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Os selecionados na categoria estadual passam a concorrer na categoria regional e 
os vencedores nas etapas regionais passam a concorrer na etapa nacional

RECONHECIMENTO

Categoria texto: “Mais etapas para 
empreender”, publicada no Jornal O Popular, 
da Jornalista Katherine Abreu Alexandria.

Categoria áudio: “Encadeamento 
produ� vo fortalece pequenos negócios no 
enfrentamento à pandemia”, Rádio Vera Cruz 
FM de Goianésia, do Jornalista Lucas Moraes.

Categoria vídeo: “Empreendedores alcançam 
bons resultados ao seguirem dicas mercado, 
Tevê Anhanguera, com produção de Filipe 
Cruz, reportagem de Adriano Reges e 
cinegrafi a de Juan Moynier.

A etapa estadual da 8ª. edição do 
Prêmio Sebrae de Jornalismo 
entregou a premiação para os 

jornalistas goianos vencedores, durante 
evento online realizado na última quarta, dia 27. 
O diretor de Administração e Finanças do Sebrae 
Goiás, João Carlos Gouveia, realizou a abertura 
do evento e falou da vocação empreendedora 
do Brasil.   O diretor técnico, Marcelo Lessa, 
participou da mesa com os palestrantes Mairá 
Mendonça, que é Head de Marketing do Ifood 
Mercado, e Max Coelho, CEO do Grupo GMX, 
responsável pelo lançamento da startup Oferta 
Play. 

“Observamos o tanto que os profissionais 
do jornalismo e comunicação têm de 
semelhança com os empreendedores. Isso 
é muito importante para seguir no mercado. 
Principalmente com essa pandemia, precisamos 
ter o pensamento positivo e inovador”, ressaltou 
Marcelo Lessa. A jornalista Katherine Abreu, do 
Jornal O Popular, foi a vencedora na categoria 
texto com a reportagem  “Mais etapas para 
empreender”. 

"É um privilégio ter tido a oportunidade de 
contar histórias de mulheres, chefes de família 
que mesmo diante de todas as dificuldades 
impostas pela pandemia recorreram ao próprio 
talento pra  celebrar conquistas no mercado .  
Luz,  câmera e ação,  com o empreendedorismo 
na vida real", revela o ganhador da categoria de 
Vídeo, Adriano Reges.

“Em tempos tão difíceis, o reconhecimento 

do trabalho da imprensa é muito gratificante”, 
avaliou a jornalista Katherine Alexandria, 
vencedora na categoria texto. O Diretor-
superintendente do Sebrae Goiás, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, encerrou o evento. 
“Estamos satisfeitos em chegar à finalização da 
8ª edição do prêmio estadual. Eu, junto com 
toda a Diretoria, acreditei e apoiei este edital e o 
trabalho dos Jornalistas goianos”, finalizou.

Par� ciparam da Comissão Julgadora a 
jornalista do Sebrae Nacional, Ana Lúcia 
Alves; a jornalista e diretora da Faculdade de 
Informação e Comunicação, da UFG, Angelita 
Lima; as gerentes do Sebrae Goiás, Fernanda 
Lobato e Larissa Ribeiro e o jornalista e chefe 
de gabinete do Conselho Delibera� vo do 
Sebrae Goiás, Wilson Menezes.

CONHEÇA OS VENCEDORES

DIRETOR JOÃO GOUVEIA

DIRETOR ANTÔNIO CARLOS

DIREITOR MARCELO LESSA

Prêmio Sebrae de Jornalismo divulga vencedores em Goiás
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Conselho Deliberativo aprova Plano Anual e Orçamento 2022
O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do 

Sebrae/GO, em sua 10ª Reunião Ordinária de 
2021, aprovou, por unanimidade, o Plano Anual 
e Orçamento 2022, proposto pela Diretoria 
Executiva. O orçamento de R$ 123,3 milhões será 
destinado ao atendimento de 105.000 pequenos 
negócios em Goiás. Desse total do orçamento, 72% 
deverão ser aplicados para a atividade finalística da 
instituição, contemplando 18% das microempresas 
e empresas de pequeno porte do Estado.

Para o presidente do CDE, Ubiratan Lopes, a 
aprovação do Plano Anual e Orçamento 2022, 
na íntegra e por unanimidade, mostra a sintonia 
entre o Conselho e a Diretoria Executiva e, 
principalmente, o reconhecimento aos resultados 
alcançados nos últimos seis meses. O documento 
discrimina o cenário de atuação, os objetivos 
estratégicos, as diretrizes locais, os indicadores 
do acordo de resultados, o cenário de recursos, 
a origem e aplicação de recursos, os programas 
nacionais, a carteira de iniciativas, bem como as 

principais medidas de gestão para alcançar os 
resultados.

A pauta da reunião também contou com 
apresentações do Calendário Temático (Relatório 
Trimestral Sobre Sindicâncias e Relatório Trimestral 
de Monitoramento do Orçamento), além de 
apresentações da Diretoria Executiva sobre a 
programação de comemoração dos 50 anos do 
Sebrae e da iniciativa de antecipar a quitação de 
empréstimo junto ao SEBRAE/NA contraído para 
a construção de estrutura física.

8° Congresso da Facieg reúne autoridades empresariais em Caldas Novas 
A Federação das Associações Comerciais, 

Industriais, Empresariais e Agropecuárias 
do Estado de Goiás (Facieg)  realizou nos 
dias 22 e 23 de outubro, em Caldas Novas, 
o 8º Congresso das Associações Comerciais, 
Industriais e Empresariais com o tema Retomada 
Econômica para o Desenvolvimento de Goiás. 
O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae 
e Presidente do Conselho Deliberativo da Facieg, 
Ubiratan da Silva Lopes, destacou a colaboração 
do Sebrae Goiás. “Juntos atuamos no combate ao 
desemprego, redução da carga tributária, aumento 
da produtividade e competividade”, disse Ubiratan. 
O presidente da Facieg, Sebastião Vieira Sobrinho, 
afirmou que a iniciativa visa preparar os gestores 
das associações comerciais para novos desafios. 

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado reforçou, 
na oportunidade, a importância da união e 
representatividade dos comerciantes goianos. 
“Vocês têm um papel relevante na economia 
goiana e têm legitimidade para dar voz a esse 
segmento”, disse. O deputado federal Zé Mário 
Schreiner, a deputada Magda Moffato e  o prefeito 
Kleber Marra também estiveram presentes. 

Feira do Empreendedor 2021 bateu recorde de inscritos
Mais de 115,3 mil pessoas se inscreveram 

na Feira do Empreendedor 2021, a maior feira 
online de empreendedorismo do mundo, que 
encerrou sua programação de cinco dias no 
dia 27/10. Foram 190 mil atendimentos e uma 
es� ma� va média de negócios em torno de R$ 

9,5 milhões, originários das 296 reuniões de 
rodadas de negócios realizadas. As empresas 
goianas Sí� o Boca do Mato, de Mambaí, e 
ABN Máquinas, de Goiânia, es� veram entre 
as 10 empresas benefi ciadas pelo Sebrae, que 
forneceu o estande virtual gratuito.



PÁGINA 03
SEBRAE EM PAUTA

GIRO POR GOIÁS

IPAMERI

ÁGUAS LINDAS

Empreendedores de Águas Lindas 
se reuniram com a equipe Sebrae no 
dia 19/10 para debater uma agenda de 
fortalecimento do empreendedorismo local. 

Reinauguração 

Comércio local 

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO

Secretários e diretores do poder 
municipal de Santo Antônio do 
Descoberto se reuniram no dia 20/10 com 
a equipe Sebrae para tratar da proposta 
de consultoria para a realização de estudo 
da potencialidade turística da cidade.

Potencialidades turísticas

BURITI ALEGRE

ITUMBIARA

PONTALINA

CERES

O prefeito André Chaves recebeu 
os analistas Sebrae, Ádria Caixeta e 
Andrey Azeredo, para conversar sobre 
a mobilização das lideranças polí� cas e 
empresariais da região para o Encontro 
Regional agendado para o dia 24 de 
novembro deste ano. 

Como parte do programa #SebraeTáNaModa, 
empreendedoras do segmento da cidade de 
Itumbiara par� ciparam da palestra Como se 
tornar um vendedor infl uenciador? O evento 
ocorreu no dia 26/10 com o apoio da prefeitura, 
Senac, ACISI, CDL e Ulbra.

A Sala do empreendedor de 
Ipameri foi reinaugurada neste mês 
de outubro em cerimônia que contou 
com a presença do prefeito Jânio 
Pacheco, do diretor administrativo 
da Goiás Fomento,  Fernando 
Freitas, e dos secretários municipais 
Humberto Gebrim e Rodrigo Mar� nho. 

Produtores rurais e empresários de 
Pontalina par� ciparam da Ofi cina Despertando 
para o Associa� vismo, realizada pelo Sebrae, 
para tratar da produção de alimentos. A ideia 
é criar uma Associação para adequação da 
comercialização de produtos.

Mobilização 

Vendedor infl uenciador

Associativismo 

MINAÇU

Comerciantes de Minaçu par� caram, no 
dia 26/10, da ofi cina "Como vender mais 
através da presença digital", evento gratuito 
e aberto à par� cipação de empreendedores 
de diferentes áreas. 

Potencializar as vendas

Produtores rurais
Com o objetivo de quali f icar 

a produção de queijo, rapadura, 
hortaliças, banha de porco e mandioca 
descascada, os produtores rurais de 
Ceres se reuniram no dia 21/10 com a 
equipe Sebrae para debater estratégias 
benchmarking. Os par tic ipantes 
definiram a realização de uma visita 
a Cooperativa dos Produtores Rurais 

do Assentamento Bacuri, a Coopraba, 
em Uirapuru, no noroeste goiano.
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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

Intera� va Comunicação
(62) 30971406 e (62) 984079028 
www.interati vacomunica.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

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

OFICINA - COMO PLANEJAR O 
MEU NEGÓCIO

PALESTRA - AS NOVAS 
COMPETÊNCIAS DO 
PROFISSIONAL DO FUTURO

PALESTRA - EMPRETEC - ATITUDE 
EMPREENDEDORA - A CHAVE 
PARA O SUCESSO

03/11/2021 - 18:30 às 22:30 
Alexânia | Gratuito

04/11/2021 - 14:00 às 16:00  
Goiânia | Gratu� to 

04/11/2021 - 19:00 às 21:00  
Águas Lindas de Goiás | Gratuito

Aprenda a planejar o seu negócio, para 
evitar erros. Conheça ferramentas de 
planejamento empresarial e aprenda a 
aplicá-las para melhorar o desempenho 
de sua empresa com aumento de sua 
competitividade, de modo sustentável.

O objeti vo da solução é proporcionar aos 
parti cipantes a refl exão e aprendizado 
das competências necessárias à 
competi ti vidade profi ssional, considerando 
as tendências de futuro.

Apresentar a quem já possui ou está 
pensando em montar seu próprio negócio 
o que é o Seminário Empretec, uma 
metodologia desenvolvida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), com foco no 
comportamento empreendedor, aplicada 
no Brasil com exclusividade pelo SEBRAE. 
A apresentação visa sensibilizar, informar e 
moti var os parti cipantes para parti ciparem 
do Seminário.

AGENDA SEBRAE

Dos dois lados do balcão

Conhecer para crescer

Ramila de Souza Soares, de 38 anos, é Agente de 
Desenvolvimento (AD) do Sebrae Goiás há 4 anos e 
empreendedora na cidade de Bela Vista. Ela está dos dois 
lados do balcão e conhece de perto as ações do Sebrae 
para ajudar o empreendedor goiano. Atua diretamente 
na Sala do Empreendedor no município e destaca o 
comprome� mento da Prefeitura com o crescimento do 
empreendedorismo local. “Nossa cidade incen� va e apoia 
micro e pequenos empresários e agora estamos focados 
no desafi o de aprimorar ainda mais o funcionamento da 
RedeSim”, explica. Segundo ela, a meta é dobrar o número 
de atendimento da Sala até o fi m do próximo semestre e 
fazer com que o Sebrae possa estar ainda mais perto dos empresários. “O Sebrae Goiás tem 
sempre muitas possibilidades e a solução adequada para ajudar o empreendedor. Precisamos 
desse apoio, principalmente após a pandemia, para nos reinventarmos”, fi naliza. 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável dos 
municípios e garantir parcerias entre poder público, 
iniciativa privada e lideranças locais é fundamental 
para o desenvolvimento Regional. Para o Agente de 
Desenvolvimento (AD), Luís Henrique da Silva Souza, de 27 
anos, esta é a principal preocupação de seu trabalho em 
Valparaíso, município goiano que integra a Região Ouros 
e Cristais e que tem grande vocação para o artesanato 
e comércio. “Tenho muita sa� sfação e orgulho de meu 
trabalho como AD porque consegui vencer muitas barreiras, 
quebrar burocracias e implantar uma verdadeira rede de 

apoio para os empreendedores da cidade”, conta. Ele destaca que para ser um bom agente 
de desenvolvimento é preciso ser comunica� vo, mas acima de tudo conhecer as demandas e 
necessidades da população. “O Sebrae sempre oferece grandes oportunidades, como o Encontro 
Estadual de Agentes de Desenvolvimento, em que pude conhecer muitas experiências e crescer 
com outros colaboradores”, fi naliza. 

BELA VISTA DE GOIÁS

VALPARAÍSO DE GOIÁS 

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/oficina-como-planejar-o-meu-negocio,cc741d74488ac710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/palestra-as-novas-competencias-do-profissional-do-futuro,40ba920275aac710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/palestra-empretec-atitude-empreendedora-a-chave-para-o-sucesso,57c2f6b0c233c710VgnVCM100000d701210aRCRD



