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Lançamento do LIDER renova esperança no Nordeste goiano
Cerimônia realizada no 

dia 1° de outubro, na 
cidade de Posse, marcou 

o início do projeto que 
segue até 2023 e vai unir 
poder público, iniciativa 

privada e terceiro setor

DESENVOLVIMENTO

Fotos: Fotos.Com Posse Goiás

Após percorrer as 21 cidades 
do Nordeste Goiano para 
mobilizar lideranças locais, o 
Sebrae lançou no dia 01 de 

outubro, em Posse (GO), o Programa LIDER - 
Liderança para o Desenvolvimento Regional. 
Com o objetivo de articular poder público, 
entidades privadas e o terceiro setor em prol 
do desenvolvimento econômico e social do 
território, a iniciativa vai reunir 55 líderes em 
19 meses de trabalho.

Após o lançamento, serão oito encontros 
e quatro fóruns de monitoramento, o 
primeiro está marcado para 14 e 15 de 
outubro, também em Posse. O responsável 
pelo projeto, o analista Andrey Azeredo, 
ressaltou que a expectativa é de que o 
grupo de lideranças se organize de acordo 
com as necessidades de cada cidade. “São 
os atores locais que melhor conhecem 
suas regiões”, explica.

Para o diretor superintendente do 
Sebrae, Antônio Carlos Lima Neto, o principal 
propósito é fortalecer a Região, que tem 
vocação tanto para o agronegócio, quanto 
para o turismo. "Ao final dos meses de 
trabalho, teremos uma agenda local que 
certamente fará com que a região ganhe 
maior projeção econômica."

O gerente da Unidade Territorial do 
Sebrae Nacional, Derly Fialho, também 

esteve presente e ressaltou que a 
experiência do Sebrae em mais de 70 
territórios brasileiros com a iniciativa. "Temos 
uma rede de experiências no Brasil e no 
exterior que pode ser utilizada a favor das 
boas práticas e do crescimento econômico."

A primeira-dama de Goiás, Gracinha 
Caiado, representou o governador na 
ocasião e destacou que o LIDER atende o 
planejamento do Governo do Estado nesse 
momento de retomada. "O Sebrae está 
alinhado com o que deseja o governador 
que é promover o desenvolvimento e trazer 
emprego e renda para o Nordeste goiano."

"Precisamos dessa organização entre o 
setor privado, público e o terceiro setor em 
prol do desenvolvimento do nosso território, 
com geração de empregos e renda que a 
população tanto precisa", reiterou o prefeito 
de Posse, Helder Bonfim. O gerente do 
Sebrae da Regional Nordeste e Entorno o DF, 
Cléber Chagas, também esteve presente.
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Parceria com a JucegTrindade terá Sala do Empreendedor

Novembro feminino 

Mobilização

Sebrae e FIEG firmam convênio para estudo  
das cadeias produtivas de Goiás 

Dia 05/10, em comemoração ao Dia 
Nacional da Micro e Pequena Empresa,  a 
Juceg e o Sebrae lançam um novo serviço: 
o programa Comece Certo. O objetivo 
é orientar, capacitar e impulsionar os 
pequenos negócios do Estado e por isso, 
logo após a formalização na Juceg, esses 
novos empreendedores serão atendidos 
pelo Sebrae. O lançamento da nova rede 
de suporte será na terça-feira, às 09h, no 
auditório do Sebrae, em Goiânia.

Destinado a criação da Sala do 
Empreendedor no município, o convênio 
foi assinado na última quarta-feira (29/09), 
com a presença do diretor superintendente 
do Sebrae, Antônio Carlos Lima Neto, e do 
prefeito de Trindade, Marden Júnior. Além do 
secretário municipal da Indústria e Comércio, 
Gustavo Queiroz e dos gerentes Sebrae, 
Camila Moreira e Éder José.

Dia 19/11 é o Dia Mundial do 
Empreendedorismo Feminino e 
para comemorar, a equipe Sebrae 
se reuniu com a BPW para discutir 
a parceria voltada às temáticas de 
inovação e empreendedorismo.

De 28 de setembro a 1° de 
outubro, o Mega Moda Shopping e 
Park foi palco de mobilização para 
Feira do Empreendedor, realizada 
pela Regional Central do Sebrae.

O Sebrae Goiás firmou, na última 
quinta-feira (30/09), um convênio com 
a FIEG para a realização de estudo 
sobre os Sistemas Agroindustriais do 
Estado. O encontro ocorreu na Casa 
da Indústria com a presença do diretor 
superintendente do Sebrae, Antônio 
Carlos Lima Neto e os diretores técnicos 
Marcelo Lessa e João Gouveia. A 

execução técnica do estudo será da 
Universidade Federal de Goiás (UFG).  
Antônio Carlos explicou que serão 
aplicados R$ 415,8 mil na realização do 
estudo, que beneficiará diretamente os 
segmentos produtivos de grãos, suínos, 
aves, lácteos, algodão, silvicultura, 
sucroenergético e de bovinos e couro.  A 
expectativa é de que o estudo beneficie 

um universo de cerca de 620 mil 
pequenos negócios.  
Estiveram presentes, ainda, o presidente 
da FIEG, Sandro Mabel, do Conselho 
Temático do Agronegócio (CTA) da Fieg, 
Marduk Duarte, o secretário de Estado 
de Agricultura, Tiago Mendonça, o 
gerente do Sebrae Goiás, Francisco Lima 
e o analista Douglas Paranahyba.

SEBRAE EM MOVIMENTO
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GIRO POR GOIÁS

Piscicultura

Atendimento 
Faeg ao Seu Lado

Sala do Empreendedor

Empretec

Caravana da Retomada

Aumento nas vendas

Vendas de Natal

Mais de 100 produtores rurais 
assistiram a palestra "Piscicultura: do 
planejamento à produção", realizada 
pela Sebrae, em Porangatu dentro 
dos programas Mais Água e Mais 
Peixe, da prefeitura.

Em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a CDL, o 
Sebrae realizou o curso "Como 
Atender Melhor Seu Cliente", 
nos dias 27 a 30 deste mês.

O analista Sebrae André Ariza 
participou no dia 24 de setembro do 
evento "Sistema FAEG ao Seu lado", 
realizado no Sindicato Rural de Morrinhos 
com representantes da FAEG/SENAE.

Para reforçar a importância 
da Sala do Empreendedor no 
município de Turvânia, foi realizada 
uma reunião entre o Sebrae e a 
Secretaria de Administração.

No dia 27 de setembro, 
aconteceu a abertura do Empretec 
no Senac, na cidade de Catalão. O 
evento contou com participantes 
de Anhanguera, Três Ranchos, 
Corumbaíba e de Catalão.

No dia 29 de setembro, a caravana 
da retomada ocorreu no terminal 
turístico de Santa Rita às margens 
do Rio Araguaia. O evento contou 
grande participação da população. 

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura 
de Itapirapuã, através da Secretaria de 
Planejamento, realizou no dia 21/09 a 
oficina “Como Aumentar suas Vendas”. 
A ação teve como objetivo capacitar 
empreendedores de pequenos negócios.

Com foco nas vendas de natal, 
foi realizada em Morrinhos uma 
reunião entre o Sebrae e a ACIM - 
Associação Comercial e Industrial 
de Morrinhos,  para preparar o 
comércio para vendas de natal.

PORANGATU

 SÃO LUÍS DE MONTES BELO
MORRINHOS

TURVÂNIA

CATALÃO

SANTA RITA

ITAPIRAPUÃ

MORRINHOS
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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

CURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS 
- COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 
FORNECEDOR

WEBINAR: SEMANA PROFESSOR 
DO FUTURO - DIA 1 - A EDUCAÇÃO 
DO FUTURO EEP

CURSO: FERRAMENTAS PRÁTICAS 
PARA GESTÃO DA SUA EMPRESA

04 a 08/10/2021 
Trindade | Gratuito

04/10/2021 
17:00 às 18:00  | Online | Gratuito

04 a 07/10/2021  
Jataí | Gratuito

Participar de licitações públicas pode ser 
uma excelente oportunidade de negócio 
para sua empresa. Conheça a legislação 
que garante tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido aos pequenos 
negócios. 

A Semana Professor do Futuro contará 
com cinco dias recheados de aprendizados 
sobre temas relevantes e atuais, além de 
novas tendências e práticas pedagógicas 
inovadoras para que você continue 
reinventando-se e transformando vidas 
dentro e fora das salas de aula.

 Sendo a empresa um sistema formado de 
partes interdependentes que necessitam de 
acompanhamento, esse curso promoverá 
a prática e o aprendizado de ferramentas 
de controles: financeiros, mercadológicos, 
de planejamento, organização e pessoas 
visando melhorar a gestão da sua empresa. 

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

AGENDA SEBRAE

Experiência de mercado e reestruturação 

Empresário e sindicalista 

Com 15 anos de atuação no mercado 
imobiliário, a corretora de imóveis Rosana 
Costa encontrou no Programa Brasil Mais, 
do Sebrae, as respostas que precisava para 
alavancar suas empresas. Ela é proprietária 
da Rental, que reúne correspondentes 
bancários especialistas em crédito 
imobiliário e da marca que leva o próprio 
nome, a @rosanacosta_corretora. "Eu já 
ajudei mais de mil famílias a realizarem o 
sonho da casa própria, e agora o Sebrae 
está me ajudando a potencializar meus 
pontos fortes e corrigir erros".

Proprietário da Taypann Uniformes há 
26 anos, o empresário José Divino Arruda, 
conhece bem o potencial dos pequenos 
negócios. Desde 2008 é presidente do 
Sindicato da Indústria do Vestuário do 
Estado de Goiás, o  Sinvest. "Foi a partir 
da minha atuação no sindicato que me 
aproximei do Sebrae, que sempre nos 
ajudou bastante", relembra. É, ainda, 
presidente da Câmara Setorial do Vestuário 
e Moda em Goiás, da FIEG e em setembro 

ajudou a mobilizar a Missão Empresarial que visitou Caruaru (PE) para 
conhecer a rodada de negócios da moda pernambucana com o objetivo 
de realizar evento semelhante em Goiás em maio de 2022.

GOIÂNIA

APARECIDA DE GOIÂNIA

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/politicas-publicas-curso-compras-governamentais-fornecedor,29a8c306d70db710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Webinars/inscricao?webinar=semana-professor-do-futuro-dia-1-a-educacao-do-futuro-eep,1822ab3e425eb710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/cursoseeventos/curso-ferramentas-praticas-para-gestao-da-sua-empresa,85357b0c4b82c710VgnVCM100000d701210aRCRD

