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Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 5 de dezembro, nas dependências da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico a entrega de Certificação do SEBRAE pela 
conquista de um case de sucesso. Para aquisição, foram avaliados dois eixos: Micro Crédito 
e Gestão Estratégica – Rosário Ideal. O prêmio consagra e reconhece os Administradores 
Municipais que tenham elaborado e implementado projetos de estímulo ao surgimento e do 
desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e de apoio a formalização e qualificação de 
Microempreendedores Individuais e potenciais empresários do seu município.Na 
oportunidade, estiveram prestigiando a cerimônia o Prefeito Municipal, Luis Henrique 
Antonello, a gerente do SEBRAE Campanha e Fronteira Oeste, Fabiana Kellerman, 
Secretários Municipais, assessores e representantes de entidades. O projeto Casos de 
Sucesso iniciou em 2013 e tem como objetivo fomentar e potencializar iniciativas municipais 
nas temáticas de Compras Governamentais, Desburocratização, Educação Empreendedora, 
Acesso ao Crédito e Agronegócios. Cada município trabalhou uma temática específica, mais 
o eixo de Gestão e Desenvolvimento.Segundo Fabiana Kellerman, este é um reconhecimento 
pelo trabalho que vem sendo realizado, não somente por este projeto “Casos se Sucesso”, 
mas por todas as ações que vem sendo empreendidas por Rosário do Sul em prol das micro 
e pequenas empresas. “Não basta que o município apenas aprove a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, é necessário que ele coloque esta em prática e, é isso que Rosário do 
Sul está fazendo, por isso o nosso reconhecimento”.O Prefeito, Luis Henrique Antonello, 
salientou em seu discurso, o recebimento da certificação, “Nesse momento de valorização de 



um trabalho iniciado há 2 anos pela nossa Administração, ele é muito importante, porque 
quem está reconhecendo é o SEBRAE, instituição de respeito e que tem um reconhecimento 
internacional. O Prêmio, não é para o Prefeito, ele é dedicado ao trabalho de cada um dos 
profissionais que estão envolvidos, e também, de um conceito de Administração. Uma 
Secretaria não sobrevive sozinha, ela faz parte de um projeto de governo, e o nosso projeto, 
contempla principalmente os pequenos, seja ele empreendedor, agricultor, ou seja, para 
todas aquelas pessoas que realmente precisam do apoio poder público. Nosso município hoje 
está se destacando na região tanto no acesso ao Microcrédito como também, com o 
Planejamento Estratégico – Rosário Ideal.” A existência de municípios que se encontram em 
estágios avançados, já colhendo resultados importantes de sua mobilização em torno do 
desenvolvimento local e das oportunidades desencadeadas pela Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, é fundamental para que outras cidades se mobilizem também na busca 
de seus objetivos. Conforme a gestora de projetos do SEBRAE/RS, Janaína Zago Medeiros, 
pelo período de um ano, são acompanhadas ações das prefeituras buscando evidências que 
demonstrem que, naquele município, existe um caso avançado de desenvolvimento local, 
com potencial de ser uma referência regional ou nacional. “Esperamos que a existência de 
exemplos estaduais e regionais bem-sucedidos, como ocorre em Rosário do Sul, gere um 
efeito de multiplicação e de identificação para outros municípios”, finalizou Janaína. 


