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SEBRAE RO - Promovendo o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios

DESTAQUES
Bootcamp Sebrae sobre
blockchain

TALK SHOW DO SEBRAE FAZ
SUCESSO DURANTE A 6º FICOP

O Bootcamp aconteceu no início
de julho (3), na sede do Sebrae
em Porto Velho, e reuniu cerca de
70 empreendedores e executivos
com objetivo de trocarexperiências vividas com aplicações em
blockchain. Continue na Íntegra.
Conteúdos e dicas
para você interagir

M

O evento marcou a abertura da 6ª Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região

Projeto LIDER é lançado
no Vale do Jamari
Com auditório lotado, o diretor
superintendente do Sebrae Rondônia, Valdemar Camata Junior
lançou oficialmente o projeto Liderança para o desenvolvimento
Regional (LIDER) em Ariquemes na
noite de quarta-feira (19).
Continue na Íntegra.

ais de 200 pessoas compareceram ao Centro
Cultural
Antônio Augusto Neves,
em Pimenta Bueno, para
assistir à palestra “Perspectivas para o empreendedorismo na conjectura
atual da economia” com
a jornalista Salete Lemos.
O evento marcou a abertura da 6ª Feira Industrial
e Comercial de Pimenta
Bueno e Região (FICOP).
Compartilhe,
inscreva-se e
siga os canais

SEBRAE RO

O Sebrae em Rondônia,
como parceiro em todas
as edições, participa levando para Pimenta Bueno palestras relevantes
como esta, oficinas, além
de rodadas de negócios
para fomentar ainda mais
o empreendedorismo no
município.
Durante a noite também
foi realizado um talk show
com a presença de empresários de toda a re-

gião, como Eugênio Ribeiro, proprietário do Grupo
Cairu, que iniciou suas
atividades em 1985 com
uma pequena bicicletaria. Hoje, o Grupo Cairu,
além de possuir uma das
maiores indústrias de bicicletas do Brasil, é líder
em transportes e distribuição de combustível.

Continue na íntegra.
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CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
DO SEBRAE EM RONDÔNIA
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
Marcelo Thomé da Silva de Almeida

FECOMÉRCIO - Federação de
Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Rondônia

BASA - Banco da Amazônia

BB - Banco do Brasil

• Felipe Tawerney Favero Zanella
• Adonias Antônio Miranda

CEF - Caixa Econômica Federação

• Maria do Carmo Gonçalves da Rocha
• Wilson Alves de Souza Filho

Faperon - Federação da Agricultura
e Pecuária

• Hélio Dias de Souza
• Roberto Emanuel Ferreira

Facer - Federação das Associações
Comerciais

• Marco Cesar Kobayashi

DIRETORIA EXECUTIVA

Gerente da Unidade
Dayan Cavalcante Saldanha

Diretor Superintendente
Valdemar Camata Júnior

Analistas Técnicos
Cristiano Borges Rodrigues
Mário Antônio Veronese Varanda

Diretor Técnico
Samuel Silva de Almeida

Marcos Caetano Ramos

Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos Berti Niemeyer

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

• Marcelo Thomé da Silva de Almeida
• Alan Gurgel do Amaral

• Diego Brito Campos
• Wilson Evaristo

EQUIPE DA UNIDADE DE
MARKETING E COMUNICAÇÃO

• Gerçon Szezerbatz Zanato

FIERO - Federação da Indústria de
Rondônia

• Raniery Araújo Coelho
• Francisco Holanda Iananes de Oliveira

EXPEDIENTE

• Darci Agostinho Cerutti
• Cezar Rafael Freitas Zoghbi

Feempi - Federação das Entidades de
Micro e

Estagiário
José Lucas Coutinho dos Santos

Pequenas Empresas
• Paulo Rogério Santanta
• Lugar vago

Revisão Ortográfica & Assessoria de Imprensa

Menores Aprendiz
Luiz Matheus Miranda Rodrigues

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
• Paulo César Rezende de Carvalho Alvim

Sepog - Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão

• Pedro Antônio Afonso Pimentel
• Marilia Emilia da Silva

Unir - Universidade Federal
de Rondônia

• Ari Miguel Teixeira Ott
• Marcelo Vergotti

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.

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 disponi-

Explorata Produtora
Ltda

bilizado, você pode tirar em
um e-mail direto como Comitê da Transparência do
Sebrae:
transparencia@ro.sebrae.com.br

SEBRAETEC
Oportunidade de negócio

Você pode cadastrar
a sua empresa para
participar do Programa
Sebraetec.
No programa, sua empresa será contratada
para prestar serviços
de inovação e tecnologia aos pequenos negócios de Rondônia.
Inscreva-se aqui.

OUVIDORIA: É o canal direto para sugerir, reclamar, elogiar,
criticar ou denunciar a atuação do Sebrae.

0800 570 0800

TIKINET
EDIÇÃO LTDA.

acesse
o site:

sebrae.ro

Manifeste-se aqui.

Cafeicultura

Rondônia, Julho de 2018

3

SEBRAE

Seminário Regional de Cafeicultura na
cidade de São Miguel

R

ondônia tem lavouras que guardam propriedades
genéticas benéficas
ao cultivo de café.
O café Robusta produzido em Rondônia,
da mesma forma
que o Arábica, ganha mercado quando são adotadas
boas práticas, que
vão desde o manejo
do plantio até o pós-

-colheita. O estado
é o quinto maior
produtor de café do
Brasil, e seus 22 mil
cafeicultores colheram mais 1,8 milhão
de sacas de 60 quilos, em 2017.
Continue na Íntegra.

Com características de solo especiais, topografia adequada e clima favorável, Rondônia

Produção de café recebe destaque na
Feira Empresarial do Vale do Guaporé

O

segundo dia de
palestras da Feira Empresarial do
Vale do Guaporé (Fevale), que aconteceu
na Praça Municipal de
São Miguel do Guaporé,
foi dedicado ao setor
cafeeiro. O evento é
realizado pela Associação Comercial e Industrial de São Miguel
do Guaporé(Acismig) e
conta com apoio do Sebrae em Rondônia por
meio do escritório de Rolim de Moura. Para Jair
Silva Gomes, presidente
da Acismig, que agrega
empresários e produtores, no segundo dia de
feira, a sensação já era
de dever cumprido.
“As parcerias com o

0800 570 0800

Sebrae em Rondônia e
outros órgãos presentes
da Fevale proporcionam
condições de oferecer uma capacitação a
mais para nosso setor
produtivo, tanto para os
empresários da cidade
como para nossos produtores rurais, que estão
sendo atendidos durante este evento”, destacou Gomes. Para ele, o
Seminário Regional de
Café, que abriu a feira,
foi um marco na história
dos produtores de São
Miguel e região. “Conseguimos recorde de
público e de negócios,
este era nosso objetivo
e estamos alcançando”,
finalizou.
Continue na Íntegra.

Evento foi realizado no período de 5 a 7 de julho em São Miguel do Guaporé
com apoio do Sebrae em Rondônia

Seminário Regional do Café reúne produtores
da região

O

Sebrae em Rondônia e
seus parceiros deram início na quinta-feira, dia 5,
ao Seminário Regional do Café
de São Miguel do Guaporé. O
evento, que ocorreu na praça
municipal, fez parte da programação da 6ª Feira Empresarial do
Vale do Guaporé (Fevale) e foi realizado por meio do Convênio nº
120/PGE/2016, da Superintendên-

acesse
o site:

cia Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura
(Sedi) com o Sebrae. Durante o
seminário, foram disponibilizadas as palestras “Colheita e pós
colheita do cafeeiro”, “Irrigação
do cafeeiro” .
Continue na Íntegra.

sebrae.ro

Geral

Rondônia, Julho de 2018

4

SEBRAE

Consultorias do Sebrae apoiam municípios
para aderir à Lei Geral da MPE

O

Sebrae em Rondônia vem atuando de maneira
bem próxima dos municípios no fortalecimento de políticas públicas
voltadas para o micro
e pequeno empresário
no que se refere a compras públicas, gerando
oportunidades e desenvolvimento regional
para os municípios que
fizeram adesão e estão
implementando a Lei
nº 123/2006, a Lei Geral
da Micro e Pequena

Empresa. Para o diretor-superintendente do
Sebrae em Rondônia,
Valdemar Camata Junior, esta ação junto
dos municípios é de
fundamental importância, uma vez que “o desenvolvimento ocorre
nos municípios dentro
de suas potencialidades e vocações, e nada
mais oportuno do que
os empreendedores locais participarem.
Continue na Íntegra.

Compras governamentais ajudam a fortalecer as economias locais

Dia de campo é realizado com produtores rurais

P

rodutores rurais atendidos pelo projeto Encadeamento Produtivo Miraella Mais Leite, desenvolvido
pelo Sebrae em Rondônia no
escritório de Rolim de Moura
e em parceria com o Laticínios
Miraella, se reuniram na tarde de sexta-feira, 29, para um
Dia de Campo Especial sobre o
tema. O evento foi realizado na
propriedade do senhor Valdeci Estércio Novais, localizada

na Linha 196 Km 17, lado Sul
no município de Castanheiras.
Durante o encontro foram oferecidas palestras sobre como
melhorar a gestão, aumentar a
produtividade, melhorar a qualidade de leite e reduzir o custo
de produção. O projeto é oferecido para produtores que já comercializam seu leite Laticínios
Miraella.
Continue na Íntegra.

Atendimento itinerante em Ouro Preto do Oeste

O

s técnicos visitarão empresas
para divulgar o evento e farão
atendimento presencial a gestores e a proprietários de pequenos negócios durante todo o dia.
Na quarta-feira, na praça em frente ao
Banco do Brasil, no centro da cidade, o
escritório móvel do Sebrae em Rondônia

0800 570 0800

realizará atendimento para abertura de
empresas de microempreendedores individuais (MEI); imprimirá documentos,
como o Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS), novos negócios, declaração de imposto de renda
do MEI; e dará orientações gerais.
Continue na Íntegra.
acesse
o site:

O Sebrae Itinerante estará em Ouro Preto do Oeste

sebrae.ro

Geral
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Empresários de Chupinguaia receberão
orientações do Sebrae com palestra e oficina

Q

uando as empresas recebem
a visita dos nossos analistas-técnicos nas cidades-polo,
há uma demanda muito grande
por produtos e serviços oferecidos
pelo Sebrae nos espaços de atendimento, quer seja nas empresas,
nas unidades móveis ou na sala
do empreendedor. Essa atividade
conhecida como Sebrae Itinerante sempre conta com apoio e parceria da prefeitura municipal, da
Associação de Crédito Cidadão
(Acrecid) ou do Banco do Povo. Em
sua maioria, essas atividades são

gratuitas, com atendimento individual realizado pelos especialistas
do Sebrae. Por meio dessa ação
colaborativa e integradora com a
rede de parceiros, são realizadas
palestras e atividades que levam
conteúdos de inovação, gestão e
empreendedorismo com foco em
ganhos de produtividade, qualidade e competitividade aos municípios de Rondônia.
Continue na Íntegra.
há uma demanda muito grande por produtos e serviços
oferecidos pelo Sebrae nos espaços de atendimento

SEBRAE-RO e Prefeitura de Nova Mamoré
realizam evento com lideranças

N

a quarta-feira dia 11 de julho,
em Nova Mamoré, município
distante a 280 km da capital
Porto Velho, estiveram reunidas as
principais lideranças da comunidade empresarial e administração
pública de Nova Mamoré.
Na ocasião foi realizada uma extensa programação com o acompanhamento da Facilitadora do Sebrae Anaraci Soares, que exerce
atividades pelo Programa de ForIniciativa faz parte do programa de formação de mação de Facilitadores do Sebrae

em Rondônia junto ao Município.
As atividades acontecem desde
abril e o município passou por um
diagnóstico aplicado junto a Sala
do Empreendedor e a equipe de
agentes de desenvolvimento, sendo organizadas pela Fabiana Tomazi.
Continue na Íntegra.

facilitadores em políticas públicas

Projeto de desenvolvimento regional
é lançado no Vale do Jamari

C

om auditório lotado, o diretor superintendente do
Sebrae Rondônia, Valdemar
Camata Junior lançou oficialmente o projeto Liderança para o desenvolvimento
Regional (LIDER) em Ariquemes na noite de quarta-feira

0800 570 0800

(19). Todas as ações a serem
desenvolvidas serão pensadas para o desenvolvimento
da região do Vale do Jamari,
composta por 10 municípios.
A iniciativa faz parte de um
Programa Nacional.
Continue na Íntegra.

Sala do Empreendedor recebe
veículo para auxiliar em ações

A

Sala do Empreendedor
de Monte Negro, município do interior de Rondônia, distante cerca de
250 quilômetros da capital,
Porto Velho, recebeu através de uma emenda parlamentar um veículo para ser
acesse
o site:

sebrae.ro

usado nos serviços diários.
A entrega foi realizada pelo
prefeito Evandro Marques
e o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia
Valdemar Camata Júnior.
Algo raro na gestão.
Continue na Íntegra.
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Negócio a Negócio do Sebrae
orientará 200 empreendedores

O

programa “Negócio
a Negócio” do Sebrae em Rondônia
oferece gratuitamente a
microempresas e microempreendedores individuais a
realização de diagnóstico e
orientações de gestão empresarial que contribuem
para o sucesso da empresa. No município de Cacoal,
cerca de 200 empresários
devem ser atendidos só em
2018. A analista técnica do
Sebrae em Rondônia, Sirlei
Cruz da Silva, explica que
o atendimento é feito por

agente de orientação empresarial contratado pelo
Sebrae. “Esse agente de
orientação é responsável
por fazer um diagnóstico
de gestão e também propor
soluções que ajudem a melhorar o negócio. Para isso,
o agente faz duas visitas à
empresa. Na primeira ele
conhece as necessidades e
dificuldades do empresário,
na segunda são apresentadas ideias que possam ajudar esse empresário a ter
mais sucesso”.
Continue na Íntegra.

Negócio a Negócio do Sebrae orientará 200 empreendedores

Empresários e empreendedores de
Jaru terão atendimento diferenciado

A

unidade móvel, com
técnicos da Agência Sebrae de Ji-Paraná, chegará em Jaru
no dia 7 de agosto e ficará
até quinta-feira, em frente
à Associação Comercial e
Industrial (ACIJ). Em parceria com a prefeitura municipal de Jaru e a ACIJ,
os analistas do Sebrae em
Rondônia visitarão empresas na terça-feira (dia 7)
para sensibilizar varejistas,
cabeleireiros, lanchonetes,
restaurantes e prestadores
de serviços, quanto a re-

gularidade fiscal das empresas. Também chamada
de escritório itinerante,
essa unidade dispõe de
acesso à Internet e folders
explicativos sobre gestão
empresarial. Sua principal
função é tirar dúvidas dos
candidatos a empresários
e dar informações sobre
finanças, inovação, marketing, além de oferecer soluções empresariais aos que
já estão no mercado. Para
aqueles que desejarem
abrir empresas o Sebrae.
Continue na Íntegra.

A unidade móvel com técnicos da Agência Sebrae de Ji-Paraná

Dia do agricultor é comemorado com evento nacional

O

Sebrae aplica esforços na Cafeicultura de Rondônia, tem
realizado dias de campo em
parceria do Governo do Estado, pelo
convênio nº 017/PGE/2017, e Seagri/
Sebrae, além de apoio da Emater e
das prefeituras. Isso porque o cultivo de café em Rondônia é favorecido pelas características especiais
de solo, pela topografia adequada e
clima favorável. Não somente na cultura do café, as atividades do agro-

0800 570 0800

negócio são referências nas ações
dos projetos da sede do Sebrae em
Rondônia e das agências do interior do estado. Na piscicultura, tem
apoiado produtores levando missões
para feiras fora do estado, no encadeamento produtivo trabalha com o
leite para melhorar o fornecimento
aos laticínios e nessas vertentes tem
buscado melhorar a vida do produtor
rural com apoio à agricultura familiar. Não somente em Rondônia, o
acesse
o site:

Sebrae além de trabalhar, também
comemora o dia do produtor rural e
do agricultor, sendo que o Sebrae
Nacional. Continue na Íntegra.

sebrae.ro

Geral
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Sebrae e Governo de Rondônia
firmam convênio para trazer
inovações aos empreendedores

O

Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas em Rondônia (Sebrae) e o Governo de Rondônia, mediante
convênio com a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura (Sedi),
firmaram importante parceria. Trata-se do Convênio 74/PGE/2018 para
desenvolver iniciativas na
capacitação e no apoio
aos pequenos empreendedores de Rondônia. A
programação contempla a
realização de seminários,
oficinas e eventos voltados para inovação e tecnologia. Ao adquirir esses
conhecimentos de grande
importância, os donos de
pequenos negócios poderão se aprimorar e estarão

Porto Velho sediará a 1ª Campus
Party da Região Norte do Brasil

D

a Europa para Porto Velho! A
capital de Rondônia foi escolhida para sediar a 1ª
Campus Party da Região
Norte. A feira de tecnologia acontece de 2 a 5
de agosto na unidade do
Sesi na Avenida Rio de
Janeiro, onde deve reunir
milhares de pessoas com
o objetivo de colaborar,
aprender e debater os
principais assuntos sobre
tudo que é relacionado à tecnologia.
Entre as atividades desenvolvidas,

0800 570 0800

SEBRAE

preparados para os desafios do mercado. Para o
Diretor Técnico do Sebrae,
Samuel Silva de Almeida,
é uma grande oportunidade para a ampliar a atuação do Sebrae, Governo
do Estado e demais entidades parceiras, levando
compreensão e desenvolvimento na gestão dos negócios. “Este Convênio vai
promover o Empreendedorismo e Inovação às Micro
e Pequenas Empresas (urbanas e rurais) do estado
de Rondônia, atuando com
parceiros
institucionais
estaduais e municipais,
gerando qualificação.
Continue na Íntegra.
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Planejamento prevê série de eventos voltados para apoiar
pequenos negócios

Nova administração de Vilhena recebe
consultoria para o desenvolvimento

A

sala do empreendedor em Vilhena é conhecida como a Casa
do Empreendedor, lá trabalham a AD Rita Marta Correia e mais duas assistentes
que oferecem soluções aos
empreendedores com apoio
do Sebrae. Nesse espaço
também funciona o Banco
do Povo, Associação Crédito Cidadão (Acrecid), para
facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços

financeiros. As compras públicas são de interesse para
o desenvolvimento do município. Quando o poder público compra dos empresários
locais o dinheiro gira no
próprio município, com esse
tipo de aquisição, os recursos deixam de ser aplicados
em outras praças. Quanto à
desburocratização, Vilhena
já dispõe da Redesim.
Continue na Íntegra.

estão palestras, debates, competi- Os horários serão das 10h às 20h e
ções e oficinas que buscam analisar no último dia, das 10h às 15h. Campus Party é um importante
festival do mundo nas áreas
de inovação, criatividade,
ciência e entretenimento digital. Criado na Espanha em
1997, o evento foi concebido
na intenção de criar a maior
comunidade de informações
geek do planeta e incentivar.
e conhecer as tendências do universo
da inovação.
acesse
o site:

Continue na Íntegra.
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PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS
Alta Floresta d’Oeste

Oficina - SEI Vender
Curso - Como desenvolver uma empresade sucesso Início: 13 nov. - Término: 13 nov.
Início: 17 nov. - Término: 21 nov.

Ariquemes
Curso - Como melhorar suas vendas
Início: 20 ago. - Término: 23 ago.
Oficina - SEI Vender
Início: 21 ago. - Término: 21 ago.
Seminário - Empretec
Início: 10 set. - Término: 15 set.

Ji-Paraná
Curso - Como melhorar o visual da sua loja
Início: 20 ago. - Término: 23 ago.
Seminário - Empretec
Início: 05 out. - Término: 15 out.

Ouro Preto d’ Oeste
Seminário - Seminário do Leite
Início: 04 set. - Término: 05 set.

Rolim de Moura
Oficina - Estratégias de vendas para comércio
eletrônico
Início: 29 ago. - Término: 29 ago.
Seminário - Empretec
Início: 24 set. - Término: 29 set.
Oficina - SEI Formar Preço
Início: 26 set. - Término: 26 set.
Oficina - SEI Comprar
Início: 25 out. - Término 25 out.

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

Porto Velho

Vilhena

Curso - Gestão financeira na medida
Início: 27 ago. - Término: 29 ago.

Oficina - Delivery Lucrativo
Início: 10 set. - Término: 12 set.

Palestra - Atendimento ao Cliente
Início: 30 ago. - Término: 30 ago.

Seminário - Empretec
Início: 24 set. - Término: 29 set.

Palestra - Clínica Tecnológica
Início: 04 set. - Término: 04 set.

Palestra - A evolução da alimentação fora do
lar
Início: 08 nov. - Término: 08 nov.

Palestra - Estratégias para aumentar as
minhas vendas
Início: 11 set. - Término: 11 set.
Curso - Gestão de Estoques na Medida
Início: 17 set. - Término: 19 set.

Oficina - Como Captar Recurso para o seu
Negócio
Início: 13 nov. - Término: 13 nov.

Colorado do Oeste

Curso - Gestão Financeira na Medida
Oficina - Como Utilizar as redes sociais para Início: 27 ago. - Término: 06 set.
Impulsionar as vendas
Início: 26 set. - Término: 26 set.
Cacoal
Oficina - Boas Vendas para o Fim de Ano
Início: 27 set. - Término: 27 set.
Oficina - SEI Vender
Início: 28 set. - Término: 28 set.

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

Oficina - SEI Planejar
Palestra - Clínica Tecnológica - Mídias sociais Início: 22 nov. - Término: 22 nov.
Início: 15 out. - Término: 15 out.
Seminário - Empretec
Início: 22 out. - Término: 27 out.
Oficina - SEI Clicar
Início: 10 nov. - Término: 10 nov.

Pimenta Bueno
Curso - Gestão Financeira na Medida
Início: 27 ago. - Término: 31 ago.
Seminário da Pecuária - corte e leite
Início: 05 set. - Término: 06 sete.

