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Recebida pelo presidente 
do Conselho Deliberativo 
Estadual (CDE) do Sebrae/
MG, Roberto Simões, pelo 

superintendente Afonso Maria Rocha e 
pelo diretor técnico João Cruz Reis Filho, 
a comitiva liderada pelo presidente do 
CDE/GO, Ubiratan da Silva Lopes, contou 
com a participação dos conselheiros 
Marcelo de Oliveira Moura (AGPE), 
Valdir Ribeiro da Silva (FCDL), Antônio 
Eurípedes de Lima (Sead/Conselho 
Fiscal), e dos diretores Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto (superintendente) 
e João Carlos Gouveia (Tecnologia e 
Gestão) e Wilson Lopes de Menezes 
(Chefe de Gabinete do CDE).

Suporte ao empresário e apoio 
ao desenvolvimento econômico de 
territórios são estratégias do Sebrae 
Minas para enfrentar as transformações 
socioeconômicas e tecnológicas 

Resultados efetivos para as micro e pequenas empresas
O modelo de gestão implementado pelo Sebrae Minas Gerais marcou a pauta da visita técnica de 

conselheiros e dirigentes de Goiás à capital mineira
Fotos: Wilson Lopes

PARCERIAS

Wilson Lopes, João Gouveia, Marcelo Moura, Ubiratan Lopes, Valdir Ribeiro, 
Antônio Carlos, Afonso Lopes, João Cruz e Antônio Eurípedes

Reunião técnica de trabalho com apresentação 
da estrutura de trabalho do Sebrae/MG

Antônio Carlos, Ubiratan Lopes e Afonso Rocha 
superintendente Sebrae/MG

impostas pela pandemia. Para Roberto 
Simões, o Brasil é muito diverso, cheio de 
características regionais específicas.  
Por isso, observa, é muito salutar o 
processo de benchmark, “pois sempre 
há o que se aprender”.

Ubiratan Lopes relata que o objetivo 
da missão foi conhecer produtos e 
soluções que entregam resultados 
efetivos para as micro e pequenas 
empresas, “principalmente nesse 
período de profundas transformações 
socioeconômicas e tecnológicas”, disse.

O diretor João Cruz reiterou que o 
Sebrae/MG recebe inúmeras comitivas 
do Sistema Sebrae, mas a de Goiás foi 
a única composta pelo presidente do 
Conselho Deliberativo e conselheiros. “Isso 
mostra que o conselho goiano é atuante 
e está atento às tendências de mercado, 
respaldando a Diretoria Executiva na 
construção de um modelo de atendimento 
ainda mais efetivo aos empreendedores”.

O superintendente de Minas, 
Afonso Rocha, colocou os produtos e 
serviços do Sebrae/MG à disposição 
do superintendente de Goiás, Antônio 
Carlos. “Nossas soluções de suporte 
empresarial e desenvolvimento 
econômico territorial podem ser 
implementadas com êxito em Goiás, 
pois somos estados-irmãos, com 
características similares”, explica 
Afonso Rocha.

“Foi uma visita técnica muito 
produtiva, pois conhecemos 
experiências bem-sucedidas, testadas e 
aprovadas pelos empresários, nas áreas 
de educação empreendedora, inovação, 
agronegócios e desenvolvimento de 
territórios”, conclui Antônio Carlos.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

 Parceria com OVG

Capacitação

Nova Unidade
Marketing Digital

Educação empreendedora em debate
Em reunião sobre Educação 

Empreendedora com a Secretaria de 
Estado da Educação, o Sebrae Goiás 
alinhou participação na Campus 
Party, à convite da secretária Fátima 
Gavioli e a distribuição do livro "O 
Terceiro Salto", doação do Instituto 
Fórum do Futuro ao Sebrae Goiás. 

Além da proposta de ampliar ações 
de educação empreendedora no 
Ensino Médio de tempo integral. 
Participaram da reunião Cleonice 
Silva (UR), Elaine Moura (UEN) e 
Sofia Lima (Ed. Empreendedora 
do NA e Conselheira de Educação 
em Goiás).

A Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) assinou,  no 
último dia 07 de julho, o Termo 
de Aceite ao Programa Educação 
Empreendedora, que tem como 
objetivo ofertar capacitação, 
v ia  por tal  E AD,  para  1.9 0 0 
estudantes bolsistas. A ação 
é  coordenada pela  gerente 
de Relacionamento do Sebrae 
Goiás, Camilla Carvalho, e até 
o momento conta com cerca 
de 600 matrículas já realizadas. 
A OVG es co lheu  os  cur s os 
"Criatividade e Inovação, como 
agir de maneira empreendedora" 
e "Gestão de equipes como 
diferencial competitivo".

De 12 a 14 de julho o curso 
Técnicas de Vendas, produto 
n a c i o n a l  r e c e n t e m e n t e 
incorporado à oferta de soluções 
do Sebrae, foi realizado em 
parceria com a Associação das 
Mulheres Empreendedoras de 
Campos Belos (AMECB).

Na última quinta-feira, 15 de  
julho,  foi  inaugurada  a terceira Casa 
do Empreendedor em Aparecida de 
Goiânia, no Setor Garavelo. Com a 
presença de lideranças locais e do 
diretor- superintendente do Sebrae 
Goiás, Antônio Carlos de Souza, o 
local é destinado a atender micro e 
pequenos empresários.

Em parceria com o Shopping 
Gallo, o Sebrae ministrou a 
oficina Marketing Digital no 
dia 13 de julho. A iniciativa, 
coordenada pela gerente da 
Agência Goiânia, Larissa Ribeiro, 
ocorreu na retomada da Escola de 
Empreendedorismo para lojistas e 
empresários do shopping.
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GIRO POR GOIÁS 

CALDAS NOVAS

COCALZINHO DE GOIÁS

CASTELÂNDIA

GOIANÁPOLIS

TURVELÂNDIA

CRISTALINA

PIRACANJUBA

A gerente das Agências Sebrae 
Sul/Sudeste, Fernanda Lobato, fez 
uma visita ao prefeito de Caldas 
Novas, Kléber Luiz Marra, para 
tratar do Projeto de Políticas 
Públicas direcionadas às micro e 
pequenas empresas. Na ocasião 
trataram, também, da Sala do 
Empreendedor e do programa 
Educação Empreendedora.

Equipe Sebrae esteve na 
Prefeitura de Cocalzinho no último 
dia 07 de julho para discutir 
melhorias para os empreendedores 
rurais e urbanos do município. A 
ação coordenada pelo gerente da 
Regional Centro, Sérgio Carvalho, 
contou com a presença do prefeito, 
Alessandro Barcelos, e diretores e 

assessores. Discutiram programas 
como o Sebrae na Sua Empresa e 
o entregaram o material sobre as 
soluções do Sebrae ao Prefeito.

O gerente da Agência  Sudoeste, 
Adriano Teixeira e o analista Marcelo 
Lima participaram de reunião com 
o prefeito de Castelândia, Marco 
Antônio, para discutir a atuação 
do Sebrae no município, além da 
parceria para abertura da Sala do 
Empreendedor.

O prefeito de Goianápolis, Jeová 
Leite Cardoso, e alguns secretários 
municipais se reuniram com gerente 
da Regional Centro, Sérgio Carvalho, 
para discutir políticas públicas 
e ações do Sebrae na cidade. A 
reunião ocorreu no dia 13 de julho e 
o programa Sebrae na Sua Empresa 
foi agendado para a semana seguinte.

Em reunião com o prefeito de Turvelândia, 
Siron Queiroz, no dia 08 de julho, o gerente 
da Região Sudoeste Adriano Teixeira e o 

analista Marcelo Lima trataram da parceria 
do Sebrae Goiás com o Município para 
abertura da Sala do Empreendedor.

Em reunião no dia 09 de julho 
com a Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empresas e dos 
Empreendedores individuais e com a 
Associação dos Artesãos de Cristalina 
Goiás, a equipe Sebrae participou da 
apresentação dos projetos Associativismo 
4.0 e do  Planejamento Cristalina 2040, 
em parceria com a Secretaria de Estado 
da Retomada, Sicredi e outros.

A gerente das agências Sebrae 
Sul e Sudeste, Fernanda Lobato, 
r e u n i u - s e,  n o  ú l t i m o  d i a  14 , 
com a secretar ia  de Educação 
do município de Piracanjuba e a 
coordenação das escolas municipais 
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d o  C u r s o 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Pas sos  ( JEPP),  que  p os s ib i l i t a 
que a criança aprenda de forma 
lúdica e desenvolva habilidades e 
comportamentos empreendedores.

Educação

Soluções

Fortalecer a parceria

Reunião com Prefeitura

Sala do Empreendedor

Associativismo 4.0

Primeiros Passos 
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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

Apesar de ter sua fazenda há quase duas 
décadas, foi ao se aposentar como servidor 
federal, aos 60 anos, que Euripedes José 
Branquinho de Oliveira, 65, começou a se 
dedicar exclusivamente à produção rural. 
Hoje já conta com 30 animais e produz 
cerca de 200 litros de leite por dia. No 
ano passado, começou uma parceria com 
o Sebraetec Rural para o melhoramento 
genético do gado leiteiro. “A expectativa é 
que essa nova leva me forneça uma média 
de 40 a 50% a mais do que hoje”, conta 
o produtor, que já vem implementado 
melhorias na fazenda há um ano devido a 
outra consultoria com o Senar.

Melhoramento genético

O processo de industrialização de uma 
empresa nem sempre é simples e foi um dos 
principais desafios do empresário Wedemon 
Feitosa, sócio da Durini Móveis Planejados. 
“Mesmo quando se tem muito know how em um 
segmento, é difícil pegar todo esse conhecimento 
e transformá-lo em processos que façam sentido 
dentro de uma lógica industrial.” Ele passou 
realizou a formação em planejamento e controle 
de produção do Programa Brasil Mais.  Um case 
de sucesso, além dos 10 anos de experiência no 
setor de mobiliário corporativo e comercial, nos 
últimos dois anos a Durini entrou definitivamente 
no circuito de móveis planejados residenciais.

Móveis planejados

KIT DE FERRAMENTAS 
MARKETING DIGITAL

OFICINA DESCOMPLICA  
MEI VIA WHATSAPP

OFICINA - IN_BOOK: CRIATIVIDADE 
(CONFIANÇA CRIATIVA)

19/07/2021 18:30 - 22:30
20/07/2021 18:30 - 22:30
21/07/2021 18:30 - 22:30
22/07/2021 18:30 - 22:30
23/07/2021 18:30 - 22:30

20/07/2021 09:00 - 13:00
20/07/2021 14:00 - 18:00

22/07/2021 08:00 - 12:00

Campos Belos / Gratuito 

Online. Gratuito

Online. R$ 40,00

O conteúdo está dividido em cinco partes:
Parte 1 - O que saber antes de começar?
Parte 2 - Presença digital e site empresarial
Parte 3 - Redes sociais
Parte 4 - Como criar conteúdos relevantes e atrativos?
Parte 5 - Análise de resultados e marketing digital

De forma bem simples e descomplicada, 
aprenda como fazer a declaração anual de 
faturamento, emissão de boletos, parcelamento 
de débitos, alteração e baixa do MEI. Tudo isso 
por meio de orientações, e-books e passo a 
passo online, via WhatsApp.

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.

Obs.: Esta é uma oficina 100% online e 
realizada pelo WhatsApp. Para acessar o 
ambiente online da aula basta clicar no link 
para entrar no grupo de whatsApp.

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

AGENDA SEBRAE


