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Goiás é um Estado com 
forte presença do 
segmento de moda 
e têxtil. Por isso, o 

Sebrae Goiás criou um pacote de 
ações itinerantes para melhorar 
a presença digital das marcas 
goianas. O SEBRAE TÁ NA MODA! 
vai percorrer mais de 20 cidades do 
interior com a palestra “Como se 
tornar um vendedor influenciador?” 
ministrada pela colunista de moda 
e trendsetter, Thay Sanqueta 
(@thaysanqueta). O primeiro 
encontro foi realizado no dia 2 de 
setembro, em Caldas Novas. 

A responsável pelo projeto, 
a analista do Sebrae Goiás 
Thaís Oliveira, explica que a 

proposta surgiu para 
oferecer suporte os 
empreendedores 
do setor frente as 

dificuldades 
ocasionadas pela 

pandemia. 
“Principalmente 
no interior, 
existem muitos 

negócios que 
atuam apenas no 
modo offline e 
nossa proposta 
é ajudar essas 
pessoas a ter 
uma presença no 
mundo online”, 
explica. 

Com mais 
de 46 mil 
seguidores no 

Sebrae tá na moda
Projeto vai percorrer mais de 20 cidades com a palestra  

da influenciadora digital Thay Sanqueta sobre marketing digital 

MODA

EDIÇÕES SEBRAE TÁ NA MODA 
20.09.21 – 2ª Feira - Inhumas
21.09.21 – 3ª Feira - Itaguari
28.09.21 – 3ª Feira - Anápolis
29.09.21 – 4ª Feira - Trindade
30.09.21 – 4ª Feira - Aparecida de Goiânia
05.10.21 – 3ª Feira - Luziânia
06.10.21 – 4ª Feira - Valparaíso de Goiás
07.10.21 – 5ª Feira - Posse
19.10.21 – 3ª Feira - Santa Helena de Goiás
20.10.21 – 4ª Feira - Rio Verde
21.10.21 – 5ª Feira - Jataí
26.10.21 – 3ª Feira - Itumbiara
27.10.21 – 4ª Feira - Catalão
03.11.21 – 4ª Feira - Sanclerlândia
04.11.21 – 5ª Feira - São Luís de Montes Belos
08.11.21 – 2ª Feira - Jaraguá
10.11.21 – 4ª Feira - Goianésia
11.11.21 – 5ª Feira - Porangatu
18.11.21 – 5ª Feira - Pontalina
30.11.21 – 3ª Feira - Goiânia

Primeira turma do Sebrae Tá na Moda! em encontro realizado no dia 02 de setembro, em Caldas Novas.

Instagram, Thay Sanqueta, busca 
uma abordagem clara e objetiva para 
tratar o tema. “Recebemos todos os 
dias empreendedores que já sabem 
que é preciso estar no Instagram, que 
entendem o papel das postagens no 
feed, dos stories, mas ainda buscam 
uma maneira ocupar esses espaços 
sem ser apenas mais uma marca 
vendendo roupa no Instagram e fazer 
mais do mesmo", explica. 

O foco é levar esses 
empreendedores a fazerem um bom 
uso das redes sociais e estabelecer 

um relacionamento positivo com 
os clientes por meio das redes 
sociais, além de fazer com que 
esse relacionamento se converta 
diretamente em vendas. Para 
mais sobre o projeto e garantir 
sua inscrição, acesse confira a 
programação: https://vitrine.
sebraego.com.br/moda/



Com o objetivo de melhorar 
a oferta de produtos e 
serviços aos turistas em 
Pirenópolis, o prefeito Nivaldo 
Antônio de Melo recebeu 
o diretor superintendente 
Antônio Carlos Lima Neto e 
o presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE),  

Ubiratan  da  Silva  Lopes, para tratar da parceria.  A prefeitura 
espera chegar aos 300 anos (hoje tem 294) como um polo de 
referência nacional na conservação do patrimônio histórico,  na 
exploração sustentável dos aspectos naturais e no tratamento 
adequado do lixo. “Queremos que o Sebrae faça de Pirenópolis um 
modelo de transformação socioeconômica”, disse o prefeito.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

R$ 35,5 milhões em empréstimos do FCO

Profissionalização do Turismo

Maratona de 
Inovação

Sebrae está comprometido com 
a Conservathon, uma maratona  de 
inovação online que busca encontrar 
soluções para a preservação do 
cerrado do Nordeste Goiano. O 
evento é uma iniciativa da Fundação 
grupo O Boticário de proteção à 
natureza. Na última quinta-feira, 
dia 15, os analistas Camila Moreira, 
Athos Ribeiro e Cleber Chagas se 
reuniram com o relações públicas da 
entidade, Ilke Weber,  para debater 
as possíveis interfaces de cooperação 
com o Sebrae com a Fundação a 
partir de experiências do Sebrae/PR. 
Em Goiás, haverão apoios e ações 
ambientais para produtores Rurais 
via Sebraetec. Haverá ainda um 
integrante da equipe Sebrae no 
acompanhamento do Conservathon, 
que será realizado de maneira online 
de 21 a 23 de setembro.

Jataí terá Educação Empreendedora
Já em 2022, as escolas municipais 

de Jataí vão oferecer aos estudantes 
do Ensino Fundamental o conteúdo 
do Programa Nacional de Educação 
Empreendedora do Sebrae, 
voltado para formação do perfil 
empreendedor. O presidente do 
Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE), Ubiratan da Silva Lopes, e 
superintendente Antônio Carlos 
Lima Neto participaram de reunião 
com a Prefeitura de Jataí, a 

Associação Comercial e Industrial 
Jataí (ACIJ) e a Federação das 
Associações Comerciais, Industriais  
e Agropecuárias  do  Estado  de 
Goiás (FACIEG) para debater os 
termos da parceria.

O diretor superintendente do Sebrae, 
Antônio Carlos Lima Neto, participou 
nesta sexta-feira (17) da reunião do 
Conselho de Desenvolvimento do 
Estado em que foram destinados 
R$ 35,5 milhões em empréstimos 
do FCO Rural para mini e pequenos 
e pequenos-médios produtores. Na 
ocasião a Câmara deliberativa aprovou 42 
cartas-consulta para empreendimentos 

em 27 municípios goianos, o que 
significa investimentos na ordem de 66 
milhões de reais, com a geração de 166 

empregos diretos. Foram 28 milhões de 
reais para o segmento empresarial e 38 
milhões de reais para o rural.
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GIRO POR GOIÁS 

ALEXÂNIA

GOIÂNIA

TURVÂNIA

PALMELO

IPORÁ

PIRENÓPOLIS

ITUMBIARA

SILVÂNIA

A secretaria de administração de 
Alexânia recebeu a equipe Sebrae 
para tratar de ações direcionadas 
aos empreendedores do distrito de 
Olhos D'água, destino turístico de 
relevância para a região.

Cerca de 100 pessoas participaram 
no último sábado, dia 11, do webinar 
Design Thinking, realizado pelo 
Sebrae em parceria com o centro 
universitário UNIGOIAS.

A equipe Sebrae realizou 
no dia 9 de setembro, em 
Turvânia, a capacitação Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
- JEPP. A ação atendeu professores 
da rede pública de Educação.

A equipe Sebrae realizou 
atendimento presencial e 
ministrou palestras na Caravana 
da Retomada, realizada no dia 
09/09 em Palmelo. A primeira 
intitulada "novos tempos, novos 
desafios" e a tratou de produção 
de alimentos.

Na última quinta-feira, 16, o Sebrae 
realizou atendimento presencial aos 
empreendedores Cooperados da 
Sicredi Cerrado, em Iporá. A ação foi 
realizada em parceria com o Programa 
Juntos SICREDI.

O Sebrae participou do encontro 
Regional da Associação Nacional de 
Secretários e Dirigentes de Turismo 
(ANSEDITUR), no dia 13/09. O evento 
reuniu secretários e dirigentes de 
turismo do Centro-Oeste. Mais de 45 
secretários municipais de turismo de 
Goiás estiveram presentes.

Começou neste dia 13 de setembro 
a turma do seminário Empretec, em 
Itumbiara. O evento que foi realizado 
no Senac é parte de um programa de 
formação de empreendedores em todo 
o mundo, que utiliza a metodologia 
desenvolvida pela ONU e no Brasil é 
mais um dos produtos Sebrae.

A Oficina Mulher Empreendedora, 
realizada no dia 8 de setembro, 
na Sala do Empreendedor de 
Silvânia, abordou o comportamento 
empreendedor a partir de exemplos 
práticos de mulheres de sucesso.

Olhos D'água

Design Thinking

Ensino público

Novos desafios 

Sicredi Cerrado

Turismo no Centro-Oeste

Abertura Empretec

Mulher Empreendedora
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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 - ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS PARA CAPTAÇÃO  
DE RECURSOS

CURSO - EMPRETEC

OFICINA - A MULHER 
EMPREENDEDORA

20 a 23/09/2021  
Alto Horizonte | Gratuito

20 a 25/09/2021  
| Goiânia | R$ 1 470,00

20/09/2021  
Santo Antônio de Goiás | Gratuito

Aprenda a elaborar um projeto social 
ou de desenvolvimento territorial para 
captação de recursos geridos pelos 
governos, federal e estadual, empresas 
estatais ou outras instituições. Conheça 
ainda estratégias de negociação de 
recursos financeiros com base em 
informações organizadas.

Aprenda como aumentar seu 
potencial para gerir melhor o seu 
empreendimento ou para iniciar um 
negócio bem-sucedido. O EMPRETEC 
(desenvolvido pelo ONU) propõe 
atividades práticas, fermentas 
como Design Thinking, Inovação e 
Sustentabilidade, além de ferramentas 
que desenvolvem características 
empreendedoras para transformar o 
seu negócio e sua vida.

Conheça as características do 
comportamento empreendedor e 
de que forma adotar uma postura 
favorável ao desenvolvimento de ações 
empreendedoras a partir de exemplos 
práticos de mulheres empreendedoras.

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

AGENDA SEBRAE

Goiana vence premiação nacional

Atendimento é segredo do mundo online 

A farmacêutica e pesquisadora Luciana 
Rodovalho é PhD venceu a premiação 
Mulheres Inovadoras, da Finep - a 
financiadora  de Pesquisas do Ministério de 
Ciência e  Tecnologia.  Ela é responsável pelo 
desenvolvimento do Multipet, medicamento 
desenvolvido para o controle de parasitas 
em animais de pequeno porte e que trata de 
forma segura e sem efeitos colaterais, estimula 
o sistema imunológico do animal a partir de 
forças relacionadas a física quântica. Foram 
mais de 300 startups inscritas e  as campeãs 
receberão aporte de 100 mil reais.

Com a pandemia, a maioria das empresas 
brasileiras tiveram que acelerar seus projetos 
de tecnologia. Para o gestor e especialista em 
inovação, Marcos Henrique Santos, que é CEO 
da  Launch Machine, Gestão de Lançamentos 
Imobiliários, na Capital, o maior desafio para as 
empresas é substituir as fases presenciais do 
processo de compra e venda e iniciar um processo 
de qualidade em atendimento online. "Por 
exemplo, antes, era comum uma pessoa ir de loja 
em loja física, experimentar diversas peças e, depois 
comprar a roupa. Agora, os provadores virtuais 
possibilita que a pessoa molde um manequim 
conforme suas medidas e experimente."

GOIÂNIA

GOIÂNIA


