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Parceria com a Juceg, Programa Comece 
Certo vai ajudar novos empreendedores

Todas as pessoas que registrarem  uma micro ou pequena empresa na Junta Comercial 
de Goiás vai ter acesso ao portfólio de serviços do Sebrae

RETOMADA
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abertura de empresas do País, são em 
média 25 horas, além de impulsionar as 
atividades empresariais no Estado”

Com o Comece Certo 
vamos conseguir manter o 
posicionamento favorável 
de Goiás de menor tempo de 

Antônio Carlos Lima Neto
Diretor superintendente do Sebrae Goiás

Nós queremos que o empresário 
de micro vire pequeno, de 
pequeno passe para médio e 
assim por diante."

Euclides Barbo
Presidente da Juceg

Para abrir as comemorações 
do mês da micro e pequena 
empresa, o Sebrae lançou 
no dia 05 de outubro, em 

parceria com a Juceg, o  programa 
COMECE CERTO. A iniciativa que vai 
beneficiar todos os empreendedores  
que registrarem empresa na Junta 
Comercial do Estado. O serviço é 
gratuito e vai orientar e apoiar os novos 
negócios a partir da primeira semana 
de outubro. O link de acesso é  https://
vitrine.sebraego.com.br/comece-certo

A data foi escolhida por ser o Dia 
Nacional da Micro e Pequena Empresa. 
De acordo com o diretor superintendente 
do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de 
Lima Neto, o intuito é disponibilizar o 
melhor atendimento para o empresário 
goiano. “Espero que possamos contribuir 
significativamente com o futuro 
empresário nesse período de retomada da 
Economia, que certamente virá daqui para 
frente”, afirma. 

Com o Comece Certo o empreendedor 
será orientado pela equipe Sebrae 
a conhecer as soluções práticas que 
vão contribuir para uma gestão de 
excelência.  Serão cursos, consultorias, 

oficinas e demais serviços totalmente 
gratuitos.  “Vamos conseguir manter o 
posicionamento favorável de Goiás de 
menor tempo de abertura de empresas 
do País, são em média 25 horas”, destaca 
Antônio Carlos. 

O presidente da Juceg, Euclides Barbo, 
explicou que a entidade sempre teve 

a preocupação de orientar os novos 
empreendedores. “Nós pegamos na 
mão do empreendedor, trazemos para o 
Sebrae que dá toda a estrutura para que 
ele possa crescer com segurança”, disse. 

RETOMADA

De acordo com Euclides, apesar 
da pandemia, Goiás abriu em 2021, 
mais de 26 mil empresas, número que 
superou a marca dos cinco últimos 
anos. “A estatística mostra que a 
cada cinco empresas, uma morre em 
dois anos. Isso é o que nós queremos 
diminuir. Nós queremos que o 
empresário de micro vire pequeno, 
de pequeno passe para médio e assim 
por diante", finaliza.  
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Sebrae e Goiás Fomento alcançam 3° 
lugar em financiamentos para o Fampe

Novos empregados do Sebrae Goiás recebem treinamento

Somente no primeiro semestre 
deste ano, o fundo de aval do Sebrae 
para micro e pequenas empresas 
disponibilizou R$ 3 bilhões. A parceria 
com a Agência Goiás Fomento fez 
com que a instituição alcançasse o 3° 
lugar do Brasil em operações com o 
Fundo de Aval Sebrae para as Micro e 
Pequenas Empresas (FAMPE). Quem 
ganha são os micro e pequenos 
empreendedores goianos. De acordo 
com o analista Giovane Ferreira de 
Carvalho até quem é MEI e pequenas 
agroindústrias podem solicitar esta 
linha de crédito.

Para se ter uma ideia, até o dia 
1º de setembro de 2021, foram 
contratadas no Brasil 57.189 
operações com aval do FAMPE, 
que corresponde a um volume de 
empréstimo de R$ 3.693.063.458,71 
sendo que desse total o FAMPE 
garantiu R$ 2.905.729.479,10. 
Trata-se de um volume muito alto 
destinado para quem tem pouco ou 
nenhum acesso ao crédito por ser 
muito pequeno.A expectativa é que 
cada vez mais os micro e pequenos 
empreendedores de Goiás busquem 
os recursos do FAMPE.

Os novos empregados contratados 
do Sebrae Goiás, que foram recebidos 
no dia 22/09, receberam no último 
dia 06 de outubro capacitações na 
Unidade de Gestão de Pessoas (UGE) e 
Tecnologia da Informação. São novos 
analistas que serão distribuídos 
em diferentes regionais. 

SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae apoia 
Hackathon Agro Jataí 

Outubro - mês da 
pequena empresa

Os analistas André Ribeiro e  
Ivana Xavier participaram no dia 
01/10 de reunião para detalhar o 
edital do Hackathon Agro Jataí 2021, 
evento do qual o Sebrae é apoiador. 
Estiveram presentes representantes 
da Beetech, Senar Goiás e 
Universidade Federal de Jataí (UFJ).
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CRISTIANÓPOLIS
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PIRENÓPOLIS 

ARAGARÇAS 

Em visita a prefeitura 
de Cristianópolis, a equipe 
Sebrae tratou, no dia 30/09, 
do Programa Educação 
Empreendedora e da Sala do 
Empreendedor.

Em reunião com o prefeito 
de Abadiânia, José Diniz, com 
secretários, vereadores e 
empreendedores do município, a 
equipe Sebrae apresentou o portfólio 
de soluções do Sebrae Goiás.

Para atender a preocupação 
da Prefeitura de Alexânia com 
os empreendimentos informais 
de Olhos DÁ́gua, o Sebrae 
inaugurou no dia 05/10, a Sala 
do Empreendedor. O objetivo é 
fortalecer o Turismo e o Artesanato.

O povoado de Pedra Branca, 
em Catalão, recebeu no dia 1° de 
outubro a equipe Sebrae para tratar 
melhoria da renda de mulheres da 
localidade que fabricam alimentos e 
artesanatos típicos da região.  Foram 
apresentados os produtos Sebrae.

Em conjunto com a FAEG  e 
SENAR, a equipe Sebrae participou 
da Organização das ações de 
inovação e startups do Agro para 
2022. A reunião ocorreu no Sebrae 
Goiânia, no dia 06/10. 

Em reunião  de sensibilização de 
mulheres empreendedoras para a 
Jornada de Desenvolvimento do DELAS 
- o Workshop Mulheres Aruanenses em 
Ação, no dia 05/10, a equipe Sebrae até 
deu aa 64  participantes.

A Universidade Estadual de Goiás 
sediou no dia 05/10 a abertura 
da Semana do Empreendedor 
Pirenopolino. Participaram o SICOOB, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Junta Comercial e o Sebrae Goiás.

No dia 05/10, o Sebrae conversou 
com o prefeito, Ricardo Galvão, 
para alinhar o início das atividades 
da Sala do Empreendedor e o 1° 
Encontro Estadual de Prefeitos do 
Sebrae Goiás.

Educação Empreendedora

Soluções Sebrae

Olhos D'Água 

Artesanato e alimentação

Inovação e startups

Mulheres em ação

Semana do Empreendedor 

Encontro de Prefeitos

GIRO POR GOIÁS
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CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
(CDE) – SEBRAE/GO

CDE – SEBRAE GOIÁS 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

PALESTRA - COMO SE TORNAR UM 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

OFICINA - FORTALECENDO A 
IDENTIDADE FEMININA

WEBINAR -  
ATENDIMENTO AO CLIENTE

13/10/2021 - 14:00 às 16:00 
Pirenópolis | Gratuito

13/10/2021 - 17:00 às 21:00 
Anápolis| Gratuito 

 14/10/2021 - 14:30 às 16:30 
Online | Gratuito

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).

 O objetivo desta oficina é levar a mulher a 
compreender a evolução do seu papel na 
sociedade, refletir sobre os valores femininos e se 
identificar nos diversos papeis que desempenha 
nos diversos ambientes em que vive. 

 Atendimento ao Cliente: processos, 
técnicas e habilidades do atendimento e 
relacionamento, canais de atendimento ao 
cliente, estruturação de equipes. 

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

AGENDA SEBRAE

Atacadão Kids Acessórios e presentes
Com uma loja 

de 150m² na 
Região da 44, 
em Goiânia, as 
empresárias  
Juliana Gomes 
e Aline Andrade 
comemoram 
o sucesso 
das vendas 
no atacado e 
varejo.  “Abrimos uma loja que é grande aqui para 
a Região da 44, justamente para podermos prestar 
um atendimento diferenciado", explica Juliana. A 
Atacadão Kids fica no Pátio 44 Shopping e vende 
peças no quilo e por unidade. Aline lembra que a 
ajuda do Sebrae foi fundamental para a construção 
do diferencial da empresa, que é o respeito à 
autonomia nada crianças. 

Formada em propaganda 
e marketing, a empresária 
Flávia Palazzo é parte 
de uma família que 
empreendedores e 
sempre gostou da área de 
vendas. Em 2017 abriu a 
primeira loja no Shopping 
Bouganville, a Maria Xikita 
acessórios e presentes 
(@maria.xikita), que foi 
inspirada na própria filha 
e é direcionada ao público 
infantil. Recentemente, abriu outra unidade no 
Shopping Buena Vista. "Eu sempre busquei os cursos 
do SEBRAE e agora estou no projeto  ALI (Agente 
Local de Inovação) tem sido muito importante 
principalmente nas áreas que tenho maior 
dificuldade, como a gestão de estoques", conta.

GOIÂNIA GOIÂNIA

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM
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https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/palestra-como-se-tornar-um-microempreendedor-individual,4d631aeb1540c710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/oficina-fortalecendo-a-identidade-feminina,e556daaf5a4da710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/webinar-marketing-e-vendas-atendimento-ao-cliente,326fdacff283c710VgnVCM100000d701210aRCRD

