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Em entrevista realizada na sede do Sebrae Goiás, na 
última terça-feira, 31, o programa Café com a CBN, 
da Rádio CBN Goiânia, abordou as oportunidades 
para empreendedores no Estado em tempos de 

pandemia. O programa, ao vivo, teve início às 9h. Quatro 
entrevistas fizeram parte da programação. Todas mediadas 
pelos apresentadores Mariani Ribeiro e Luiz Geraldo.

A primeira entrevista foi com o Diretor-Superintendente 
do Sebrae, Antônio Carlos de Lima Neto, e com o 
Economista e professor da PUC Goiás, Sergio Duarte. 
Eles falaram sobre os reflexos da pandemia na economia 
goiana. O diretor-superintendente destacou que o 
empreendedorismo cresceu muito por necessidade, já que 
muitas pessoas ficaram desempregadas e reforçou o papel 
do Sebrae para ajudar esses novos empresários. 

Sebrae fala de oportunidades para 
empreendedores em Café com a CBN

Os participantes do Programa da Rádio CBN Goiânia mostraram que é possível empreender e conseguir 
saídas para a crise mesmo durante a pandemia

Diretor Superintendente - Antônio Carlos de Lima Neto, Diretor Presidente da Agência 
Goiás Fomento - Rivael Aguiar, Apresentadora CBN - Mariani Ribeiro,  Apresentador 
CBN -  Luiz Geraldo, Diretor de Tecnologia e Gestão do Sebrae - João Gouveia.

Em seguida, o secretário Estadual da Retomada, César 
Moura, disse que o Governo do Estado tem trabalhado, 
desde o ano passado, para oferecer crédito em condições 
que o empreendedor possa pagar. “Não adianta 
disponibilizar R$ 5 mil se os juros e as exigências são altas 
demais. Temos que racionalizar essa conta”, disse. 

O Diretor de Tecnologia e Gestão do Sebrae, João 
Gouveia, e o Diretor Presidente da Agência Goiás Fomento, 
Rivael Aguiar Pereira discutiram o tema “Linhas de crédito: 
Instrumento essencial na retomada”. Gouveia destacou 
que as principais linhas de crédito do órgão vão de R$ 5 
mil a R$ 400 mil, em especial para o Turismo. “Não pense 
que só hotéis têm crédito, até uma padaria consegue 
crédito na linha de turismo, por exemplo basta procurar as 
informações”, acrescentou Rivael. 

Para fechar a rodada de entrevistas, o Diretor de Técnico 
Marcelo Lessa falou que um dos legados positivos que 
essa pandemia vai deixar é a adaptação das empresas 
às plataformas tecnológicas. “Se não fosse por meio da 
tecnologia o número de negócios fechados teria sido muito 
maior”, afirma Lessa. 

O diretor superintendente, Antônio 
Carlos, e os gerentes Éder Oliveira e 
Larissa Ribeiro ao lado do empresário 
Maxwell Coelho e equipe.

Diretor de Tecnologia e Gestão do Sebrae 
- João Gouveia.

Diretor Presidente da Agência Goiás 
Fomento - Rivael Aguiar, Secretário 
d a  R e t o m a d a  -  C é s a r  M o u r a ,  
Diretor Superintendente - Antônio Carlos 
de Lima Neto

Diretor Técnico do Sebrae - Marcelo Lessa
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Governo  investe  
R$ 46,7 mi no turismo

O Sebrae participou, nesta 
sexta-feira, dia 03, do lançamento 
da campanha Goiás Fomento na 
Rota do Turismo, realizada pela 
Agência de Fomento em parceria 
com a Goiás Turismo e prefeituras. A 
iniciativa vai percorrer as 10 regiões 
turísticas do Estado para fortalecer 
a cadeia do turismo.

Feira do Empreendedor 
Digital 2021Missão empresarial em Lisboa

Potencializar as vendas
A Equipe do Sebrae Goiás se 

reuniu, no dia 01 de setembro, com 
secretários e representantes da 
Feira das Artes de Pirenópolis para 
conhecer os principais desafios 
enfrentados pelos empreendedores 
e iniciar a construção de uma 
proposta de adequação do modelo. 
O objetivo é potencializar vendas 
e melhorar o atendimento aos 
turistas que ali frequentam. Esta 

Ecossistema de inovação

Desde o dia 01 de setembro as 
inscrições para a Feira do Empreendedor 
Digital 2021 estão abertas. O maior 
evento de empreendedor ismo 
do mundo ocorre de 23 a 27 de 
Outubro, das 10h às 20h. Durante 
os c inco dias,  quem pretende 
empreender ou já tem uma micro ou  
pequena empresa encontrará uma 
programação diversificada, totalmente 
gratuita e 100% online.

O Sebrae está com inscrições abertas para 
que pequenos empresários possam participar 
da Missão Empresarial a WEB SUMMIT – 
Lisboa, Portugal 2021, que será realizada 
de 30 de outubro a 7 de novembro. A cada 
missão empresarial, o Sebrae subsidia até 
50% das despesas para pequenas empresas. 
Acesse o comunicado e se inscreva: Acesse o 
comunicado da Missão e inscreva-se: bit.ly/
MissaoEmpresarialSebrae.

Conselheiros, diretores e analistas do 
Sebrae Goiás participaram de visita técnica, 
3/9, no Instituto de Pesquisa Científica 
(Tecnopuc), em Porto Alegre (RS). Objetivo é 
a troca de conhecimentos, network, conhecer 
experiências e boas práticas na implantação 
de projetos e programas na área de inovação 
para empreendedores.

é uma parceria entre Sebrae  
Goiás e Nacional com a Prefeitura 
de Pirenópolis.
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GIRO POR GOIÁS 

QUIRINÓPOLIS

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO

SANTA RITA DO ARAGUAIA ANÁPOLIS

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

BELA VISTA DE GOIÁS

CAMPESTRE DE GOIÁS SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS

GOIÂNIA

O gerente da Regional Sudoeste, 
Adriano Teixeira, e a analista Tassiany 
Costa se reuniram, no dia 20,  com 
representantes da coordenação de 
ensino de  Quirinópolis para alinhar 
a parceria com a prefeitura.

Representantes do poder municipal 
de São Miguel do Passa Quatro e 
lideranças rurais participaram de 
reunião, no dia 26 de agosto, com o 
Sebrae e SENAR para alinhamento de 
ações para pequenos empresários.

Equipes Sebrae de Goiás e do 
Mato Grosso se reuniram, no dia 19 
de agosto, com representantes da 
Associações comerciais para discutir 
as obras de construção da empresa 
Euca Energy.

A Agência Sebrae Anápolis, em 
parceria com a prefeitura, realizou 
no dia 27 de agosto a palestra 
"Como Se Tornar Um MEI". A ação 
é parte de iniciativa que prevê 
outras 30 capacitações.

O secretário de Indústria, Comércio e 
Agropecuária de Santa Terezinha de Goiás, 
Romualdo Martins, recebeu no dia 24  a 
analista, Ana Paula da Conceição,  para 
tratar  do programa piloto Sebrae No 
Campo – Gado de Corte.

Em ação que íntegra a parceria 
Sebrae|SENAR, equipes das duas 
instituições estiveram com representantes 
da Agrodefesa, Secretaria de Agricultura e 
Sindicato Rural, no dia 26 de agosto para 
tratar das demandas do município.

No dia 25 de agosto a cidade de 
Campestre recebeu a Caravana da 
Retomada. A equipe Sebrae e da Goiás 
Fomento realizaram atendimentos 
presenciais a empreendores do campo 
e da cidade.

Em ação no dia 26 de agosto, o 
prefeito de Santo Antônio de Goiás, 
Kleber Freitas, firmou acordo para a 
instalação da Sala do Empreendedor 
no município.

Em parceria com a Faculdade Sul 
Americana (Fasam), o Sebrae realizou no 
dia 25 de agosto o webinar Gestão 4.0  e 
no dia 21 de agosto outro encontro virtual 
sobre  Storytelling, com a Unigoiás.

Jovens Empreendedores

Produtores Rurais

Euca Energy Como se tornar MEI

Sebrae no Campo

Alinhamento de ações

Caravana da Retomada Parceria

Universidades
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HISTÓRIAS 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 - A MULHER 
EMPREENDEDORA

PALESTRA - COMO SE TORNAR UM 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

OFICINA - IN_BOOK: SUCESSO DO 
CLIENTE (CUSTOMER SUCCESS)

08/09/2021 - 18:30 às 22:30 10/09/2021 - 14:00 às 16:0009/09/2021 - 18:30 às 22:30
Silvânia | Gratuito Anápolis | GratuitoOnline | Gratuito
Conhecer as características do comportamento 
empreendedor de forma a adotar uma postura favorável 
ao desenvolvimento de ações empreendedoras a partir 
de exemplos práticos de mulheres empreendedoras.

Entenda qual a importância em se formalizar para 
o pleno desenvolvimento do seu negócio e quais 
benefícios, vantagens e obrigações terá ao se 
tornar um Microempreendedor Individual (MEI).

Conjunto de oficinas Hands_on, mãos na 
massa. Oficina baseada no livro "Customer 
Success" de Nick Mehta, Lincoln Murphy e 
Dan Steinman.

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

GOIÂNIA GOIÂNIA
De Goiás para o mundo Medicina popular

Maxwell Coelho Cunha e Silva, 42 anos, é 
empreendedor desde os 18 e, rapidamente, durante 
a pandemia enxergou uma nova oportunidade. Ele é 
criador da plataforma Oferta Play, um marketplace 
100% goiano, criado para ajudar micro, pequenos e até 
grandes empresários a vender na internet. Ele destaca 
que durante todo o processo contou com a orientação 
do Sebrae. "Com a pandemia,  o comércio online se tornou 
uma necessidade e foi daí que veio a oportunidade", avalia. 
A plataforma será lançada no dia 15/10.

Alex Borges 
Guimarães, 40, 
buscou o Sebrae 
durante a Pandemia 
para encontrar 
maneiras de driblar 
a crise.  Ele é sócio 
da DR Clínica Pra 
Você, que tem 
consultas e exames 
a preços populares. 
Localizada no 
Banana Shopping, no centro de Goiânia, o espaço conta 
com uma equipe de 30 médicos no corpo clínico, além de 
laboratório, exames de ultrassom, teste ergométrico, mapa, 
holter e eletrocardiograma. A clínica foi criada em 2016, 
e com a pandemia estava perdendo clientes. "Tivemos 
um declínio nesse período, mas conseguimos não demitir 
nenhum dos nossos 14 funcionarios. Primeiro buscamos 
assessoria de marketing, que foi maravilhosa".


