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Produtores encontram em
seminário ideias para aumentar
lucros e produção

Sebrae em Rondônia promove
seminário da pecuária de corte
e leite

Setembro
Amarelo:
Colorado do Oeste agora tem
Sala do Empreendedor

prevenção do suicídio
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Expressão
O destaque deste mês foi a
campanha de prevenção ao
suicídio “Setembro Amarelo”.
Parabéns à UGP pelo esforço
em prevenir e responder aos
efeitos do abatimento causado pela depressão.
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Hélio Dias de Souza
Roberto Emanuel Ferreira

Facer - Federação das Associações Comerciais

O propósito fundamental dos cursos on-

Marco Cesar Kobayashi

line do Sebrae é apoiar o empreendedor

Gerçon Szezerbatz Zanato

no gerenciamento de seu próprio negócio

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

por meio do conhecimento teórico e prá-

Darci Agostinho Cerutti

tico em administração. Não só para quem

Cezar Rafael Freitas Zoghbi

já tem um estabelecimento, mas também

Feempi - Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas

para quem deseja abrir um também é con-

Paulo Rogério Santanta
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vidado a se inscrever nos cursos.

Seagri - Secretaria de Estado da
Agricultura
José Paulo Ribeiro Gonçales
Eloisa Helena Bertoletti

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

A Ouvidoria Sebrae é o seu canal direto

O Sebrae em Rondônia é filiado à Fundação

para sugerir, reclamar, elogiar, criticar ou

Nacional da Qualidade (FNQ), que estimula e

denunciar a atuação do Sebrae. Ela conta

apoia as organizações para o desenvolvimento

Sepog - Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão

com ouvidores e interlocutores capacita-

e evolução de sua gestão. A FNQ dissemina os

Pedro Antônio Afonso Pimentel

dos para garantir que a sua manifestação

fundamentos e critérios de excelência, para

seja atendida e receba o tratamento ade-

que se tornem sustentáveis, cooperativas e

quado.

gerem valor para a sociedade.

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Marilia Emilia da Silva

Unir - Universidade Federal
de Rondônia
Ari Miguel Teixeira Ott
Marcelo Vergotti
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Diretor Superintendente
Valdemar Camata Júnior

Inovação para sua empresa pode estar

Com a missão de promover a competitividade

mais perto e fácil do que você imagina.

e o desenvolvimento dos pequenos negócios,

Por meio de serviços customizados e

o Sebrae em Rondônia foi considerado apto

especializados, o Sebraetec promove
o acesso de pequenos negócios a soluções em 7 áreas de conhecimento
da inovação.

para integrar parceria institucional com a
Fundação Abrinq.
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Agroindústria familiar
aquece economia da região
após participar de projeto

M

árcio Clério Eggert é
o gestor à frente da
agroindústria Gurt Grota, que participa do projeto
para agroindústrias do Sebrae.
A empresa, criada pelos seus
pais, Ademar e Selma, está
com a marca em processo de
registro. Participando do projeto, o empreendedor conta:
“pude aprimorar a empresa,

e chegamos a participar de
uma missão no Paraná no
ano passado. O Sebrae tem
sido um diferencial”.
As consultorias nas áreas de
custo de produção, comercialização e registro de marca
ajudaram no crescimento da
produtividade da empresa...

Empreendedores contam
com atendimento especial
no município

A

Sala do Empreendedor é um espaço
destinado a prestar
informações para o empreendedor sobre os procedimentos necessários para
viabilização de negócios,
promovendo o consequente
desenvolvimento econômico do município buscando
parcerias com empresários,

Encontros para promover o
desenvolvimento da região
Centro-Leste são realizados
por meio do LIDER

O

programa
Liderança para o Desenvolvimento
Regional
(Lider) está em seu sexto
módulo. Foi criado para
apoiar lideranças, a fim de
estimular vocações e aperfeiçoar recursos locais,
com ênfase nos pequenos
negócios. Com essa iniciativa, o Sebrae busca pre-

parar lideranças para
que desenvolvam seu
potencial produtivo e
de
comercialização,
de modo que os bens
e serviços produzidos
nos municípios possam
circular em seus próprios
mercados, evitando a saída de recursos e fortalecendo a economia local.

associações, produtores rurais entre outros.
Ao utilizarem da palavra, os
oradores parabenizaram a
iniciativa e ressaltaram os
benefícios que virão para o
Município com esse apoio aos
Pequenos Empreendedores
locais. Todo estímulo ao empreendedorismo significa geração de oportunidades.
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Plano de ação em desenvolvimento já tem data
máxima a ser apresentado

A

data máxima prevista
para apresentar o projeto de desenvolvimento
regional é dia 24 de novembro
de 2027, mas a ideia é divulgá-lo para a comunidade antecipadamente. O objetivo do
grupo de trabalho é alinhar as
demandas dos planos locais
e o crescimento econômico,
manter a convergência das po-

líticas públicas municipais e
de fomentos estaduais e nacionais voltadas ao empreendedorismo.
Durante o segundo dia do encontro referente ao sexto módulo do Programa Liderança para
o Desenvolvimento Regional
(LIDER), a integrante do grupo
Rosane Dalanhol conta sobre a
data máxima para entregar.

Sebrae questiona no STF
a MP que cria a Abram

O

Sebrae ingressou na
última
quarta-feira
(12), com um Mandado
de Segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória 850,
editada pelo governo para
criar a Agência Brasileira
de Museus (Abram). O documento foi entregue ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio

Sebrae e SEDI abrem em
Alta Floresta d`Oeste o curso “Como desenvolver uma
empresa de sucesso”

V

isando contribuir para
que empreendedores
de Alta Floresta d`Oeste ganhem espaços no
competitivo mercado de
trabalho, o Sebrae em Rondônia celebrou, com a Superintendência Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (SEDI),
o convenio nº 074/PGE/2018,

para a realização, no
município, do curso
“Como
desenvolver
uma empresa de sucesso”.
O evento, que teve início
nessa segunda-feira, 17,
acontece no ginásio de esportes Expedito Gonçalves
Ferreira e segue a sexta-feira, 21.

Lamachia, pelo presidente
do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, na presença de
diversos dirigentes de entidades de classe, que apoiam
a causa da micro e pequena
empresa. No mandado, as
instituições citam quatro argumentos justificando a decisão, entre elas, da falta de
urgência para aprovação da
MP.
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Pequenos negócios engajados
com a proteção ambiental

D

e acordo com o CSS, a
pesquisa
quantitativa
teve amostragem aleatória estratificada, e as entrevistas foram realizadas por
questionários. A pesquisa foi
constituída por 1.887 empreendimentos, de 15.380 micro e pequenas empresas cadastradas
no Sebrae, no período de 24 de
novembro a 15 de dezembro de
2017. As análises setoriais po-

derão ter grande utilidade
para os setores integrantes
como agropecuária, indústria, comércio e serviços.
Os cenários apresentados
permitem melhorar o conhecimento sobre os temas
pesquisados aprofundando o
entendimento dos benefícios
decorrentes da preservação
ambiental. A margem de erro
foi de 3%.

Fórum vai discutir o futuro
da piscicultura de Rondônia

A

riquemes vai sediar
este mês um dos
principais eventos do
país dedicado à discussão
e ao debate sobre o futuro da cadeia da piscicultura brasileira. O 1º Fórum da
Piscicultura de Rondônia,
organizado pelo Sebrae e a
Associação dos Criadores
de Peixes de Ariquemes e
Região (Acripar) acontece
no próximo dia 28, no audi-

Sebrae realiza Projeto
Lider em Rondônia
2018

T

odos em volta de uma
mesa. Foi assim que
teve início o lançamento do Projeto Liderança para o Desenvolvimento
Regional (Lider 2018), realizado na manhã dessa quinta-feira (30) no Palácio Rio
Madeira, em Porto Velho.
Estiveram presentes o governador do estado, Daniel
Pereira; o superintendente

estadual de turismo/
Setur, Gerçon Zanato; o diretor administrativo do Sebrae em
Rondônia, Carlos Berti,
prefeitos e representantes de municípios,
além de lideranças comunitárias. Turismo foi o
principal tema abordado durante o encontro.

tório da Associação Comercial. Será um dia inteiro de
debates, palestras e intercâmbio com especialistas e
produtores que são referências no segmento. Segundo
o presidente da Acripar e
também da Câmara Setorial
da Piscicultura, Francisco
Hidalgo Farina, o fórum será
uma oportunidade de todos
os membros da cadeia – produtores, consultores.
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Políticas Públicas levam
desenvolvimento para Rio
Crespo

N

o início do mês de setembro os julgadores dos
projetos que concorrem
ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor visitaram a prefeitura de Rio Crespo. Em reunião
com o representante da câmara
dos vereadores, Tadeu Becker,
a secretária de agricultura e
meio ambiente, Simone Carvalho de Oliveira, o diretor da co-

missão permanente de licitação Givanilton Soares da
Silva e da agente de desenvolvimento Ivanir Soares, foi
avaliado o projeto Desenvolve Rio Crespo de Compras
Governamentais.
Em avaliação anterior, o projeto foi um dos selecionados para
receber a equipe de julgadores,
essa pré-seleção.

Teixeirópolis dá inicio aos
trabalhos com a Sala do
Empreendedor

C

om suas instalações
em espaço especialmente cedido no prédio
da prefeitura de Teixeirópolis, a Sala de Empreendedor
começou sua atividade com
a organização do Comitê
Gestor Municipal. O comitê
tem importância de primeira linha no desenvolvimento
econômico local, porque é o
responsável pela aplicação

Cafeicultores participam
de Seminário Estadual
de Café promovido pelo
Sebrae

A

2ª edição do Seminário Estadual do Café
foi realizada nesta
sexta-feira (21), em Cacoal, e reuniu centenas de
cafeicultores de diversos
municípios de Rondônia. O
evento promovido pelo Sebrae é fruto do convênio nº
120/PGE/2016 em parceria
com a Superintendência

Estadual de Desenvolvimento Econômico e
Infraestrutura (Sedi),
Emater e Secretaria de
Agricultura do município. Durante o seminário
também foi realizado o
3º Concafé de Rondônia,
concurso que elegeu o
melhor grão do estado.

da Lei Geral das Micros e
Pequenas Empresas (MPE),
Lei Complementar 123/2006,
com as políticas públicas
orientadas para fortalecer
os pequenos negócios. Foram designados para compor o comitê gestor os servidores municipais: Jean
Vieira de Araújo – pregoeiro
da Comissão Permanente de
Licitação.
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Sebrae leva Educação Empresarial a educadores de Porto
Velho e distritos

E

ducadores do município
de Porto Velho participaram nesta quarta e quinta
(19 e 20) do II Congresso Municipal de Educação e Fórum de
Educação Empreendedora no
auditório da Unopar em Porto
Velho. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de
Educação (Semed) em parceria
com o Sebrae em Rondônia e

a Universidade Federal de
Rondônia (Unir). Estiveram
presentes o prefeito Hildon
Chaves, o diretor técnico
do Sebrae em Rondônia Samuel Almeida, o secretário
municipal de educação César
Licório, a secretária adjunta da Semed Gláucia Negreiros, além de aproximadamente
1.200 educadores de escolas.

Modernização tributária
em discussão

E

m foco: o Programa de
Modernização e Governança das Fazendas
Municipais do Estado de
Rondônia e do Desenvolvimento Econômico Sustentável dos Municípios (Profaz)
A modernização tributária
é um dos assuntos em discussão no encontro do Programa de Modernização e
Governança das Fazendas
Municipais do Estado de

Ouvidoria Sebrae: canal
direto com o cliente em
Rondônia

A

Ouvidoria do Sebrae
em Rondônia foi criada em 2012 com o
propósito de atender empresários,
fornecedores,
consultores,
parceiros,
conselheiros, colaboradores e estagiários do Sistema
Sebrae, sempre com ética e
competência. Na Ouvidoria
são analisadas sugestões,
reclamações, elogios, crí-

ticas ou denúncias à
atuação do Sebrae.
Há dois anos, o responsável por analisar
todas as demandas da
Ouvidoria do Sebrae é
Miguel Carlos da Silva.
“O papel da Ouvidoria do
Sebrae é ser o olhar do
cliente, é um canal onde
ele consegue se manifestar quando não consegue.

Rondônia e do Desenvolvimento Econômico Sustentável dos Municípios (Profaz).
As reuniões ocorrem durante três dias na cidade de
Ariquemes, Rondônia, com
representantes de municípios de toda a região do Vale
do Jamari. O conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO),
Benedito Antônio Alves da
legislação tributária.
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Alta Floresta d’Oeste

Porto Velho

Curso - Como desenvolver uma empresade sucesso
Início: 17 nov. - Término: 21 nov.

Palestra - Clínica Tecnológica - Mídias
Oficina - Como Captar Recurso para o
sociais
seu Negócio
Início: 15 out. - Término: 15 out.
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Ji-Paraná

Seminário - Empretec
Início: 22 out. - Término: 27 out.

Seminário - Empretec
Início: 05 out. - Término: 15 out.

Rolim de Moura
Oficina - SEI Comprar
Início: 25 out. - Término 25 out.
Oficina - SEI Vender
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Oficina - SEI Clicar
Início: 10 nov. - Término: 10 nov.
Oficina - SEI Formar Preço
Início: 29 nov. - Término: 29 nov.

Vilhena
Palestra - A evolução da alimentação
fora do lar

Início: 08 nov. - Término: 08 nov.

Cacoal
Curso - Legislação Trabalhista
Início: 10 set. - Término: 13 nov.
Oficina - Franquia
Início: 16 out. - Término: 16 out.
Oficina - SEI Planejar
Início: 22 nov. - Término: 22 nov.

