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A 13ª edição da Goiâniacal, 
principal feira de moda do 
Centro-Oeste, apresentou 

a coleção primavera/verão 2021 e 
recebeu mais de 300 marcas em evento 
realizado de 10 a 14 de agosto, no Centro 
de Convenções de Goiânia. O Sebrae é 
parceiro na realização do evento e apoiador 
de mais de 20 empresas expositoras.

Carla Camacho, coordenadora de vendas 
regional da Bim Distribuidora de Perfumes 
e Cosméticos, ressalta que a parceria com 
o Sebrae é uma grande oportunidade para 
o empresário. “Há cinco anos participamos 
da Goiâniacal e temos a oportunidade de 
fechar negócios com grandes empresas 
e conhecer marcas regionais. Além do 
auxílio do Sebrae para quem quer crescer 
no mercado, sendo imprescindível a 
consultoria”, afirma.

“Estamos com mais de 300 marcas 
expositoras nesta edição, oferecendo 
todo o suporte e orientando para fazer 
negócios de qualidade”, revela Marciovan 
Evangelista, um dos diretores da feira. 
Larissa Ribeiro, gerente da agência Sebrae 
Goiânia, comenta sobre a importância de 
apoio que é oferecido para as empresas. “O 
Importante agora é apoiar esses pequenos 
negócios e se preparar para a venda da 
coleção a primavera verão”, argumenta.

Hélio Vicente, diretor da Goiâniacal, fala 
sobre a retomada da exposição durante a 
pandemia. “Como estamos neste período de 
retomada econômica, conseguimos realizar 
a 13ª edição. Estamos com novas medidas 
de segurança, permitindo a entrada de mais 
visitantes, mas os estandes estão limitando o 
número de gerentes, supervisores e CEO’s de 
empresas presentes”, afirma.

Sebrae participa da 13ª edição da Goiâniacal
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Estratégia  
Game of Thrones

Parcerias com prefeitura

Convênio: Sebrae e TCM

No dia 05 de agosto o Sebrae 
realizou o Webinar "Estratégia - 
Game of Thrones" em parceria 
com o Centro Universitário 
Un i G o iás .  D i r e c i o na d o  a 
docentes da instituição, a ação 
online contou com a presença 
do reitor Joveny Sebastião de 
Oliveira e tratou do Programa 
Educação Empreendedora, 
direcionado a formação de 
novos  micro  e  pequenos 
empresários.

Os diretores do Sebrae, Antônio 
Carlos e Marcelo Lessa, participaram 
de reunião com o prefeito de Santo 
Antonio de Goiás, Kleber Freitas, para 
parceria para abertura da Sala do 
Empreendedor. Além de uma agenda 

de capacitações e inclusão do município 
no Programa Incubacoop para criação 
de cooperativa de produtores rurais. 
Estiveram presentes o gerente, Éder 
Oliveira, e a primeira dama e secretária 
de Assistência Social, Bruna Caponi.

Um convênio firmado entre SEBRAE e TCM tem por 
objetivo a mobilização de um esforço conjunto em torno da 
construção de ambiente favorável aos pequenos negócios, 
propondo a aplicação de ações alternativas capazes de 
conferir maior efetividade ao trabalho de cada instituição. 
A parceria tem foco no direito constitucional de tratamento 
diferenciado e favorecido às micros e pequenas empresas, 
uma vez que a garantia aos direitos fundamentais e ao 
desenvolvimento local e territorial estão diretamente 
ligadas a uma boa gestão pública.

GIRO POR GOIÁS 

POSSE

A Agência Sebrae de Posse 
participou de reunião com a 
Fundação Grupo O Boticário 
para alinhamento da parceria 
para fortalecimento das cadeias 
produtivas e do desenvolvimento 
econômico, social e estímulo do 
empreendedorismo na região da 
Chapada dos Veadeiros.

Unidades de 
Conservação

MINEIROS ACREÚNA

O prefeito de Mineiros, Aleomar 
Rezende, recebeu o gerente Sebrae, 
Adriano Teixeira, para tratar da Sala 
do Empreendedor, RedeSim e outras 
parcerias. A reunião ocorreu no dia 04 
de agosto no gabinete do prefeito.

O gerente da Agência Sudoeste, 
Adriano Teixeira, esteve com a primeira 
dama de Acreúna, Adriana Souza, para 
tratar da implementação da Sala do 
Empreendedor, JEPP, treinamento de 
servidores municipais e RedeSim.

RedeSim Convênios
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GIRO POR GOIÁS 

URUAÇU

Em reunião entre o Sebrae e a 
Associação da Comunidade Quilombola 
Urbana João Borges Vieira foi realizada 
uma parceira para participação das 
mulheres artesãs da comunidade 
no "Programa Turismo 4.0 - Novos 
tempos, novos desafios", realizado em 
conjunto com a Goiás Turismo.

Mulheres artesãs

VALPARAÍSO DE GOIÁS

Em reunião com o prefeito de 
Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró, 
a equipe Sebrae apresento resultados 
da primeira fase da consultoria de 
Políticas Públicas de Desenvolvimento 
para a cidade.

Políticas Públicas

GOIÂNIA

POSSE

CAMPOS VERDES

O Sebrae se reuniu com a Prefeitura 
de Goiânia, JUCEG, Corpo de Bombeiros 
e Secretaria Geral de Governo do 
Estado para discutir medidas de 
desburocratização da abertura de 
empresas na Capital.

Com o tema "Projeto de Vida, Você 
Tem Um?", a Agência Sebrae de Posse 
realizou webinar em parceria com a 
Universidade Positivo / Cruzeiro do Sul 
e Escola Millena, de Mambaí.

O Sebrae será apoiador de missão 
de benchmarking a ser realizada na 
cidade de Pindobaçu, na Bahia, com 
o objetivo de coletar informações 
sobre melhores  prát icas  de 
exploração da esmeralda para 
aplicação em Campos Verdes (GO). 

Sem burocracia

Projeto de vida

Missão de benchmarking

IPAMERI

ITAPURANGA 

ITUMBIARA

Produtores rurais do assentamento 
Olga Benário participaram de palestra 
do Sebrae com o tema “Implantação do 
Selo Arte para a agricultura familiar” no 
dia, 09 de agosto, com a participação 
do prefeito  Jânio Pacheco.

O prefeito Paulinho Imila e 
secretários municipais se reuniram 
com a equipe Sebrae no dia 10 de 
agosto para falar a implementação 
da sala do Empreendedor na cidade e 
outras políticas  públicas para melhoria 
dos pequenos negócios.

Em visita a Secretaria do Turismo 
e Ação Social do município, UNA 
e SESC, a equipe Sebrae tratou 
da divulgação do Empretec em 
Itumbiara, durante visita realizada 
no dia 11 de agosto.

Agricultura Familiar 

Pequenos negócios

Empretec 

JARAGUÁ

De 02 a 05 de agosto, o Sebrae 
ministrou o curso "Como atender 
melhor seu cliente", na sede da 
Associação Comercial e Industrial 
de Jaraguá, na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) da cidade.

Melhorar atendimento
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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

CURSO COMO ADMINISTRAR 
SUA PEQUENA EMPRESA

CURSO - GESTÃO FINANCEIRA - 
INTERMEDIÁRIO

WEBINAR: FINANÇAS E A GESTÃO 
ESCOLAR

CURSO - EMPRETEC

16/08/2021 a 20/08/2021 - 18:30 às 22:30.

16/08/2021 a 20/08/2021 - 19:00 às 23:00.

18/08/2021 - 19:00 às 20:00

16/08/2021 a 21/08/2021 - 08:00 às 18:00.

Anápolis. Gratuito 

Porangatu. Gratuito

Online. Gratuito

Goiânia. R$ 1.470,00 

Esta capacitação permite a compreensão do 
processo da administração, viabilizando ações 
para correções dos caminhos seguidos. Também 
propicia a busca por soluções inovadoras na 
gestão, a construção de uma visão estratégica e 
sistêmica e o uso de ferramentas para melhorar 
a performance da empresa.

Controlar as finanças é um dos principais desafios 
de boa parte dos pequenos negócios. Aprenda 
como gerir o dinheiro da sua empresa, fazer seu 
fluxo de caixa, planejar seus gastos e investir com 
qualidade. Conheça ferramentas para simplificar o 
dia a dia, analisar os indicadores de desempenho e 
se manter no mercado cada vez mais competitivo.

Entendendo a escola como negócio, reduzir 
a inadimplência e alcançar a sua melhor 
performance financeira.

O Empretec é uma metodologia da 
Organização das Nações Unidas – ONU que 
visa o desenvolvimento de características de 
comportamento empreendedor, bem como 
a identificação de novas oportunidades  
de negócios.

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

AGENDA SEBRAE

A decisão e o poder de empreender

Mais empregos

Foi em busca de flexibilidade que 
Daniella Marques Marcelino começou 
a empreender. Deixou o mercado 
financeiro após 14 anos de carreira 
para dedicar mais tempo aos dois filhos 
e encontrou em sua paixão por moda 
o novo caminho profissional. Iniciou 
a experiência em conjunto com uma 
amiga que trabalhava com semijoias, mas 
foi com a ajuda do marido, Cloves Elias 
Ferreira, que abriu a loja Das Marias, na 
Rua Benjamin Constant, em Campinas. 
A marca conta com produção própria 
e revenda de produtos exclusivos. Eles 

Whelvisneidy Cortes Naves tinha um 
sonho: ter o seu próprio negócio e gerar 
empregos. Esse sonho começou a se 
concretizar em 2015, quando abriu a 
microempresa Brasil Imports. Quando veio 
a pandemia, o empreendedor percebeu 
que era chegada a hora do seu negócio 
crescer. Contratou uma consultoria do 
Sebrae para planejar as ações da empresa. 
As vendas dispararam e apenas no primeiro 
semestre deste ano, ele abriu 27 novos 
postos de trabalho. Whelvisneidy agora 
estuda contratar mais 12 colaboradores 
tendo em vista a Black Friday, que estima 
ser “a melhor de todos os tempos”.

buscaram o Sebrae para aprimorar o 
trabalho e iniciaram a mentoria com o 
objetivo de criar um e-commerce. "Ver 
uma coisa que você criou dar frutos 
é muito bom – e isso só sabe quem 
empreende”, avalia Daniella.


