
Sebrae mobiliza prefeituras para   
estimular retomada econômica

Elaine Moura, Gestora do Projeto de Políticas Públicas do Sebrae Goiás, fez uma 
apresentação para os prefeitos

O nosso objetivo é mostrar o 
que o Sebrae pode fazer pelos 
empreendedores, juntando esforço 
com as lideranças dos municípios. 
Além, de estimular o crescimento do 
empreendedorismo, mesmo em meio 
a pandemia. É um trabalho que veio 
pra ficar e certamente teremos bons 
resultados com essas parcerias”. 

O CDE apoiará a implantação do 
conceito de Cidade Empreendedora 
em Goiás, onde as ações de 
políticas públicas do Sebrae, como 
princípio das compras públicas 
no próprio município, a formação 
de lideranças e a construção e 
implementação de um plano de 
desenvolvimento socioeconômico 
sejam ferramentas de estímulo ao 
empreendedorismo no município."Antônio Carlos 

  Diretor Superintendente do Sebrae Goiás
Ubiratan da Silva Lopes 

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual 
do Sebrae Goiás

Fotos: Silvio Simões

O Sebrae Goiás promoveu 
reunião em sua sede em 
Goiânia, no dia 8 de junho, 

no período da manhã e da tarde, com 
quinze prefeituras para estimular  
a ideia do empreendedorismo 
no Estado de Goiás e fomentar 
a retomada do crescimento 
econômico. Compareceram os chefes 
do Executivo desses municípios e as 
lideranças locais. Os representantes 
da instituição abordaram as 
vantagens da Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas,  os serviços 
que o Sebrae disponibiliza para os 
empreendedores e como tudo isso 
pode ser acessado. O órgão colocou-
se aberto às parcerias com os 
gestores municipais. 

Compareceram à reunião os 
prefeitos e lideranças dos seguintes 
municípios: São João da Paraúna, 
Firminópolis, Moiporá, Varjão, Abadia 
de Goiás, Anicuns, Cachoeira de Goiás, 
Indiara, Aragoiânia, Palminópolis, 
Campestre, Buriti, Cezarina, Ivolândia e 
Adelândia. Para Marcelo Lessa,  Diretor 
Técnico do Sebrae, essas parcerias 
“são de extrema importância para o 
desenvolvimento dos municípios e 
podem estimular o empreendedorismo 
e os pequenos negócios, contribuindo 
para a retomada da economia”. 

O objetivo do Sebrae é estreitar o 
relacionamento com as prefeituras para 
viabilizar políticas públicas eficientes e 
melhorar o ambiente de negócios.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Parceria entre  Sebrae e Fieg

Ação de relacionamento do Sebrae 
com Shopping Mega Polo

Equipes da Gerência Sindical da Fieg e do Sebrae Goiás reuniram-se 
com o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de 
Goiás (Sinvest), José Divino Arruda, no dia 08 deste mês. A discussão e o 
planejamento de atuação junto a empresas do setor de Moda foram os 
temas debatidos no encontro. Várias atividades estão programadas para dar 
sequência ao trabalho, entre elas a realização de diagnóstico do segmento 
de Moda, com levantamento das demandas das Indústrias. O objetivo 
é reunir dados para nortear ações focadas na gestão dos negócios. Para 
João Carlos Gouveia, Diretor de Tecnologia e Gestão do Sebrae Goiás, as 
parcerias contribuem para o crescimento das MPEs.

O Sebrae Goiás realizou uma ação 
de relacionamento com o Shopping 
Mega Polo para estabelecer parcerias 
com o empreendimento, com base nos 
programas Sebrae na Sua Empresa e 
Sebrae na Moda. Para esta embasar esta 
aproximação, o consultor realizou as 
visitas para ouvir os empreendedores e 
identificar as principais dificuldades para o 
desenvolvimento dos negócios. O próximo 
passo, em conjunto com a interlocução 
Estadual de Moda do Sebrae (Unidade 
de Relacionamento), é traçar as ações 
para atendimento às empresas. Já foram 
realizadas palestras, como o Up Digital e o 
Mão na Massa – Marketing Digital.

CURSO DE  
DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

OFICINA DESCOMPLICA  
MEI VIA WHATSAPP

OFICINA - IN_BOOK: CRIATIVIDADE 
(CONFIANÇA CRIATIVA)

OFICINA - IN_BOOK : 
COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 
(COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA)

WEBINAR -  
EDUCAÇÃO DO FUTURO: DO 
EMPREENDEDORISMO À GESTÃO

14 a 17 de Junho de 2021

15 de Junho de 2021

17 de Junho de 2021

17 de Junho de 2021

17 de Junho de 2021

Compreenda a importância de se aplicar 
ferramentas de liderança empreendedora, 
transformadora, ética, criativa e inovadora, 
para o fortalecimento dos talentos do grupo 
e o alcance de melhores resultados.

Aprenda como fazer a declaração anual 
de faturamento, emissão de boletos, 
parcelamento de débitos, alteração e baixa 
do MEI. Realizado via WhatsApp.

Conjunto de oficinas sobre criatividade. 
Esta Oficina é baseada no livro "Confiança 
Criativa" de David Kelley e Tom Kelley.

Conjunto de oficinas sobre comunicação 
interpessoal. Esta Oficina é baseada no 
livro "Comunicação Não-Violenta" de 
Marshall B. Rosenberg.

Educação Empreendedora - Didática 
e Metodologia de Ensino na Educação 
Formal: conteúdos educativos para 
jovens empreendedores em processo de 
escolarização na Educação Formal, produtos 
e serviços educacionais, referenciais, 
metodologias, educação por competência, 
avaliação de aprendizagem.

CURSO - BOOTCAMP: 
EMPREENDEDORISMO EM AÇÃO

18 a 26 de Junho de 2021
Aprenda como começar ou redesenhar 
o modelo de negócio. O Bootcamp 
utiliza ferramentas e técnicas – como 
prototipagem, MVP, lean canvas, 
storytelling dentre outras – que vão auxiliar 
na criação ou crescimento de sua empresa. 

Inscreva-se na loja virtual: 
 www.sebraego.com.br / 0800 570 0800

AGENDA SEBRAE
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GIRO POR GOIÁS 

Sala do Empreendedor

Cidade Empreendedora

Programas do Sebrae

Benefícios das MPEs

Duplicação BR 153

Caravana da Retomada

PORTEIRÃO

VIANÓPOLIS

PORANGATU

PIRES DO RIO

NORTE E NOROESTE

TURVELÂNDIA

O Sebrae Goiás e a Prefeitura de Porteirão instalaram a Sala 
do Empreendedor no município, no último mês de maio. O local 
destina-se ao atendimento de todas as pessoas interessadas 
em abrir uma empresa, além de oferecer outros serviços do 
Sebrae. O prefeito João Henrique Silva e o gerente da Agência 
Sebrae Regional Sudoeste, Adriano Teixeira, participaram do 
evento ao lado dos empresários e lideranças da região. 

O Programa do Sebrae “Cidade Empreendedora” 
inspirou o prefeito de Vianópolis, Samuel Cotrim, 
na elaboração do seu programa de governo e na 
implementação de políticas públicas voltadas para 
as micro e pequenas empresas. Em reunião com o 
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do 
Sebrae/GO, Ubiratan da Silva Lopes, e o superintendente 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto, o prefeito pediu apoio 
para aprimorar o Programa Cidade Empreendedora. Os programas Brasil Mais e Sebrae na sua Empresa foram 

apresentados na reunião mensal da Diretoria da Associação Comercial 
de Porangatu no dia 08 de junho. A Presidente da entidade, Raylane 
Guimarães, reforçou os bons resultados que os programas geraram 
nos ciclos passados no ALI e a importância do SNSE para o empresário 
avaliar seu negócio durante a pandemia.

Maria Aparecida Marasco Tomazini, prefeita de Pires 
do Rio, diversos com vereadores e secretários municipais 
fizeram uma reunião com a presença da gerente da regional 
Sul e Sudeste do Sebrae, Fernanda Lobato. Foram discutidos 
os benefícios da lei geral das MPES e os programas 
“Brasil Mais”, “Sebrae na sua empresa” e “Educação 
Empreendedora” que colaboram com a formação dos 
empreendedores no país.

Uma reunião dos prefeitos da Amunorte (Associação 
dos municípios do Norte) com representantes do Consórcio 
Eco153, ganhador do leilão de concessão da BR 153, 
aconteceu no último dia 07 de junho. Durante o encontro 
virtual, representantes do consórcio apresentaram as etapas 
do projeto para duplicação da rodovia. O Sebrae apresentou 
o Programa LÍDER desenvolvido na Região e se colocou à 
disposição para capacitações e ações para desenvolvimento 
de fornecedores das micro e pequenas empresas locais. A 
gerente Rubya Araújo participou da reunião.

A Caravana da Retomada esteve em Turvelândia, no 
dia primeiro deste mês, com programação especial de 
atendimento ao público, realizada pelo Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria da Retomada, Prefeitura Municipal 
e o Sebrae. “Como melhorar sua vendas” foi o tema de uma 
palestra promovida pelo Sebrae na ocasião.



O empreendedorismo social 
não tem o lucro como mola 
propulsora, pois adota como guia a 
melhoria das condições de vida em 
sociedade. Foi a identificação com 
essa proposta que levou Bianca 
Porto a idealizar em 2018 a startup 
Grifa, formalizada dois anos depois, 
em parceria com o sócio Victor Stillo.  
A ideia dos dois empreendedores 
era auxiliar, utilizando plataformas digitais, Organizações Não 
Governamentais (ONGs) e entidades sem fins lucrativos a 
conquistar mais doadores, regularizar a captação de recursos 
e contribuir para a fidelização dessas contribuições. Como os 
dois sócios já tinham experiências anteriores com o trabalho 
em empreendedorismo a ideia foi gestada a partir dessas 
necessidades concretas. Atualmente, estão cadastradas na 
plataforma (https://grifa.me/ ) treze instituições.
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HISTORIAS QUE INSPIRAM

Oportunidade para  
quem sonha empreender

Capacitação e resiliência:  bases do sucesso

Nunca é tarde para 
correr atrás de um sonho, o 
empreendedorismo é sempre 
uma porta de entrada para 
quem busca se reinventar, 
pessoal e profissionalmente. 
Esse foi o caso da jornalista 
e radialista Mirelle Irene 
de Oliveira, que viu no 
crescimento do segmento de 
delivery uma oportunidade para mudar de carreira e se tornar 
empresária. Com um modelo de negócios idealizado para as 
novas exigências impostas durante a pandemia, como regras 
de higienização e procedimentos de segurança, o restaurante 
nasceu, em Goiânia,  com foco no delivery, ancorado nos envios 
por aplicativos e por whatsapp. De acordo com a empresária, 
contudo, o próximo passo é desenvolver um serviço de entregas 
próprio, para otimizar a margem de lucro.

Sair do emprego e começar o próprio 
negócio é o sonho de muitos brasileiros. 
Um caminho amplo e com infinitas 
possibilidades, o empreendedorismo 
pode ser intimidador e requer disciplina, 
coragem e vontade de aprender ao longo 
do caminho. Um exemplo do sucesso 
possível para quem decide investir na própria 
empresa é Lourival Rodrigues da Silva. Após 

16 anos trabalhando como técnico no ramo 
de ar-condicionado decidiu que era hora de 
alçar novos voos. Com grande conhecimento  
na sua área de atuação, ele criou em 2012 a 
R&S New Ar Condicionado, que atua tanto 
em escala comercial e residencial, quanto 
industrial. Hoje Lourival comemora o fato 
de sermos representantes B2B da Samsung 
para todo o Brasil.
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