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Agentes de Desenvolvimento participam  
de primeiro encontro após a pandemia

Cerca de cem participantes estiveram reunidos em evento realizado 
com respeito às normas sanitárias em um esforço para superar a crise 
e melhorar o empreendedorismo em Goiás

REDE DE APOIO

A função do Agente de Desenvolvimento foi 
criada a partir da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa (123/2006), que a partir desta devem 
ser nomeados pelas prefeituras. Em Goiás, 
o Sebrae, atende de forma permanente 62 
municípios, com consultoria de Políticas 
Públicas voltadas para a melhoria do ambiente 
de negócios. Essa atuação continuada em 2021, 
visa preparar tais municípios para aderirem ao 
Programa Cidade Empreendedora em 2022.
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Com o objetivo de estimular 
o pensamento e a ação 
em rede, o Encontro 
Estadual de Agentes de 

Desenvolvimento (AD) reuniu cerca 
de 100 participantes de 13 a 15 de 
outubro, em Goiânia. Foi o primeiro 
encontro realizado após o inicio da 
pandemia e a organização garantiu 
que todos os cuidados enumerados 
pela OMS fossem respeitados. 

Os três diretores do Sebrae Goiás 
estiveram presentes e, na abertura, o 
Diretor Técnico Marcelo Lessa destacou 
a importância da ação em rede nesse 
momento. “Precisamos atender os 
micro e pequenos empresários nesse 
período de retomada, afim de superar 
os desafios e promover o crescimento 
que todos nós almejamos”, 
completou. E lembrou os presentes 
da importância do Encontro Estadual 
de Prefeitos do Sebrae, que será 
realizado no dia 21 de outubro.

O Diretor de Administração e 
Finanças João Gouveia mostrou 

que no auditório onde estavam 
todos os AD presentes, estavam 
concentrados 49% dos CNPJs do 
Estado. "Nosso objetivo é colocar em 
movimento o que está parado, buscar 
a transformação e podemos dar o 
empurrão que os corajosos micro e 
pequenos empreendedores do nosso 
Estado precisam”, ressaltou.  

O diretor superintendente, Antônio 
Carlos de Lima Neto, disse que os 
profissionais presentes serão agentes 
de transformação. “Vocês sabem 
da importância do trabalho que 
desenvolvemos, não podemos deixar 
o Brasil parar diante das dificuldades é 
preciso criar meios de reagir”, finalizou. 

No encerramento, representantes 
dos municípios pediram que pediram 
que o encontro de ADs fosse realizado, 
ao menos, duas vezes ao ano, para que 
o planejamento e os compromissos 
sejam constantemente renovados.  

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Parceria 21/22

Lideranças  
do Amanhã 

Em Goiânia, a equipe Sebrae se 
reuniu com representantes do Conselho 
Regional dos Representantes Comerciais 
de Goiás (CORE-GO) para definir as 
ações em parceria para o final de 2021 
e início de 2022. O encontro ocorreu no 
dia 14 de outubro na sede do Sebrae. 

O Sebrae sediou, de 13 a 17 de 
outubro, o evento GO JR 21 - As 
lideranças do amanhã, realizado 
pela Confederação Brasileira de 
Empresas Juniores, em Goiânia. 
O diretor técnico, Marcelo Lessa, 
destacou que para 2022 o propósito 
do Sebrae é realizar ainda mais 
ações para beneficiar esse público. 
"Fomentar e apoiar as lideranças 
jovens é nosso papel", disse.

8º Congresso da Facieg será  
em Caldas Novas

Turismo 4.0 na Região Turística 
Pegadas no Cerrado

A região turística Pegadas do 
Cerrado, composta por 16 municípios, 
recebeu no dia 14/10 o encontro do 
Programa Turismo 4.0. Na ocasião, o 
Sebrae apresentou os resultados do 
levantamento realizado no primeiro 
semestre de 2021 sobre a situação de 
cada município no segmento e apontou 
soluções que a Goiás Turismo e o 
Sebrae podem oferecer. 

Estiveram presentes três prefeitos 
da região: Argemiro Neto (Caipônia); 
Fernanda Nolasco (Baliza) e Marly 

De 22 a 24 de outubro, Caldas 
Novas receberá presidentes e 
representantes das associações 
comerciais de todo o Estado para 
a realização do 8º Congresso das 
Associações Comerciais, Industriais e 
Empresariais e Goiás. A realização é 
uma iniciativa da Facieg, em parceria 
com o Sebrae, a Confederação 
das Associações Comerciais e 

Empresariais do Brasil (CACB) e 
com o Sicredi. “Vamos oferecer 
uma programação estratégica 
para impulsionar a retomada 
econômica e discutir o papel 
fundamental dos empreendedores 
neste momento”, afirma o 
superintendente do Sebrae 
Goiás, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto.

Rezende Rodrigues (Portelândia). 
Representantes do poder público 
e da iniciativa privada apontaram 
as necessidades de cada cidade 
e formas de atuação conjunta 
com o Sebrae. As cidades que 
integram a região são: Aurilândia, 
Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, 
Chapadão do Céu, Jandaí, Jataí, 
Maurilândia, Mineiros, Paraúna, 
Perolândia, Piranhas, Portelândia, 
Rio Verde, Santa Rita do Araguaia, 
Serranópolis e Turverlândia.
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CATALÃO

URUTAÍ

VALE DO ARAGUAIA 

MOZARLÂNDIA

JARAGUÁ

POSSE

Em visita ao prefeito de Catalão, Adib 
Elias, no dia 13/10, o Sebrae apresentou 
os resultados das ações no município e 
o número de atendimentos da Sala 
do Empreendedor.

Produtores Rurais de Urutaí 
participaram, no dia 08/10,  de 
reunião para conhecer o portfólio 
do SEBRAE  de gestão e Tecnologia. 
No mesmo dia, artesãos ouviram a  
palestra "gestão de vendas."

De 05 a 07 de outubro, o Sebrae 
percorreu três municípios da 
Região do Vale do Araguaia em 
ações integrantes da Caravana da 
Retomada. São Miguel do Araguaia, 
Mundo Novo e Nova Crixás 
receberam reuniões com lideranças 
municipais, palestras e oficinas.

Em ação da Caravana da Retomada, no 
dia 08/10, o Sebrae ministrou a palestra 
"Como aproveitar a Retomada Econômica 
para Vender Mais". Na ocasião o prefeito 
Valter Aleixo, recebeu o convite para o 
Encontro Estadual de Prefeitos.

No dia 07/10, a equipe Sebrae 
participou de reunião com o Sindicato 
Rural de Jaraguá  para debater o 
Programa Sebrae em Campo, que vai 
beneficiar 40 produtores rurais.

De 14 a 15 de outubro, o Sebrae 
realizou o primeiro encontro de 
imersão do Projeto LIDER Nordeste 
Goiano. Para debater a construção da 
identidade do grupo de lideranças.

Resultados 

Gestão de Vendas

Conjunto de ações 

Caravana da Retomada

Sebrae em Campo 

LIDER Nordeste Goiano

GIRO POR GOIÁS

REGIONAL SUDOESTE

SILVÂNIA

A equipe Sebrae da Regional 
Sudoeste visitou 12 municípios 
para entregar pessoalmente 
os convites para o 1° Encontro 
Estadual de Prefeitos de Goiás.

A equipe Sebrae apresentou 
às lideranças de Silvânia o novo 
analista da microrregião, Ewerton 
Costa no dia 08/10. Na ocasião, 
convidou o prefeito Geraldo 
Luiz Santana, o convite para o 1° 
Encontro Estadual de Prefeitos.

Encontro de prefeitos 

Mobilização de lideranças 
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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 Administração e Finanças

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

WEBINAR - MARKETING  
DE RELACIONAMENTO

CURSO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

CURSO - TRANSFORME SUA  
IDEIA EM MODELO DE NEGÓCIO

18/10/2021 | Online | Gratuito 18/10/2021 | Anápolis | Gratuito 18 a 21/10/2021 | Santo Antônio de Goiás | Gratuito

Marketing de Relacionamento: 
estratégias, soluções 
tecnológicas de 
relacionamento com o cliente, 
pós-venda, fidelização. 

A proposta desse curso é possibilitar aos 
participantes compreenderem a importância 
de elaborar projetos, de forma planejada, 
serão apresentadas ferramentas de 
planejamento, que visam buscar as melhores 
soluções em projetos para as necessidades 
que a organização busca solucionar.

Compreender o conceito de Modelo de Negócios.
• Conhecer a metodologia do QUADRO.
• Predispor-se a adotar uma postura proativa diante das mudanças.
• Buscar soluções criativas para a inovação nos Negócios.
• Aplicar os conhecimentos na elaboração de Modelo de Negócios Inovadores. 

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

AGENDA SEBRAE

Atendimento de Qualidade Versatilidade e foco 
Com experiência em 

gestão de pessoas, 
Alecsandra de Sousa 
Queiroz Melo, decidiu 
que era hora de 
empreender quando 
percebeu que seu 
verdadeiro desejo era o 
de cuidar das pessoas. 
Ela criou a Splendore 
Multimarcas, na Cidade 
Empresarial  
(@splendoremultimarcas), 
que começou como e logo 

se destacou por oferecer um cuidado individualizado 
e diversidade de produtos.  “Cada cliente que entra 
na minha loja é especial." Em 2020, a empresária 
buscou ajuda do Sebrae para aprimorar ainda mais o 
atendimento.

Com um espírito 
empreendedor 
que o levou do 
campo a cidade 
aos 12 anos, 
Christian Pereira 
aprendeu cedo o 
valor do estudo. 
Foi através dele 
que conseguiu 
um estágio em 
Goiânia, aos 
16 anos. Depois de seu primeiro empreendimento - a 
Quality Info Cursos Profissionalizantes, em Goianira. Hoje 
o empresário atua em diversos segmentos, entre eles o de 
alto-falantes, sendo um dos líderes do campo no interior 
de Goiás. “Digo sempre que é preciso foco, atitude e 
qualificação profissional. Com essas três coisas e a ajuda do 
Sebrae criamos nossas oportunidades”, finaliza.

APARECIDA DE GOIÂNIA GOIANIRA

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/webinar-marketing-e-vendas-marketing-de-relacionamento,476fdacff283c710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/curso-elaboracao-de-projetos-para-captacao-de-recursos-presencial,0ea76aa45b23b710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/curso-transforme-sua-ideia-em-modelo-de-negocio,0adb60d7aac5c710VgnVCM100000d701210aRCRD

