
Os resultados significativos 
do programa Cidade 
Empreendedora e 
as boas experiências 

para estimular o ecossistema de 
inovação e desenvolvimento do 
empreendedorismo contemplaram 
a pauta da visita técnica de 
conselheiros e dirigentes do Sebrae/
GO a Santa Catarina, nesta semana. 
A programação, que se iniciou com 
uma visita ao Sebrae catarinense, se 
estendeu pelo Sapiens Parque, pela 
Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE) e pela Prefeitura de Criciúma.

Recebida pelo presidente do CDE do 
Sebrae/SC, Alaor Francisco Tissot, pelo 
superintendente Carlos Henrique Ramos 
Fonseca e pelos diretores Luc Pinheiro 
(técnico) e Anacleto Angelo Ortigara 
(administração e finanças), a comitiva 
liderada pelo presidente do CDE/GO, 
Ubiratan da Silva Lopes, contou com a 
participação  dos conselheiros Marcelo 
de Oliveira Moura (AGPE), Marco César 
Chaul (Fecomércio) e Valdir Ribeiro da Silva 
(FCDL), além do diretor-superintendente 
do Sebrae/GO, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, dos técnicos Francisco Lima 
Júnior e Wilson Lopes de Menezes e 

Empreendedorismo reduz 
desigualdades socioeconômicas

Programas de incentivo às políticas públicas e ao ecossistema de inovação e tecnologia liderados  
pelo Sebrae/SC contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Estado

Fotos: Wilson Lopes
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GESTÃO EFICIENTE

do secretário de Indústria, Comércio, 
Trabalho, Emprego e Renda de Anápolis, 
Marcos Abrão Roriz.

O Sebrae/SC conta com 170 empregados 
e receita anual de R$ 190 milhões, sendo R$ 
40 milhões de receitas próprias. Em 2020, 
atendeu 149.084 MEI, microempresas e 
empresas de pequeno porte, alcançando 
28,6% das empresas ativas no Estado.

O atendimento ao empresário 
(microempresas e empresas de pequeno) é 

realizado por 9 unidades regionais e 15 agências 
de atendimento (todas com empregados 
efetivos). Outras 82 Salas do Empreendedor 
(em parceria com as Prefeituras) são 
responsáveis pelo atendimento aos 
microempreendedores individuais. Dos 295 
municípios, 54 são atendidos pelo programa 
Cidade Empreendedora.



PÁGINA 02
SEBRAE EM PAUTA

SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae prestigia lançamento do Goiás Social

Crédito  
para MPEs

A Agência GoiásFomento é 
a 1ª no Brasil em empréstimos 
com o Fundo de Aval para Micro 
e Pequenas Empresas, o Fampe. 
O dado é parte do relatório 
divulgado pelo Sebrae Nacional. 
Entre todas as agências de 
fomento do País que têm 
convênio para operar o fundo, 
a GoiásFomento já realizou mais 
de mil operações de crédito com 
a liberação de R$ 42 milhões 
para pequenas empresas. O 
estudo do Sebrae mostra que 
a instituição é a 4ª instituição 
financeira do Brasil que mais 
operou o Fampe entre janeiro 
e abril de 2021. Caixa, Sicoob 
e BFMG ocupam as primeiras 
posições nesse quesito.

Experiências da Serra Gaúcha

O Programa Goiás Social foi lançado 
no último dia 15, no munícipio de 
Americano do Brasil, pelo governador 
do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, 
e pela presidente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha 
Caiado. O diretor superintendente 
do Sebrae, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, e o gerente regional do 
Sebrae, Flávio Vilhalba prestigiaram 

evento. O Programa tem por objetivo 
o enfrentamento à pobreza e envolve 
diferentes secretarias de Estado. Entre 
elas estão a reforma de moradias, 
educação e qualificação profissional, bem 
como transferência de renda por meio 
do Crédito Social. Na estrutura montada 
para o atendimento à população, o 
Sebrae oferece consultoria e orientação 
aos empreendedores locais através do 
profissional credenciado, Benício David.

A gerente da Agência Sebrae 
Sudeste/Sul, Fernanda Lobato, 
acompanhou grupo de empresários  
em visita técnica à Serra Gaúcha 
neste mês com o objetivo de 
conhecer os modelos de gestão, 
integração e regionalização das 
cidades de Gramado e Canela, no Rio 
Grande do Sul. Ao lado do secretário 
de Turismo de Rio Quente, Romero 
Machado Silva, e de Caldas Novas, 
Maurício Iles, e do presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício Amaral, 
visitou empreendimentos da área 
de gastronomia, entretenimento 
e equipamentos turísticos 
que trabalham com inovação. 
Participaram ainda representantes 
da ABRACALDAS, AQUA, Grupos 

CURSO  
DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

COMBO PASSAPORTE DELAS - 
JORNADA DESENVOLVER

CURSO - COMO ATENDER 
MELHOR SEU CLIENTE

OFICINA MARKETING DIGITAL 
VIA WHATSAPP

21 a 24 de junho, presencial,  
Campos Verdes, GO

21 de junho, online

21 a 25 de junho, presencial,  
em Itapirapuã e em Porangatu, GO

22 de junho, via WhatsApp

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

AGENDA SEBRAE

Lagoa, AVIVA e Ministério do 
Turismo. O grupo pode conhecer 
novas alternativas para o turismo 
rural e de aventura com visitas 
técnicas guiadas nos atrativos. Além 
de participarem de reuniões com 
representantes do trade turísticos 
dos Conventions Bureau, secretários 
e associações empresariais locais.
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Regiões turísticas Pesquisa GEMFestival Brasil Sabor 
O Segundo Encontro do Workshop 

Regional Região Turística Chapada 
dos Veadeiros aconteceu no dia 17 
deste mês. O Workshop Regional 
faz parte do escopo das ações do 
Convênio Sebrae e Goiás Turismo. 
Batizado de Programa Turismo Goiás 
4.0, o convênio tem como foco o 
Projeto de Retomada e Capacitação 
e Inovação nas Regiões Turísticas do 
Estado de Goiás. Neste encontro, os 
participaram discutiram questões 
como a construção da História 
Coletiva da Região Turística, o papel 
e a missão da governança da RT, 
fortalecimento e protagonismo  
no desenvolvimento da região 
turística. A analista Priscila Vilarinho 
participa do projeto.

O gerente da Unidade de 
Estratégias e Negócios, Francisco 
Lima Júnior, foi um dos especialistas 
entrevistados nesta edição da Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
que é uma pesquisa internacional, 
realizada anualmente. O estudo mede 
a evolução do empreendedorismo 
em dezenas de países. O trabalho 
ainda permite identificar os fatores 
críticos que contribuem ou inibem 
a iniciativa empreendedora, 
em cada país. Além da taxa de 
empreendedorismo, o estudo 
monitora a evolução de variáveis 
tais como: a relação oportunidade/
necessidade, a participação das 
mulheres, dos jovens e a motivação 
para empreender.

A 15ª Edição do Festival Brasil Sabor, 
realizada pela Abrasel, acontecerá no 
período de 18 a 30 de junho de 2021, 
nas cidades de Goiânia, Pirenópolis, 
Caldas Novas, Alto Paraíso e São 
Jorge. O Sebrae Goiás está apoiando 
a participação das Micro e Pequenas 
Empresas do seguimento de bares 
e restaurantes de Goiânia neste 
evento de retomada econômica. O 
Festival está completando 15 anos 
de realização e este ano tem como 
objetivo alavancar as vendas das 
casas participantes e engajar o público 
na campanha Ajude a Manter o Bar 
Aberto. A gerente da Agência Goiânia, 
Larissa Ribeiro, estava presente no 
lançamento do Festival Brasil Sabor 
que aconteceu no Restaurante 
Cateretê, no dia 15 deste mês.

SEBRAE EM MOVIMENTO

Cerveja de mandioca
O projeto da Cerveja de Mandioca 

está sendo ampliado no estado de 
Goiás.  O evento, realizado no dia 17, 
contou com a presença do governador 
Ronaldo Caiado e do Sebrae Goiás como 
parceiro estratégico para promover a 
competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos negócios e 
estimulando o empreendedorismo. 
O Superintendente do Sebrae Goiás, 

Antônio Carlos, reforçou a parceria da 
entidade para a melhoria das condições 
econômicas dos agricultores familiares. 
“Quero enfatizar a importância, satisfação 
e alegria de visualizarmos um monte 
de resultados que esse governo tem 
promovido e a oportunidade que agora 
o Sebrae terá de fomentar cada vez mais 
os pequenos negócios em Porangatu, no 
Norte goiano e em Goiás”, disse.

PORANGATU
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O gerente da Regional Leste, 
Cleber Chagas, a analista de 
Políticas Públicas, Elaine Moura, e 
o consultor de Políticas Públicas, 
Ronaldo Adriano, se reuniram em 
Cristalina com o prefeito municipal, 
Daniel Sabino Vaz, e o Secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
e Agronegócio, Alécio Maróstica, 
no dia 14 de junho. A pauta do 
encontro foi a parceria entre o 
Sebrae e a Prefeitura Municipal 
de Cristalina no que diz respeito às 
políticas públicas desenvolvimento 
econômico, entre elas a criação 

da Sala do Empreendedor de 
Cristalina e implementação da 
educação empreendedora no 
município.

GIRO POR GOIÁS 

Processo Seletivo
ESTADO DE GOIÁS

O Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás) abre processo seletivo 
para contratação em todo o 
Estado de Goiás. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas 
até dia 24/6/21 direto no site 
www.estiloempresarial.com.br 
São 25 vagas mais cadastro de 
reserva com salários que vão 
até cerca de R$ 6.000,00 mais 
benefícios, tais como seguro 
saúde (extensivo a dependentes), 
previdência privada complementar, 
seguro de vida em grupo, auxílio-
alimentação e/ou refeição, plano 
odontológico, auxílio babá, 
creche e educação e vale-
transporte. As vagas disponíveis 
apresentam as características 
e requisitos conforme edital no 
site www.estiloempresarial.com.

br e são para trabalhar em 
Goiânia, Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Catalão, Jataí, 
Luziânia, Porangatu, Rio Verde, 
São Luís de Montes Belos, além 
de Caldas Novas (cadastro de 
reserva), Goianésia (cadastro 
de reserva) e Posse (cadastro 
de reserva).

Desenvolvimento econômico
CRISTALINA

Parcerias

Produtores de leite

CRISTALINA

PANAMÁ

No dia 14 de junho, em Cristalina, o 
gerente da Regional Leste, Cleber Chagas, 
se encontrou com o presidente da 
Associação Comercial e Agro Industrial 
de Cristalina/GO (ACAIC) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) do município 
Airton Arikita, e sua equipe técnica, 
Samuel e Silmara. A reunião foi realizada 
para discutir o apoio do Sebrae às ações 
de mercado no município organizadas 
pela ACAIC e CDL, parceria local com o 
objetivo de sensibilizar os associados 
para participar do Programa Brasil+ e 
parceria para oferta de consultorias e 
capacitações gerenciais pelo Sebrae/GO.

Aconteceu no último dia 15, 
uma reunião do presidente da 
COPERPAN (Cooperativa Mista dos 
Agropecuaristas de Região de Panamá), 
Renê da Mota, com representantes do 
Sebrae para discutir uma parceria com 
o Programa Sebraetec. O objetivo é 
atender com projetos voltados para a 
qualidade do leite.



Com apenas 13 anos de 
idade Acleidson Aparecido 
Vieira de Oliveira iniciou 
no ramo de panificação 
na cidade de Diorama no 
Oeste do estado de Goiás, 
na função de ajudante de 
padeiro. Ao completar 18 
anos ele foi para Goiânia, onde aprimorou os conhecimentos 
e aos 22 anos surgiu à oportunidade de comprar a primeira 
panificadora também na capital, onde permaneceu até 2012. 
Com oito anos de criação, em Iporá, a Exclusiva Pães traz 
em seu DNA a experiência de quem se dedicou boa 
parte do tempo à atividade e por isso tudo é feito com 
atenção aos detalhes. Acleidson diz que não perde os 
cursos gratuitos do Sebrae e atualmente está no projeto 
AlI – Agentes Locais de Inovação.
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HISTORIAS QUE INSPIRAM

Goiânia recebe escritório de arquitetura 100% digital

A empresária Anajuly Carneiro 
vem ganhando destaque no 
cenário nacional ao mostrar, 
na prática, que é possível ter 
lucro e comprometimento 
com a cadeia produtiva em 
qualquer ramo de atuação. 
Ela, que já coordena o projeto 
Vovô Gero - uma plataforma 
de histórias educativas infantis focadas em escolhas 
sustentáveis -, ingressa no indústria da joalheria com uma 
coleção inteiramente eco e inspirada nas nascentes do rio 
Araguaia. Com estreia prevista em galerias de arte e eventos 
de slow fashion em São Paulo, todas as peças de Anajuly são 
únicas, registradas e sustentáveis. Ela ainda pretende fazer 
expedições ao rio para evidenciar o trabalho dos produtores 
e um editorial in loco, além de outros projetos.

A tendência do home office, fortemente 
impulsionada pela pandemia, agora se 
consolida no Brasil e, para muitas empresas, 
uma sede administrativa é um detalhe 
dispensável. A Norden Arquitetura, 
escritório sediado em Goiânia, decide trocar 
sua estrutura física por uma plataforma 
inteiramente digital, com planos de crescer 
ainda mais com esse passo. Os sócios da 
empresa chegaram à conclusão de que a 

sede física deixou de ser essencial para seu 
Funcionamento e, mais do que isso, para 
o seu crescimento. Segundo o arquiteto 
e urbanista Paulo Renato Alves, um dos 
sócios e fundador da empresa, a partir do 
mês maio, o único endereço da empresa 
será o do site na internet, o que fará com 
que a Norden se torne o primeiro escritório 
de grande porte e fulldesign a funcionar 
integralmente de forma digital.

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
(CDE) – SEBRAE/GO

CDE – SEBRAE GOIÁS

DIRETORIA EXECUTIVA

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Ubiratan da Silva Lopes
Presidente

Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Diretor-Superintendente

Interativa Comunicação
(62) 30971406 e (62) 984079028  
www.interativacomunica.com.br

Marcelo Lessa Medeiros Bezerra
Diretor Técnico AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS 

www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asnJoão Carlos Gouveia
Diretor de Tecnologia e Gestão

Adriana Lima
DRT 702/90.  

Analista e Assessora de Imprensa

AGPE, BB, CAIXA, FACIEG, FAEG, FCDL, FECOMÉRCIO, 
FIEG, GOIÁSFOMENTO, SEBRAE, SED, SEPLAN, UFG

Osvaldo Moreira Guimarães
Vice-Presidente

EXPEDIENTE

Exclusiva Pães  
faz sucesso em Iporá

/sebraegoias

A força do empreendedor brasileiro.

PRODUÇÃO

Rio Araguaia  
é tema de coleção


