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PERTO DO CLIENTE

"26 municípios 
já contam com o 

novo espaço de 
atendimento e a cada 
dia o número de Salas 

do Empreendedor 
aumenta no Estado. 

Diversas instituições 
oferecem seus serviços 

em um só local para 
facilitar a vida do 
empreendedor na 

formalização do seu 
negócio. Mais de seis 

mil atendimentos 
já foram realizados 

só este semestre", 
destaca o Diretor 

Técnico do Sebrae 
Goiás, Marcelo Lessa.

A inauguração da Sala 
do Empreendedor em 
Goianésia, no último dia 17 
de junho, amplia para 26 

as referidas unidades de atendimento a 
microempreendedores individuais (MEI) e micro 
e pequenas empresas em Goiás. A iniciativa é 
do Sebrae com diversas prefeituras municipais. 
A solenidade de inauguração da agência contou 
com a presença da gerente das regionais Norte 
e Noroeste, Rubya Araújo. 

De janeiro de 2021 até o dia 22 de 
junho, a Sala do Empreendedor realizou 
6.181 atendimentos em Goiás. “Esse é um 
atendimento importante porque é a porta 
de entrada para a rede estendida Sebrae”, 
explica João Carlos Gouveia, Diretor de 
Tecnologia e Gestão do Sebrae Goiás. 

Com o objetivo de incentivar a legalização 
de negócios informais, facilitar a abertura 
de novas empresas e oferecer serviços aos 
Microempreendedores Individuais, a sala 
do empreendedor oferece informações e 
orientações sobre abertura, funcionamento 
e formalização de empresas. Além de 
orientação e capacitação para as MEIs. 

É importante destacar que a sala do 
empreendedor é uma estrutura prevista 

na Lei Complementar 123/2006 que prevê 
abrigar, em um único local, diferentes órgãos 
de governo, bem como agentes financeiros, 
associações empresariais.  O objetivo é 
oferecer serviços de atendimento às micro 
e pequenas empresas, desde a orientação 
básica até a tramitação de documentos e 
processos de acordo com as demandas. 

Segundo o Diretor Superintendente, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, quem é MEI, por 
exemplo, encontra no local um atendimento 
completo. “Fazemos todos os serviços básicos 
para MEI e para as pequenas empresas 
oferecemos um encaminhamento conforme a 
necessidade de cada uma.” A parceria com as 
prefeituras teve início em dezembro de 2021. 
Antes disso, as salas existiam em parcerias 
com entidades diversas, como a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL). “Estamos em plena 
expansão. Temos até agora 26 unidades 
contando com a de Goianésia e esse número 
não para de crescer”, comemora. 

A iniciativa é uma diretriz nacional que faz 
parte dos diversos canais de atendimento 
disponíveis. Ela  lembra que é possível buscar 
também as agências do Sebrae distribuídas em 
12 regionais em Goiás  e o portal (sebrae.com.br), 
além do atendimento via 0800 570 0800. 

Goianésia ganha Sala do Empreendedor
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Workshop discute a atualização do portfólio

Encontro de Dirigentes Sindicais

Com o propósito de aperfeiçoar 
as soluções oferecidas aos clientes 
Sebrae, o workshop de análise do 
Portfólio Sebrae reuniu diretores 
e representantes das Unidades de 
Estratégia e Negócios, Relacionamento 
e Atendimento de oito Regionais 
nos dias 10 e 11 de junho. Ao 
todo participaram 16 pessoas.  

O objetivo do encontro foi avaliar o 
portfólio do Sebrae Goiás e propor 
melhorias, tanto na atuação da 
equipe interna, quanto junto aos 
clientes. Como resultado da análise, 
os apontamentos irão direcionar o 
aperfeiçoamento do portfólio para 
priorizar soluções e habilitação de 
novas fichas técnicas do Sebraetec.

OAB Nacional
Fernando de Paula é Conselheiro 

Federal da OAB, preside a Comissão 
Especial de Apoio Jurídico à Micro e 
Pequena Empresa da OAB Nacional 
e gerente da unidade de Governança 
Corporativa do Sebrae Goiás. Nesta 
quarta-feira, 23, ele participou da 
primeira reunião plenária de 2021 do 
Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (FPMPE), 
do Ministério da Economia.  O Fórum é 
coordenado e presidido pela Secretaria de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação da Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Governo Federal. 
O objetivo do Fórum é promover 
debates e encaminhar à Secretaria 
propostas para às microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Realizado em Goiânia e Anápolis, 
dias 23 e 26, o ‘Encontro dos novos 
dirigentes dos sindicatos rurais do 
Estado de Goiás’, foi momento para 
disseminar conhecimento, apresentar 
resultados, divulgar novas práticas 
para melhoria dos serviços prestados 
pelos sindicados rurais em Goiás. 
O governador Ronaldo Caiado foi 
homenageado no evento, realizado 
pela Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de 
Goiás (Senar Goiás) e com a parceria 
do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae 
Goiás). Participaram também do 
evento o presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), João Martins da Silva Junior 
(por videoconferência); o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa), Tiago Freitas de Mendonça; o 
presidente do Conselho da Federação 
das Associações Comerciais, Industriais 
e Agropecuárias do Estado de Goiás 
(Facieg) e presidente do Conselho 
deliberativo do Sebrae Goias, Ubiratan 
da Silva Lopes; o superintendente do 
Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto; o superintendente do 
Senar Goiás, Dirceu Borges; o diretor 
técnico da CNA, Bruno Lucchi; o vice-
presidente da Faeg, Eduardo Veras; o 
superintendente de Produção Rural 
Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia; o presidente do Sindicato 
Rural de Anápolis, Zé Caixeta; o 
coordenador regional de educação de 
Anápolis, Luciano Almeida Pereira; o 
comandante do 3° Comando Regional 
de Polícia Militar do Estado de Goiás 
(3° CRPM-GO), coronel Paulo Roberto, 
além de demais convidados.
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O presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) do 
Sebrae Goiás, Ubiratan da Silva Lopes, 
participou no último dia 18 de junho 
da cerimônia de posse da Associação 
Comercial e Industrial de Niquelândia 
(ACIN). A presidente, Fernanda 
Rodrigues Melo, e o vice-presidente, 
Luciano Alves de Lima, foram 
empossados para o biênio 2021/2023. 

Ubiratan elogiou o trabalho 
realizado pelo grupo Líder Norte 
Goiano e reafirmou que o Sebrae 
está disponível para ajudar os 
empreendedores da região a vencer 
os desafios impostos pela pandemia 

da Covid-19. Diversas lideranças 
também participaram do evento, 
como Sebastião Vieira Sobrinho, o 
Seba, presidente da Federação das 
Associações Comerciais, Industriais, 
Empresariais e Agropecuárias de 
Goiás (Facieg). A gerente da Agência 
Sebrae Norte e Noroeste, Rubya Karla 
Araújo esteve presenta na solenidade.

NIQUELÂNDIA

Presidente do CDE em posse da ACIN

GIRO POR GOIÁS 

O prefeito de Piranhas, Marco 
Rogério, o Chicão, participou 
no dia 18 de junho de encontro 
com o gerente regional  do 
Sebrae, Flávio Vilhalba, na Sala 
do Empreendedor da cidade. No 
encontro trataram de ações de 
fomento ao empreendedorismo 
ur b an o  e  r ur a l .  O  S e b r a e 
apresentou os Programas Sebrae 
na Sua Empresa e o Sebraetec, que 
trata de inovação e tecnologia.

PIRANHAS
Empreendedorismo

CARMO DO RIO VERDE

A analista do Sebrae Regional Goianésia, 
Ana Paula da Conceição, participou de 
reunião com os secretários de Indústria e 
Comércio, Carlos Filho, de Meio Ambiente, 
Maxwel Maciel Rosa, da cidade de Carmo 
do Rio Verde, nesta quarta, 23. O objetivo 
foi apresentar os programas Brasil Mais 
Produtivo e Sebrae Na Sua Empresa. Na 
ocasião, ela apresentou também todo 
o portfólio Sebrae para beneficiar as 
empresas da cidade. Os dois secretários 

Brasil Mais

se dispuseram a apoiar os consultores 
Sebrae junto a Associação Comercial da 
Cidade e na busca de outras parcerias.

CRISTALINA
Eucalipto para energia

Em uma parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), o Sebrae Goiás lançou 
no dia 21 de junho, o estudo 
“Viabilidade econômica de eucalipto 
para energia em Cristalina, Goiás”. 
Sob a coordenação da analista Vera 

Elias e da gerente de relacionamento 
Camilla Carvalho, a publicação busca 
contribuir especificamente com 
informações sobre o sistema de 
produção de eucalipto para lenha, 
além de dar subsídios aos produtores 
florestais, agentes f inanceiros, 

profissionais de assistência técnica 
e extensão rural e formuladores de 
políticas públicas ligados à cadeia 
produtiva de florestas plantadas. 
Para saber mais: https://www.infoteca.
cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/
doc/1132392 

Webinar de Inovação
A gerente da Agência Sebrae 

Goiânia, Larissa Ribeiro, conduziu 
no último dia 17 de junho, o 
Webinar de Inovação IN_BOOK 
em parcer ia  com o Centro 
Universitário de Goiás (UniGoiás). 
Com o propósito de discutir 
iniciativas que fazem a diferença, 
o evento online contou com a 
participação do corpo docente 
e mais de 120 estudantes da 
instituição de ensino. 

GOIÂNIA
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GIRO POR GOIÁS 

PIRANHAS 
Parceria com CDL

No último dia 18, foi realizada 
uma reunião entre o Sebrae e 
representes da CDL Piranhas para 
reforçar a parceria. A Diretora 
Executiva, Elaine Bueno Vilela, 
apresentou as necessidades 
locais  que serão atendidas 
através de um plano de ação com 
diversas capacitações do Sebrae 
Goiás, como cursos, palestras e 
consultorias para empresas.

Novas cooperativas 
A Agência Sebrae de Aparecida 

de Goiânia realizou uma série 
de reuniões  v i r tuais  com a 
coordenação da analista Cinely 
Carlotto e do gerente Éder Oliveira 
com lideranças e empreendedores 
de São Miguel do Passa Quatro para 
formalização de duas cooperativas 
no município. A ação é parte do 

convênio entre a Organização 
das Cooperativas do Brasi l 
(OCB) e Sebrae. A iniciativa 
reuniu no dia 21 de junho os 
apicultores e fruticultores da 
região, com participação de 
sete pessoas. No dia 22 de 
junho o encontro virtual reuniu 
18 costureiros e costureiras. 

APARECIDA DE GOIÂNIA 

Políticas públicas 
O gerente da regional Sudoeste 

Rio Verde/Jataí, Adriano Teixeira, 
e a analista de políticas públicas, 
Elaine Moura, se reuniram com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável de Rio Verde, no dia 
nesta terça-feira, dia 22. O encontro 
foi realizado para fazer um balanço 
das políticas de melhoria do 
ambiente de negócios no primeiro 
semestre, em especial das ações 
desenvolvidas pela prefeitura na 

Sala do Empreendedor. Além 
de definir novas prioridades 
estratégias na área para o 
segundo semestre. 

Um dos principais desafios 
é desburocratizar os serviços 
m u n i c i p a i s  a  p a r t i r  d o 
aperfeiçoamento da integração 
do município à Rede Nacional 
de Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e 
Negócios, a REDESIM. 

RIO VERDE

Sebrae e Fieg realizam ação 
conjunta para fomentar as 
pequenas indústrias goianas. As 
equipes da Fieg e de relacionamento 
do  Sebrae  se reuniram no último 
dia 16 de junho para avaliar  
ações que estão em andamento e 
outras já concluídas das parcerias 
para o segundo semestre e 
sinalização para 2022.

GOIÂNIA

Parceria com a Fieg Gastronomia
No último dia 19 de junho 

começou a 15ª edição do Festival 
Brasil Sabor, em Alto Paraíso de 
Goiás, que tem a participação da 
Agência Sebrae Nordeste e Entorno 
do Distrito Federal. O gerente Cléber 
Chagas participa da ação que agrega 
oito estabelecimentos do município 
que são clientes do Sebrae Goiás, 
apoiador do Festival. O gerente 
destacou que neste momento 
de retomada da economia, o 
Sebrae está ao lado do pequeno 
empreendedor para apoiar e 
potencializar novas oportunidades. 

ALTO PARAÍSO 
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HISTORIAS QUE INSPIRAM

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

/sebraegoias

A força do empreendedor brasileiro.

PRODUÇÃO

Um dos cases de sucesso do Programa 
Junt@s é a confeiteira Talia Passos, de 
21 anos. Ela, que começou a confeitar 
há pouco mais de dois anos fazendo 
bolos e sobremesas para aniversários e 
comemorações de amigos e familiares, 
viu no ramo a possibilidade de realizar o 
sonho de ser empreendedora. Para Talia, 
o projeto Junt@as foi uma oportunidade 
de aprender sobre novas tendências e 
se aperfeiçoar em algumas estratégias, 
podendo, assim, profissionalizar ainda 
mais o seu negócio. De acordo com a 
confeiteira, a experiência permitiu que 
ela pudesse ter uma visão mais ampla 
sobre empreendedorismo e sobre o 
mercado atual. O Programa Junt@s é 
uma parceria entre o Sebrae e o Sicredi.

Empreendedorismo feminino

Pedagoga por formação e ourives por legado: 
foi assim que se iniciou a trajetória de Caroline 
Scalioni no mundo da joalheria. A empresária, que 
cresceu brincando nas bancadas com as gemas e 
metais, decidiu desde cedo aprender o ofício do 
pai. Para aperfeiçoar o conhecimento adquirido na 
prática, Caroline buscou cursos de joalheria. Essa 
realidade mudou quando conheceu o Projeto Eco 
Social Farei Joias, idealizado pela empresária goiana 
Adeguimar Arantes em parceria com o Núcleo 
Escola de Joalheria Contemporânea.

Entre pai e filha

CURSO - COMO MELHORAR 
SUAS VENDAS

WEBINAR - MARKETING DIGITAL

WEBINAR - COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR

OFICINA - IN_BOOK: STORYTELLING 
(TED TALKS) 

28 de Junho a 1 de Julho, presencial, São 
Luís de Montes Belos, GO, gratuito

29 de Junho, online, gratuito

30 de Junho, online, gratuito

01 de Julho, online, R$ 40,00

Aprenda a fazer a análise correta do perfil 
do seu cliente e como planejar e gerir uma 
equipe de vendas eficiente. 

Entenda como sua empresa pode atuar no 
ambiente online, gerando engajamento 
orgânico, produção de conteúdos relevantes a 
seus clientes, tração e vendas de modo efetivo.

Técnicas e ferramentas para o mapeamento e 
desenvolvimento de atitudes e características 
dos empreendedores – fatores psicológicos 
e sociológicos de empreendedorismo em 
corporações, fatores influenciadores na criação 
e desenvolvimento de novos empreendimentos, 
empreendedorismo coletivo.

Conjunto de oficinas Hands on, mãos na massa. 
O participante aprende de forma prática e lúdica, 
conceitos e estratégias de gestão atuais e alinhadas 
com o que há de mais novo em metodologias ágeis.
Esta Oficina é baseada no livro "TED Talks" de Chris 
Anderson.

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

AGENDA SEBRAE


