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O Programa Sebrae Parcerias visa 
conjugar esforços com entidades 
representativas de diversos setores 
econômicos para o atendimento, a partir de 
ações conjuntas, geração de oportunidades 
e desenvolvimento dos pequenos 
negócios de Goiás. O objetivo é alavancar 
a sobrevivência, a competitividade 
empresarial e o crescimento econômico.

"O Sebrae Parcerias tem quatro 
objetivos principais: no âmbito 
institucional, busca fortalecer as 
entidades representativas; no aspecto 

O Sebrae participou nesta 
quinta-feira, 29 de julho, do 
lançamento do Planejamento 
Estratégico: Caminho para 

a Retomada da Economia”, lançado 
em parceria com  a Federação das 
Associações Comerciais, Industriais e 
Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg). 
Na ocasião o governador, Ronaldo Caiado, 
disse que a iniciativa aponta caminhos 
para a retomada econômica no Estado. 

"E esse guia nos mostra um caminho 
seguro a seguir. Essa junção de forças 
da Facieg, do Sebrae e do Governo 
de Goiás fará com que seja possível e 
mais breve a retomada dos empregos 
e da qualidade de vida dos goianos”, 
disse o governador. O presidente do 
Conselho Deliberativo Estadual do 
Sebrae, Ubiratan da Silva Lopes, elogiou 
a iniciativa colaborativa.

e no aspecto social, com estímulo ao 
crescimento econômico", explica o 
diretor técnico, Marcelo Lessa.

A gerente da Unidade de 
Relacionamento do Sebrae, Camilla 
Carvalho, explica que o Sebrae Parcerias 
evita também sobreposições de papéis e 
fortalece a integração das entidades que 
compõem o Sistema S: Senai, Sesi, Senac, 
Sesc, Senar, Sest, Senat, Sescoop, além do 
próprio Sebrae. "A conjugação de esforços 
se torna ainda mais necessária nesse 
momento de crise sanitária, explica."

setorial, obter a inteligência competitiva 
dos setores; na área empresarial, o 
desenvolvimento dos pequenos negócios 
a partir de soluções do próprio Sebrae; 

Sebrae celebra com Facieg lançamento  
de guia para retomada econômica

Conjugar esforços para vencer a crise

RETOMADA

SEBRAE PARCERIAS

Marcelo Lessa, 
Diretor Técnico

“A Facieg não faz isso sozinha. 
Precisamos de parceiros, e estamos 
juntos nessa parceria”, disse Ubiratan. O 
guia reúne ações que buscam subsidiar 
a criação de estratégias para a retomada 
econômica em Goiás. 

Na oportunidade, Ubiratan ainda 
solicitou ao governador empenho para 
regulamentar e colocar em prática em 
Goiás o Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, decretado 
pela Assembleia Legislativa e decretado 
pelo Governo do Estado em 2015 (Lei 
Complementar Nº 117).

O presidente Ubiratan ainda convidou 
o governador para participar de reunião 
extraordinária do Conselho Deliberativo 
do Sebrae dia 26/08, onde será lançada 
a programação de comemoração de 50 
anos da Entidade.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Juntos Somos  
Mais Fortes

Parceria com 
municípios

Subsídio para qualificação de empresários

Goiânia: capital da moda

Sebrae assina convênio na Campus Party 

Em reunião realizada nesta 
quarta-feira, 28 de julho, o diretor-
superintendente do Sebrae, Antônio 
Carlos Lima Neto, e o diretor técnico, 
Marcelo Lessa Medeiros Bezerra, 
conversaram com o presidente da 
Fecomércio, Marcelo Baiocchi, sobre 
a parceria entre as entidades para 

reforçar o apoio aos comerciantes 
do Estado.

Baiocchi os recebeu na Fecomercio, 
juntamente com o presidente do 
Sindinformática, Marco César Chaul. 
Com a parceria empresas filiadas aos 
33 sindicatos da Federação poderão 
ter acesso às qualificações do Sebrae.

No dia 23 de julho, o Sebrae participou 
de reunião no Paço Municipal de Goiânia 
em conjunto com a Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), do Governo Federal, para tratar 
de projetos de estruturação e promoção 
da moda na Capital. O prefeito Rogério 
Cruz participou da reunião ao lado de 
vários secretários da gestão municipal, 
além de autoridades. As gerentes do 
Sebrae Goiás, Camilla Costa e Larissa 
Ribeiro também estiveram presentes.

O diretor-super intendente 
d o  S e b r a e ,  A n t ô n i o  C a r l o s 
L ima Neto, assinou durante a 
Campus Party Digital (23/07), um 
convênio com a Unesco, que terá 
a cooperação técnica do Governo 
de Goiás para implementar um 
planejamento estratégico de 
mapeamento do ecossistema de 
inovação do Estado.

Fortalecendo a parceria com o 
Sicoob Crediadag e com o Sistema 
OCB, o Sebrae iniciou em julho as 
devolutivas do diagnóstico Raio X 
para as 30 empresas cooperadas que 
aderiram ao Programa Juntos Somos 
Mais Fortes. O Sicoob tem participado 
desta fase com o atendimento a 
empresários que necessitam de crédito 
para a reorganização da gestão.

Antônio Carlos Lima Neto e 
Marcelo Lessa, diretores do Sebrae, 
e Ubiratan Lopes, o presidente do 
CDE, estiveram reunidos no dia 
29/07 com o presidente da Federação 
Goiana dos Municípios e prefeito de 
Campos Verdes, Haroldo Naves. Na 
pauta estava o apoio do Sebrae as 
prefeituras. O diretor superintendente 
do Sebrae afirmou na ocasião que a 
instituição estará ao lado dos gestores 
que planejam estimular as políticas 
públicas em seus municípios.
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GIRO POR GOIÁS 

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

IPORÁ

ANICUNS

APARECIDA DE GOIÂNIA 

SANTA HELENA
RIO VERDE

ITABERAÍ

JARAGUÁ

Em visita técnica, no dia 27 de 
julho, a confecções de São Luís de 
Montes Belos, o Sebrae se juntou 
a representantes da Prefeitura e da 
Secretária de Estado da Retomada 
para analisar a viabilidade de um 
Arranjo Produtivo Local (APL).

Na retomada das atividades presenciais 
em Iporá, o Sebrae realizou de 26 a 29 
de julho, o curso Como Melhorar Suas 
Vendas. Com distanciamento e seguindo 
os protocolos sanitários, os participantes 
se reuniram na sede da OAB da cidade.

No dia 28 de julho, a equipe Sebrae 
ministrou a palestra "Como aproveitar 
a retomada econômica para vender 
mais" dentro das ações da Caravana 
da Retomada, em Anicuns e realizou 
atendimentos a pequenos negócios 
durante todo o dia.

No dia 27, a equipe Sebrae se 
reuniu com empresários do setor 
gastronômico para discutir estratégias de 
desenvolvimento do polo gastronômico 
do Setor Cruzeiro do Sul. Participaram a 
prefeitura, Câmara, Aciag, Femicro e UFG.

Em visita ao prefeito de Santa 
Helena, João Alberto Rodrigues, 
no dia 22 de julho, a equipe Sebrae 
debateu parcerias com a cidade como 
a Sala do Empreendedor, Cidade 
empreendedora e realização de cursos.

O Sebrae e a Associação Comercial 
e Industrial de Rio Verde, a ACIRV, 
realizaram de 26 a 30 de julho um 
treinamento em Gestão Financeira para 
atender empresários associados.

A cidade de Itaberaí acaba de 
inaugurar a Sala do Empreendedor, 
a primeira na região Oeste de 
Goiás. Iniciativa da prefeitura local, 
em parceria com o Sebrae/GO, a 
sala é um local de atendimento ao 
empresário para facilitar os processos 
de abertura, regularização e baixa de 
empresas, além de prestar serviços 
exclusivos aos microempreendedores 
individuais (MEI).

O Sebrae participou da premiação 
do Festival Gastronômico “Prato 
da Casa”, em Jaraguá, promovido 
pela Prefeitura no dia 27 de 
julho O objetivo é fomentar o 
turismo cultural e oferecer maior 
visibilidade ao local.

Arranjo produtivo 

Técnicas de vendas

Caravana da Retomada

Polo gastronômico 

Parceria com a prefeitura 
Gestão financeira

Sala do Empreendedor

"Prato da Casa"
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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

OFICINA DESCOMPLICA  
MEI VIA WHATSAPP

OFICINA - IN_BOOK 
EMPREENDEDORISMO DIGITAL 
(VAI LÁ E FAZ)

OFICINA - IN_BOOK: PROPÓSITO 
(COMECE ALGO QUE FAÇA A 
DIFERENÇA)

OFICINAS ONLINE E AO VIVO - 
TRAVESSIA

03 de Agosto de 2021

05 de Agosto de 2021, 18h

05 de Agosto de 2021, 18h30

05 e 06 de agosto. 19h às 21h.

Dia 05/08 - Webinar de Marketing digital
Dia 06/08 - Webinar de Gestão financeira

Via Whatsapp, gratuita

Online. Gratuito

Online, gratuita.

Online. R$ 217,60.

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.

Conjunto de oficinas Hands_on, mãos na 
massa. Esta Oficina é baseada no livro "Vai 
Lá e Faz" de Tiago Mattos.

Oficina é baseada no livro "Comece algo que 
faça a diferença" de Blake Mycoskie.

Resultado, direcionamento e superação. O 
TRAVESSIA é uma abordagem ágil, 100% online, 
com foco na transformação do seu negócio.

O participante terá ainda 04h de consultoria 
Individual por tema, durante o período de 30 dias.

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

AGENDA SEBRAE

Independência financeira

Perceber a oportunidade em meio à crise

Desempregada, Luana Kaura Sales 
decidiu conquistar sua independência 
financeira e apostou no segmento de 
bijuterias. Com um investimento inicial de 
apenas mil reais, a empresária fez sucesso 
e logo abriu uma loja física em Porangatu. 
Hoje ela é diretora da Associação Comercial 
Industrial e Agropecuária. “Participei de 
vários cursos com o Sebrae, desde finanças 
até gestão de negócios.  Como eu fiz tudo 
sozinha e cresci muito rápido, foi um 
grande auxílio para me que eu pudesse 
aprender a administrar meu negócio.”

Foi em meio a crise econômica e sanitária que 
o engenheiro civil, Thyago Henrique Plácido, 
conseguiu se reerguer como empreendedor. Há 
dois anos ele é proprietário da Innova Energia 
Solar, em Porangatu, e viu o faturamento da 
empresa passar de  R$ 15 mil no primeiro ano 
para R$ 270 mil já em 2020. “Certamente, todo 
esse sucesso vem de muito esforço e de uma 
parceria fiel feita com o SEBRAE em 2020", 
ressalta. Ele participou de diversas consultorias, 
cursos online e do EMPRETEC. "Aprendi e 
desenvolvi várias ferramentas, e ainda solicitei 
ao SEBRAE parceria com o SEBRAETEC, onde 
pude investir em site e em mídias digitais."

PORANGATU

PORANGATU


