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Em parceria com o Governo de Goiás, o Sebrae participou da 
Expedição Desafiando Limites Caminho de Cora Coralina, com 
o ultramaratonista Márcio Villar. O evento que teve duração 

de uma semana, de 14 a 21 de agosto, começou em Corumbá 
de Goiás e seguiu até a cidade de Goiás. 

O atleta carioca percorreu os 300 quilômetros do Caminho, 
e durante as noites ministrou palestras motivacionais em 
oito municípios visitados. A equipe Sebrae esteve presente 
em toda a trajetória e visitou os empreendimentos da rota 
para mapear as necessidades de gestão da região. A Analista 
e gestora do projeto de turismo do Sebrae Goiás, Priscila 
Vilarinho, explica que a partir do mapeamento realizado 
haverá consultorias focadas em formatar o produto turístico 
e a capacitação em temas relevantes para o mercado, como 
questões tarifárias e canais de comercialização. 

O maratonista e toda a equipe Sebrae e do Governo do Estado 
passaram também por Pirenópolis, Caxambu, Radiolândia, Jaraguá, 
Alvelândia, Palestina, Itaberaí e Calcilândia. "Temos um convênio 
firmado com o Governo do Estado para ações de capacitação e 
fortalecimento da Governança Turística", detalhou Vilarinho.  

Segundo ela, as ações de atendimento a empresas do setor visam 
alavancar esses negócios a partir da crise da pandemia com ações de 
Inteligência de mercado.

Sebrae percorre Caminho 
de Cora com maratonista
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Projeto Líder Nordeste Goiano

Visita para 
aprimorar parcerias

EP Hering

Techstars
Com o objetivo de promover o 

desenvolvimento dos territórios, 
apoiar e articular políticas públicas, o 
Sebrae iniciou o projeto Líder Nordeste 
Goiano. A iniciativa é coordenada pela 
analista e gestora de políticas públicas, 
Eliane Moura, em parceria com a 
Agência Nordeste. A equipe visitou os 
municípios de Campos Belos, Monte 
Alegre, Divinópolis, São Domingos, 
Posse, Guarani, Simolândia, Alvorada 
do Norte e Iaciara. O lançamento oficial 
será no dia e 1º de outubro.

O diretor superintendente do 
Sebrae, Antônio Carlos Lima Neto, e 
o gerente regional Adriano Teixeira, 
participaram de reunião com a CDL 
de Jataí para tratar de parcerias que 
irão beneficiar os empreendedores 
locais, como uma maior presença 
dos atendimentos Sebrae no 
município.

Um evento online, realizado 
no dia 18 de agosto, marcou 
o encerramento do Projeto 
Encadeamento Produtivo - 
Hering, iniciado em 2018. A 
coordenadora dos projetos 
de EP, do Sebrae Nacional, 
Josiane Manuzzi, destacou a 
importância dos pequenos 
negócios na cadeia produtiva 
das grandes empresas.

De 27 a 29 de agosto, o Sebrae 
participa do Techstars Startup 
Weekend Goiás, evento do qual 
é parceiro ao lado do Google 
for Startups e da Secretaria 
de Estado Desenvolvimento 
e Inovação de Goiás (Sedi). O 
objetivo do evento é ajudar a 
criação de startups, incentivar 
e fomentar empreendimentos, 
pessoas e todo o sistema do 
empreendedorismo inovador 
em Goiás.

GIRO POR GOIÁS 
TEREZÓPOLIS

Em reunião com representantes 
do poder público de Terezópolis e 
do Governo do Estado, a equipe 
Sebrae conversou sobre a criação da 
Cooperativa de Costureiras na cidade. 
O encontro ocorreu no dia 11 de agosto.

Cooperativa de costura

SANTA ROSA DE GOIÁS

No dia 12 de agosto, o gerente 
Sebrae, Sérgio Monturil, conversou 
com o prefeito de Santa Rosa, Ulisses 
Alves Brito, sobre a capacitação da 
equipe da administração municipal 
e empresários locais.

Pequenos negócios

ITAUÇU

O gerente Sebrae, Sérgio Monturil, 
se reuniu com o prefeito de Itauçu, 
Clayton Melo para tratar do apoio 
aos empresários de micro e pequenas 
empresas no município. A pauta foi 
sobre capacitação e consultorias.

Produtores rurais
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GIRO POR GOIÁS 

IPORÁPONTALINA

PORANGATU

ANÁPOLIS

COCALZINHO DE GOIÁS

GOIÂNIA

NIQUELÂNDIA

TRÊS RANCHOSBARRO ALTO

Como a LGPD impacta o seu 
negócio? Esse foi o tema da palestra 
realizada pelo Sebrae na CDL de 
Iporá em uma parceria com a Sala do 
Empreendedor da cidade. O principal 
objetivo foi capacitar as empresas 
locais para o cumprimento da lei.

Duas turmas do curso Jovem 
Empreendedor Pequenos Passos 
(JEPP) receberam capacitação no 
dia 16 de agosto, em Pontalina. Uma 
turma com estudantes do 1º ao 5º 
ano e outra do 6º ao 9º ano.

O Sebrae realizou do curso Gestão 
Financeira/ Intermediário em parceria 
com a Associação Comercial Industrial e 
Agropecuária de Porangatu. A proposta foi 
oferecer aos empresários conhecimentos 
sobre os procedimentos indispensáveis 
para realizar uma boa gestão financeira.

A oficina"Análise de Negócio 
para Começar Bem", oferecida 
pelo Sebrae em parceria com a 
prefeitura de Anápolis, atendeu 
empreendedores locais.

Em encontros com produtores 
rurais de Cocalzinho de Goiás a equipe 
Sebrae apresentou o portfólio de ações 
e tratou da parceria com o Senar e com 
a Goiás Turismo. Foi discutida também a 
estruturação da rota turística das Uvas, 
Vinhos e Queijos do Cerrado.

O Seminário Empretec, realizado 
no Auditório Sebrae, em Goiânia, 
reuniu 18 participantes na terceira 
turma presencial, realizada seguindo 
todos os protocolos sanitários de 
prevenção contra a COVID-19.

A equipe Sebrae se reuniu 
com a presidente da Associação 
Comercial de Niquelândia, 
Fernanda Rodrigues, para tratar 
do calendário de capacitações 
presenciais no segundo semestre.

Em visita à Sala do Empreendedor 
de Três Ranchos, a equipe Sebrae 
tratou das orientações sobre o 
atendimento e qualificação deste 
para oferecer melhorias aos 
empresários locais.

A presidente da Associação Comercial 
de Barro Alto, Samyra Diniz, recebeu 
a equipe Sebrae para tratar das 
consultorias gerenciais e Sebraetec, além 
de cursos, oficinas e os programas Sebrae 
Na Sua Empresa e Brasil Mais Produtivo.

LGPD em pautaJovem Empreendedor

Gestão financeira

Análise de Negócio

Uvas, queijos e vinhos

Seminário Empretec

Capacitações

Sala do EmpreendedorSoluções Sebrae
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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 - GESTÃO FINANCEIRA - 
INTERMEDIÁRIO

CURSO - FERRAMENTAS PRÁTICAS 
PARA GESTÃO DA SUA EMPRESA

OFICINA MARKETING DIGITAL 
WHATSSAP

23/08/2021 a 27/08/2021 - 18:00 às 22:00

23/08/2021 a 26/08/2021 - 18:00 às 21:30

24/08/2021 - 09:00 às 18:00

 Goiânia | Gratuito

Anápolis | Gratuito

Online | Gratuito

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.

Sendo a empresa um sistema formado de 
partes interdependentes que necessitam de 
acompanhamento, esse curso promoverá a 
prática e o aprendizado de ferramentas de 
controles: financeiros, mercadológicos, de 
planejamento, organização e pessoas visando 
melhorar a gestão da sua empresa.

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.
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

Uma década de parceria com o Sebrae

Aumento de produção

Foi em 2001, com apenas 19 anos, que Daiane Viane 
Vieira Rodrigues Girardi herdou e passou a administrar 
o Casa Grande Hotel - o empreendimento da família 
construído por seus pais em 1996. “Eu praticamente 
cresci dentro de um hotel” conta. “Quando me formei 
em Direito, tive certeza que não era aquele o caminho 
pra mim.” Ela assumiu as rédeas do negócio: passou 
a tomar conta de toda a parte administrativa e de 
gestão do hotel. Parceira do Sebrae há uma década, 
Daiane hoje tem acompanhamento do ALI e vem 
desenvolvendo novas estratégias para a retomada 
num setor diretamente afetado pela pandemia. “Já 
implementei muita coisa e o próximo passo é criar a 
nova identidade visual”, finaliza

A história da marca Gata Bronzeada é a combinação 
de um caso de amor e vontade de empreender. 
Cássio Castro Teixeira e Kauany Aline Santos Martins. 
começaram a empresa CKL Malhas, em 2011, com 
apenas uma máquina manual. Hoje o grupo CKL 
tem mais de 40 funcionários e atua em Itapuranga 
(GO), Monte Sião (MG) e Goiânia, onde tem loja no 
Mega Moda Shopping. Foi ali que Cássio e Kauany 
encontraram o Sebrae. A marca deles foi uma das 12 
micro empresas selecionadas para participar de 2019 
a 2021 do projeto Encadeamento Produtivo. "Seguimos 
todas as orientações do Sebrae e alcançamos um aumento 
considerável em nossa produção", comemora Cássio.

GOIÂNIA

GOIÂNIA


