciativa do
segmento voltado exclusivamente a prospectar
novos modelos de negócios com a temática do
agronegócio do estado de Rondônia. O Startup Weekend é um evento de imersão, em uma
experiência única, em que empreendedores e
aspirantes a empreendedores podem descobrir
se suas ideias de startups são viáveis.
Continue na Íntegra.

Startup Day

SEBRAE REALIZA STARTUP DAY EM PORTO VELHO

T

roca de experiências, palestras e
debates fizeram parte do Startup
Day, encontro organizado pelo
Sebrae que aconteceu no sábado (19) na
biblioteca do Instituto Federal de
Rondônia em Porto Velho (IFRO). O
evento reuniu dezenas de empreendedores, uma comunidade conectada
e inovadora de startups de negócios,

com o sonho de empreender e
fomentar os negócios.
Continue na Íntegra.

JOVEM EMPRESÁRIA JÁ É UM CASO
DE SUCESSO DE RONDÔNIA

B

árbara Simão vendia algumas camisas masculinas
e femininas tamanho adulto na
própria residência e, para melhorar o faturamento, procurou
o Sebrae. “Com o Empretecme
senti segura para abrir uma
pequena loja”, afirma a empresária. O Empretec é uma

metodologia da Organização das
Nações Unidas (ONU) voltada para o
desenvolvimento de características
de comportamento empreendedor e
para a identificação de novas oportunidades de negócios, promovida em
cerca de 40 países.
Continue na Íntegra.

SEBRAE INCENTIVA TURISMO E ABRAÇA O
PROJETO PORTO VELHO SPORT FISHING

D

izer que em Porto
Velho, a capital de
Rondônia, os rios
estão para peixe não é
um exagero: são mais de
800 espécies catalogadas,
a maior ictiofauna bio-

geográfica do planeta. Daí
surgiu a ideia de um projeto
para valorizar esse potencial e o primeiro passo, ou
melhor, o primeiro arranque
já foi dado.
Continue na Íntegra.
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