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Sebrae Goiás premia  
Educação Empreendedora

O objetivo é reconhecer o trabalho de educadores que implementaram práticas, cursos  
e projetos de Educação Empreendedora
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Professores 
vencedores: 
Edson Manica 
(Senac), Daniel 
Cunha (UFG), 
Ferdinando 
Tokarski (Escola 
Interamérica), 
Ana Paula Freitas 
(UFJ) e Rainara 
Martins (Escola 
Pingo de Gente).

Professores goianos 
participaram da etapa 
estadual da segunda 
edição do Prêmio Sebrae 

de Educação Empreendedora. A 
solenidade de premiação foi realizada 
no dia 11 de novembro. A iniciativa 
busca desenvolver competências 
empreendedoras nos estudantes 
por meio da inovação, do uso de 
metodologias ativas e do estímulo ao 
protagonismo infantil e juvenil. 

Além disso, o prêmio tem o objetivo 
de reconhecer o trabalho de educadores 
que implementaram práticas, cursos e 
projetos de Educação Empreendedora 
em cinco categorias: Ensino 
Fundamental 1 (anos iniciais); Ensino 
Fundamental 2 (anos finais); Ensino 
Médio Regular; Educação Profissional e 
Ensino Superior.

O diretor superintendente do Sebrae 
Goiás, Antônio Carlos de Lima Neto, 
disse que são inúmeras as soluções 

Professor Edward Madureira, Reitor da UFG com 
o Diretor Técnico, Marcelo Lessa.

Antônio Carlos Lima Neto, diretor superintendente 
do Sebrae

que a entidade oferece dentro da 
educação empreendedora no Estado. 
“Espero que o Sebrae Goiás possa 
se tornar referência em educação 
empreendedora no Brasil”, argumentou. 
Para isso, “estamos aptos e dispostos a 
promover essa mudança.”

A gerente de atendimento do Sebrae 
Goiás Camila Moreira lembrou algumas 
das soluções que o Sebrae tem para 
desenvolver o empreendedorismo 
nos jovens, entre elas o Jovem 
Empreendedor Primeiros Passos 
(JEPP) para o ensino fundamental, o 
Despertar para o ensino médio e no 
nível superior já com disciplinas de 
empreendedorismo. 

O evento contou com a palestra da 
mestra e professora de pós-graduação 
Manu Bezerra, que destacou como a 
educação empreendedora se conecta 
com o tempo presente. 

Os vencedores da etapa estadual 
irão concorrer ao Prêmio Nacional. 
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae recebe dirigentes da Agos Quarta 
 de Crédito

Um dos maiores problemas 
de quem quer empreender é a 
falta de crédito. Na tentativa 
de resolver esta questão, 
o Sebrae desenvolveu uma 
solução criativa. Todas as 
quartas-feiras, um consultor 
da GarantiGoiás, permanece 
na Agência Central para se 
dedicar exclusivamente a 
atender os clientes do Sebrae 
com benefícios exclusivos.  A 
GarantiGoiás é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, 
criada com objetivo de 
oferecer garantia para que 
micro e pequenas empresas 
tenham acesso ao crédito.

O Sebrae Goiás, tendo à frente o 
Presidente do Conselho Deliberativo 
Estadual, Ubiratan da Silva Lopes,  
recebeu em audiência, no dia 
09/11, representantes do setor 
supermercadista goiano, quando foram 
tratados temas como a retomada da 
economia goiana e nacional, bem como 
a volta dos eventos presenciais.

Também participaram da audiência, 
o Diretor-Superintendente do Sebrae 
Goiás, Antônio Carlos da Silva Neto, 
e o Chefe de Gabinete, Wilson Lopes 
de Menezes. A Associação Goiana 
de Supermercados (Agos) estava 
representada pelo seu presidente, 
Gilberto Soares da Silva, Diretor da 
Regional de Aparecida, Mário Jr. de 
Freitas, Diretor do Supermercado 

GIRO POR GOIÁS 

BELA VISTA

GOIATUBA

PONTALINA

Reunião em 10/11 discutiu a criação 
de consórcio com vistas a implantação 
do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
na Região Metropolitana. Participaram 
representantes de Bela Vista, Hidrolândia, 
Piracanjuba, Cristianópolis e São 
Miguel do Passa Quatro. A palestra do 
Sebrae detalhou os procedimentos da 
implantação do SIM. A ação contou com 
a participação da analista da microrregião 

Realizou-se no dia 11/11 a 
visita à Sala do Empreendedor 
de Goiatuba para apoio e 
planejamento das ações do 
Sebrae no município.

Realizou-se em 11/11 
reunião com o presidente da 
Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Pontalina, 
Edmar Lopes Serpa, para apoio 
e planejamento das ações do 
Sebrae no município, sendo: 
palestra "Como conquistar, atrair e 
manter clientes" e "Planejamento 
estratégico: Caminho para a 
retomada da economia".

Implantação do SIM

Visita

Palestras

Bretas, Wanderson Ferreira, e pelo 
assessor da Agos, Francisco Lopes. 

Eles também trataram sobre 
o apoio e participação do Sebrae 
Goiás na 19ª. Edição da SuperAgos 
2022, que está prevista para 
acontecer de forma presencial no 
período de 13 a 15 de setembro 
de 2022, no Centro de Cultura e 
Convenções de Goiânia. Trata-se da 
maior Feira do segmento varejista 
da Região Centro-Oeste. 

Cinely de Oliveira, da gestora de 
políticas públicas, Elaine Moura, do 
analista Andrey Azeredo e do gerente 
Éder Oliveira. Também participaram 
do evento representantes do MAPA, 
Agrodefesa, Emater e Vigilância Sanitária.
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GIRO POR GOIÁS 

JUSSARA

DAVINÓPOLIS

LUZIÂNIA

POSSE

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

TRINDADE

GOIÂNIA

ITABERAÍ

Encontro com o Presidente do 
Sindicato Rural, Arthur Junqueira, discutiu 
parceria do Sebraetec e do IATF e FIV 
(inseminação e fertilização). Presentes, 
entre outros, o Analista do Sebrae Goiás, 
Helton Souza, e representantes do SENAR, 
Odilon Neto (Coordenador Regional) e Ana 
Paula (Técnica de Campo). 

Reunião com o Prefeito Diogo Rosa 
Nunes, entrega convite  do Encontro 
Regional de Prefeitos e Lideranças da 
Região Sul, que ocorrerá no dia 24 de 
novembro, em Itumbiara. 

Equipe da Agência Sebrae de Luziânia 
participou do evento Café com Negócios, 
realizado pela Associação Comercial de 
Luziânia (ACIL), que reuniu empresários 
e parceiros locais. Na ocasião, foi 
apresentada como será  a semana 

Está sendo realizada em Posse, 
nos dias 08 a 12 deste mês, uma 
mobilização de empresários porta a 
porta para incentivar a participação 
no Seminário Empretec que vai 
acontecer no município.

Realizou-se a oficina Sebrae em Campo. 
O evento marcou a entrega do diagnóstico 
coletivo do grupo de Santa Terezinha do 
programa “Sebrae em Campo - Gado de 
Corte”. Definiu-se um plano de ações: 
oficina de finanças para o campo e visita 
técnica a propriedade rural de referência.

Realizou-se nas escolas de 
ensino fundamental a Feira Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). A abertura do evento, 08/11, 
contou com a presença do Gerente 
Éder Oliveira, a gestora do projeto de 
Educação Empreendedora, Cleonice 
Maria, e o Prefeito Marden Júnior.

Reunião  no dia 09/11, no Sescon, 
discutiu o atendimento aos MPEs, 
filiados à entidade, por meio do 
programa Sebrae na Sua Empresa.

O Sebrae participou na Câmara 
Municipal da Caravana da Retomada do 
Governo de Goiás. O evento teve a presença 
da Prefeita Rita de Cássia, do Presidente da 
Câmara, Pereirinha, da Secretária, Cleuza Eli, 
do Presidente da Aciapi/CDL, Valter Serra, da 
Gerente Regional Oeste do Sebrae, Elenimar 

Reunião

Convite

Café com negócios

Mobilização

Sebrae em Campo

Feira JEPP

Sescon

Caravana da Retomada

dedicada a impulsionar vendas com o 
marketing, que o Sebrae realizará em 
Luziânia de 22 a 26 deste mês.

Borges, além de representantes de 
entidades e empresários. O Sebrae 
participou da ação com palestra e 
atendimento aos empreendedores.
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HISTORIAS 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 VIA WHATSAPP - 
MARKETING DIGITAL

FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA 
GESTÃO DA SUA EMPRESA

COMO ATENDER MELHOR SEU 
CLIENTE

16/11/2021 - Online, gratuito

de 16 a 19/11/2021 - Uruaçu,Gratuito

de 16 a 19/11/2021 - Britânia, Gratuito

Aprenda como dar mais visibilidade 
ao seu negócio e atrair mais clientes, 
dominando o Marketing Digital. Com 
esta oficina você descobrirá como traçar 
o perfil de seus clientes e a utilizar 
as principais ferramentas online do 
momento. E ainda: receba dicas valiosas 
sobre como usar WhatsApp Business, 
Google e Instagram, por meio de 
e-books, passo a passos e orientações 
online, totalmente via WhatsApp.

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.

O objetivo dessa solução é oferecer 
ferramentas, recursos, informações 
e conhecimentos para que as empresas 
possam melhor atender o seu cliente 
neste mercado, em processo de 
mudança constante.

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

AGENDA SEBRAE

Evolução e Progressso

Elogios ao Sebraetec

Há 20 anos, os irmãos Roger 
Igor e Maycon Sullivan fundaram 
a SET Segurança. A dupla seguia 
bem nos negócios, mas sentiram 
necessidade de mais conhecimento 
para desenvolver a empresa, que 
hoje é a maior no segmento em 
que atuam. Juntos, eles já fizeram 
o Empretec, a Jornada ALI. Os 
resultados foram tão excelentes 
que Roger fez a inscrição da 
empresa para o Prêmio Nacional de 
Inovação. E eles relatam que desde 
o início da empresa o Sebrae esteve 

O empreendedor Sicero 
Evangelista Teodoro Jr., da Safety 
Rastreadores, é só elogios para 
o trabalho que contratou para o 
desenvolvimento do seu website, 
executado pela empresa Tecsky, 
dentro do projeto Sebraetec. “Estou 
muito satisfeito, as pessoas que 
executaram o serviço são muito 
eficientes”, avalia. E ele diz mais: 
“Entregaram o nosso site bem antes 
do que foi prometido”, observa. 
Sicero, se diz muito satisfeito com 

o serviço contratado e sintetiza 
em poucas palavras a avaliação 
sobre o Sebraetec: “Realmente 
este programa do Sebrae  é 
fantástico”, finaliza.

junto na evolução e progresso do 
negócio. Hoje os irmãos têm a 
SET Segurança e estão com outro 
projeto de abrir uma loja de roupas.

GOIÂNIA

GOIÂNIA


