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Durante as comemorações 
dos 285 anos de Jaraguá, a 
cidade ganhou uma unidade 
de referência da Sala do 

Empreendedor. A inauguração ocorreu no 
dia 19 de julho e contou com a presença 
do presidente do Conselho Deliberativo 
Estadual do Sebrae/GO, Ubiratan da Silva 
Lopes, e do diretor-superintendente, 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Além 
de autoridades do Estado e município. 

A ação é parte de iniciativas da 
Secretaria de Estado da Retomada que 
planeja investir na qualificação da mão de 
obra local e oferece serviços diversos aos 
empreendedores.

Instalada no Centro Tecnológico de Moda 
de Jaraguá (CETEMJ), juntamente com a 
Secretaria de Indústria e Comércio, o Senai 
e o Colégio Tecnológico Irtes Alves de Castro 
Ribeiro (Cotec), a Sala do Empreendedor está 
em plena operação e com capacidade para 
formalizar cerca de cinquenta MEIs por mês. 

O Sebrae, em conjunto com o Senai, a 
CDL, a Associação Comercial e a JUCEG 
participa da iniciativa capitaneada pelo 

Sala do Empreendedor em Jaraguá  
será referência para o Estado

Unidade já está em operação com capacidade para formalizar cerca de cinquenta 
microempreendedores individuais por mês, além de oferecer diversos outros serviços

INAUGURAÇÃO
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Prédio onde foi instalada a 
Sala do Empreendedor Fala do prefeito, Paulo Vitor Avelar

Ubiratan Lopes, presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual do Sebrae Goiás

Ubiratan Lopes (presidente do CDE), Rubya Araujo (gerente), Antônio Carlos (diretor superintendente 
do Sebrae) e Eliene Campos (analista).

atendimento ao empresário, com 
ser viços mais ágeis e efetivos. 
Jaraguá será nossa referência."

E s t a m o s  i m p l a n t a n d o 
u m  n o v o  m o d e l o  d e 

Antônio Carlos de Souza Lima Neto 
Diretor superintendente do Sebrae/GO

prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar. 
Para o presidente do Conselho Deliberativo 

Estadual do Sebrae/GO, Ubiratan da Silva 
Lopes, a Prefeitura de Jaraguá está assumindo 
o protagonismo da retomada do otimismo e 
da autoestima do empresariado local. “Jaraguá 

é uma referência para todos os goianos. Uma 
cidade histórica, de uma cultura muito rica. 
Agora, com todas os atores envolvidos e 
engajados, não tenho dúvida de que a cidade 
retomará seu lugar de destaque na economia 
estadual”, destaca Ubiratan Lopes.

O diretor-superintendente do Sebrae/
GO, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, 
observa que Jaraguá reúne todas as 
características para se tornar um exemplo 
na implementação de políticas públicas 
em Goiás. “Estamos implantando um novo 
modelo de atendimento ao empresário, 
com serviços mais ágeis e efetivos. Jaraguá 
será nossa referência”, aponta.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Gestão na  
pequena empresa

Mel do Cerrado

Semana da Agricultura Familiar

30 mil atendimentos em 2021
Mesmo com as dif iculdades 

impostas pela pandemia, a Unidade 
de Atendimento Sebrae recebeu 
mais de 22 mil empresários de 
fevereiro até junho de 2021.

São micros e pequenas empresas 
de Goiás que iniciaram uma nova 
jornada a partir da consultoria do 
Programa Sebrae na Sua Empresa. 
"Outras 1.200 empresas atendidas a 
cada ciclo do Brasil Mais, realizado 
de quatro em quatro meses. Cerca 
de 30 Salas do Empreendedor foram 

instaladas em diversas cidades 
goianas, totalizando pelo menos 
7 mil atendimentos no mesmo 
período", afirma Marcelo Lessa, 
diretor técnico do Sebrae Goiás.

As ações são coordenadas 
pela gerente do Sebrae Goiás, 
Maria Cátia Alves de Oliveira, e 
de acordo com ela, em função da 
pandemia, os atendimentos têm 
sido realizados de acordo com 
cada um dos decretos municipais 
de funcionamento do comércio.

Com a palestra "Como administrar 
seu pequeno negócio" o Sebrae segue a 
participando de eventos da Caravana da 
Retomada, do Governo de Goiás. No dia 
21 de julho esteve em Cidade Ocidental, 
oportunidade em que realizou também 
atendimentos presenciais a empresários 
locais e reuniões institucionais. Na 
ocasião, também aconteceu a filiação 
da Associação Comercial de Cidade 
Ocidental a FACIEG.

A empresa Mel do Cerrado, 
localizada no Distrito Agroindustrial de 
Orizona, encontra-se em fase final de 
preparação para acessar o mercado 
exterior. No último dia 21 de julho 
uma equipe Sebrae esteve no local e 
alinhou com os proprietários, Joseane 
de Alcântara e Paulo Ricardo Santos, 
a participação destes no Seminário 
Empretec, bem como a realização de 
consultorias em Marketing Digital e 
Identidade Visual.

O Sebrae participou da Semana da 
Agricultura Familiar, realizada de pela 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) em conjunto com a Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

O ciclo de palestras online reuniu 
autoridades, técnicos extensionistas, 
pesquisadores e agricultores familiares, 
além de profissionais do Sebrae, Senar, 
Ceasa e Agrodefesa. O evento foi 
transmitido pelo Youtube da Emater.
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Na quinta-feira, 22, o consultor 
Sebrae, João Cisneiro, falou sobre 
como deixar os produtos da 
agricultura familiar mais atrativos 
e explicou como agregar de valor 
às marcas a partir dos rótulos.
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GIRO POR GOIÁS 

JARAGUÁ

CIDADE DE GOIÁS

ALTO PARAÍSO

ITAPURANGA

ORIZONA

LUZIÂNIA

ANÁPOLIS

CAMPO ALEGRE

Uma equipe Sebrae da Agência Goianésia 
ministrou, em parceria com a CDL de 
Jaraguá e com a Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio a palestra “Venda mais 
com Marketing Digital" no dia 20 de julho. O 
curso destacou como promover negócios 
e aumentar as vendas com baixo custo a 
partir de ferramentas digitais.

Em reunião com secretários 
municipais da Cidade de Goiás, 
o gerente Sebrae Flávio Vilhalba 
coordenou a elaboração do plano de 
ação da Prefeitura em parceria com o 
Sebrae para o segundo semestre de 
2021, com foco no desenvolvimento 
de pequenos negócios.

Em visita a prefeitura de Alto 
Paraíso, realizada no dia 22 de julho, 
o Sebrae tratou da criação da Sala 
do Empreendedor no município,  
da RedeSim e de diversos projetos 
para o desenvolvimento da região. 
O prefeito Marcos Rinco, e o diretor 
de Atendimento e Relacionamento 
do Sebrae,  Marcelo Lessa Medeiros 
Bezerra, participaram da reunião.

O gerente regional do  Sebrae  
Flávio,  Vilhalba, conversou com os 
secretários da Indústria e Comércio, 
Eli Ribeiro; do Turismo e Cultura, 
Ualisson Martins, da prefeitura de 
Itapuranga, sobre os principais eixos 
de atuação do Sebrae em políticas 
públicas municipais para implantação 
da REDESIM e capacitação em 
Compras Públicas para empresários 
e agentes do poder público.

O Programa Educação 
Empreendedora foi  tema 
de reunião entre o Sebrae, 
a secretária de Educação de 
Orizona, Maria das Graças 
Martins, e o secretário de 
Indústria e Comércio, Wesley 
Camamugi.

A equipe Sebrae se reuniu com um 
grupo de trabalho da Prefeitura de 
Luziânia para tratar sobre políticas 
públicas de desenvolvimento 
econômico. O encontro online contou 
com a participação de atendentes 
das Salas do Empreendedor e da 
Procuradoria Municipal.

No dia 19 de junho,  o 
analista da Agência Sebrae 
Anápolis, Renato Max, reuniu-
se com representantes de Caixa 
Econômica Federal na cidade 
para tratar das estratégias locais 
de divulgação do GiroCaixa 
Pronampe. Par ticiparam a 
gerente executiva da CEF, Dayane 
Arantes, e o superintendente 
Paulo Henrique Rodrigues.

Em reunião no dia 20 de julho 
com produtores da comunidade 
Rancharia a equipe Sebrae 
tratou de consultorias sobre a 
qualidade de leite. 

Marketing Digital

Desenvolvimento

Novos projetos

Capacitação

Empreendedorismo

Políticas Públicas

GiroCaixa Pronampe

Produtores Rurais
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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

O negócio de Nubia Aparecida Guerra 
Prado começou de um jeito inusitado: ela 
queria usar um jaleco diferente. Ao ver o 
sucesso do produto final entre colegas de 
serviço, percebeu uma oportunidade e logo 
transformou a ideia em empresa. Primeiro ela 
vendeu as peças no trabalho, depois na Feira da 
Lua e, em dezembro de 2020, abriu a loja física 
da La Vie Jalecos, no Setor Bueno, em Goiânia. 
“Na hora que comecei a crescer, procurei 
uma consultoria financeira do Sebrae para 
me ajudar - às vezes eu vendia, vendia, 
vendia e não via o dinheiro. Agora já estou 
com a loja aberta há oito meses, tenho duas 
funcionárias e vários novos projetos”, conta.

Consultoria para crescer 

Nascida no Piauí, a arquiteta Liane 
Campos da Silva, se tornou especialista em 
projetos para hospitais e clínicas. Quando 
mudou para Pirenópolis, começou a atuar 
no ramo de joalheria. "Sempre gostei de 
joias como consumidora, mas nunca havia 
pensado em trabalhar com elas, pois estava 
acostumada a projetar grandes edifícios. 
Não imaginava que iria produzir objetos 
tão pequenos", conta. Há oito anos, fez um 
curso de técnicas de joalheria e começou a 
própria produção. "Entrei em contato com 
o Sebrae em Pirenópolis, e comecei a fazer 
alguns cursos como precificação e outros 

da área administrativa. Quando conheci 
o Up Digital, aprendi as técnicas de venda 
online". Hoje, vendo somente pela internet, 
através do Instagram, conta Liane, feliz com 
os resultados do empreendimento.

De grandes edifícios a delicadas jóias

CURSO - COMO MELHORAR  
SUAS VENDAS

OFICINA MARKETING DIGITAL 
VIA WHATSAPP

OFICINA - IN_BOOK: VENDAS (SABER 
VENDER É DA NATUREZA HUMANA)

26/07/2021 19:00 - 23:00
27/07/2021 19:00 - 23:00
28/07/2021 19:00 - 23:00
29/07/2021 19:00 - 23:00.

27/07/2021 09:00 - 13:00
27/07/2021 14:00 - 18:00.

29/07/2021 14:00 - 18:00 .

Iporá (Sala do Empreendedor). Gratuito

Online. Gratuito

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. Descubra ainda 
como garantir um atendimento qualificado 
e diferenciado para fidelizar clientes e 
aumentar suas vendas.

Aprenda como dar mais visibilidade ao seu 
negócio e atrair mais clientes, dominando 
o Marketing Digital. Com esta oficina você 
descobrirá como traçar o perfil de seus clientes 
e a utilizar as principais ferramentas online 
do momento. E ainda: receba dicas valiosas 
sobre como usar WhatsApp Business, Google e 
Instagram, por meio de e-books, passo a passos 
e orientações online, totalmente 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


