
SEBRAE EM PAUTA

NEWSLETTER - 15 a 20/11/2021|Nº 024

Dia mundial do  
empreendedorismo feminino

Em evento híbrido, presencial e virtual, mulheres de várias regiões do País 
discutem questões relacionadas ao seu universo profissional e pessoal

MULHER EM FOCO
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Em comemoração ao Dia Mundial do 
Empreendedorismo Feminino, o Sebrae Goiás, 
realizou em 19 de novembro um grande evento 
que reuniu especialistas e empreendedoras, 

tanto na sede da entidade quanto online, através do 
canal do You Tube. Foram abordados temas como 
negócios, finanças, preconceitos e a violência contra 
a mulher. O encontro contou com a parceria da 
Maktractor, Agenda 4, Lapei/UFG e BPW.

Um dos poucos homens a participar do evento, 
o Diretor Técnico do Sebrae Goiás, Marcelo Lessa
fez a abertura, destacou o pioneirismo e a força das
mulheres para gerirem seus negócios. Ele reconheceu
que ao chegar ao Sebrae ficou surpreso com a
amplitude do programa Sebrae DELAS e com as
várias ações que são feitas na entidade em prol do
empreendedorismo feminino.

A gerente de atendimento e desenvolvimento 
regional do Sebrae, Camilla Moreira,informou 
que 49% dos atendimentos realizados neste ano 
foram para mulheres. Ela destacou que a entidade 
tem inúmeras soluções personalizadas voltadas 
especificamente para esse público. Camila Moreira 
ressaltou ainda que quando uma mulher decide dar 

outro rumo para a vida, é capaz de transformar a 
própria vida e de quem está ao seu redor. 

A gestora do programa Sebrae DELAS, Vera de 
Oliveira, explicou que o momento é para comemorar, 
pois nos últimos 40 anos a liderança das mulheres nos 
negócios cresce em escala. “Agora o que precisamos é 
ter mais equidade, as mulheres empreendedoras têm 
um grau maior de escolaridade, mas ainda ganham 
menos. É preciso reverter esse quadro.”

O evento contou com dois painéis. Um discutiu 
e fomentou a inteligência como ferramenta 
de negócios em que participaram professoras, 
empreendedoras e empresárias. O segundo focou 
na condição da mulher, o que a impede de seguir 
adiante e jogou luz em problemas como a violência, 
preconceito e falta de apoio, mas também 
apresentou soluções.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiás recebe técnicos do Acre

Inteligência artificial é destaque em Lisboa Prefeito 
Empreendedor

As Inscrições estão abertas 
até dia 07 de fevereiro de 2022 
para o XI Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor. A iniciativa, com o 
apoio de parceiros, tem por objetivo 
promover o desenvolvimento 
municipal e premiar prefeito ou 
prefeita que destinarem atenção 
especial e executarem projetos 
voltados ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios de suas cidades.

A proposta é tornar as prefeituras 
goianas mais competitivas e os 
executivos municipais podem 
contar com assessoria exclusiva do 
Sebrae para orientar os agentes 
de desenvolvimento (ADs), os 
secretários municipais e até mesmo 
os prefeitos.

Mais de 40 mil pessoas, de 128 
países diferentes, participaram 
Web Summit Lisboa 2021. Uma 
missão empresarial goiana, da 
qual fizeram parte cerca de 
30 empreendedores, inclusive 
instituições do CDE e diretores 
do Sebrae Goiás compareceram 
ao evento mundial, que terminou 
com uma constatação clara: 
grandes eventos presenciais ou 
híbridos devem voltar a pauta dos 
negócios com força total em 2022. 

Além do retorno de um 
grande evento de classe mundial, 
o Web Summit 2021 teve 
alguns destaques. O primeiro, 
sem sombra de dúvidas, é a 
centralidade da Inteligência 
Artificial que deve, nos próximos 

Troca de experiências e transferência de tecnologia deram a tônica do encontro ocorrido em Goiânia 

Os resultados positivos dos 
projetos do Sebrae Goiás no 
agronegócio já ultrapassam 

as fronteiras do Estado. Essa foi a boa 
notícia que trouxe até Goiás uma equipe 
composta pelo Diretor Administrativo 
e Financeiro do Sebrae Acre, Francinei 
Santos; o Diretor Presidente da Emater, 
Rynaldo dos Santos; o Diretor Técnico 
da Emater do Acre, Wally de Oliveira; 
o chefe da Divisão de Monitoramento, 
Raimundo Nonato e a chefe da Divisão 
de ATER, Marlene Medeiros. Eles 
vieram conhecer as tecnologias de 
produção e as soluções do Sebrae 
Goiás para o agronegócio. 

A visita técnica à sede do Sebrae Goiás 
ocorreu na quarta-feira,17 de novembro. 
A comitiva acreana foi recebida pelo 
Diretor Superintendente do Sebrae Goiás, 

Antônio Carlos de Lima Neto, pelo 
Diretor de Tecnologia, João Gouveia e 
o Gerente de Soluções Athos Ribeiro. 
Eles apresentaram dois dos principais 
programas da entidade: o Desafio 
Agrostartup e Sebrae no Campo. 

Sebrae Goiás recepcionou comitiva do Acre que 
veio conhecer projetos do agronegócio

Ele disse que muito do trabalho 
realizado pelo Sebrae é fruto da 
parceria com o Senar Goiás, ambas 
as entidades fazem parte do Sistema 
S. Juntas promovem capacitações, 
treinamentos e ações de inovação.  
O Diretor de Tecnologia do Sebrae 
Goiás, João Gouveia, disse que o 
trabalho do Sebrae Goiás com o agro 
nunca parou, mesmo durante o ápice 
da pandemia e que agora o objetivo 
é outro, ganhar tempo para diminuir 
prazos e otimizar resultados. 

O Diretor Presidente da Emater, 
Rynaldo dos Santos, parabenizou 
o superintendente Antônio Carlos 
e disse que todos os projetos 
apresentados servem de exemplo 
para o Acre, que ainda é uma fronteira 
agrícola a ser desbravada. 

anos, estar presente em quase 
todas as interações do aprender, 
fazer negócio, comunicar, 
locomover, etc. 

Vários painéis, palestras em 
palcos diversos e startups tinham 
na IA o foco de debate – incluindo 
uma startup goiana, a Inovaed, 
apoiada pelo CEIA/UFG e pelo 
Sebrae na lógica do acordo do 
Sebrae Nacional com a Embrapii.
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GIRO POR GOIÁS 
JUSSARA

CERES 

GOIÂNIA

NOVO PLANALTO

TRINDADE

HIDROLÂNDIA

CALDAS NOVAS

No dia 18 de novembro, foi realizada 
uma reunião com grupo de recicladores da 
cidade Jussara, onde o Sebrae promoveu 
uma palestra sobre Cooperativismo. A 
Prefeitura e a Secretária da Retomada 
apoiam a inclusão do grupo do 
programa INCUBACOOP.

O Sebrae participou da Ação da 
Caravana da Retomada em Ceres. 
A atividade contou com palestras 
sobre “Os Impactos da Pandemia 
no Comércio”, bem como, sobre 
“Orientações para a Retomada 
Segura dos Agricultores”. Ainda 
durante o evento, o Sebrae realizou 
atendimentos aos empreendedores.

Prossegue até o dia 28 de 
novembro, o Festival Bar em 
Bar, realização da Abrasel como 
apoio do Sebrae. O subsídio é 
de 70% da cota de participação 
no evento, que envolve 40 
micro e pequenas empresas.

Numa ação conjunta da 
Prefeitura de Novo Planalto 
e Sebrae, foi realizada a 
palestra  “Como se tornar MEI e 
compreender os benefícios de se 
formalizar”. O evento foi no dia 
17 de novembro.

Após aplicação do Programa Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), 
de forma remota, em cinco escolas 
de Trindade, o Secretário de Indústria 
e Comércio, Gustavo Luiz de Queiróz, 
entrega placa de escola empreendedora 
disponibilizada pelo Sebrae Goiás.

Reunião com lideranças, 
agroindústrias e produtores rurais 
para discutir a implantação do 
Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM). Estiveram presentes os 
analistas do Sebrae Andrey Azeredo 
e Elaine Moura. A palestra foi 
conduzida pelo consultor Hélio 
Romaneli. A equipe da Regional 
Metropolitana foi responsável pela 
mobilização e sensibilização dos 
participantes.

Reunião na Associação 
Comercial e Industrial de 
Caldas Novas e na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
para planejamento das ações 
de 2022, em parceria com o 
Sebrae.  Compareceram o prefeito 
Kleber Marra, o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Cláudio Alvarenga; a presidente 
e vice-presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Caldas 
Novas, Paula Kelle e Daniel Pereira,  
e os representantes do Sebrae, 
Fernanda Lobato e Camila Elias.

Cooperativismo

Retomada

Festival

Formalização

Jovens

Lideranças

Planejamento
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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

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 
(CULT LÍDER)

COMO MELHORAR O VISUAL DA 
SUA LOJA

COMO ATENDER MELHOR SEU 
CLIENTE

22 a 25/11/21 – Itaberaí - Gratuito

Carga Horária: 16h Carga Horária: 16h Carga Horária: 16h

22 a 25/11/21 – Anicuns - Gratuito 22 a 25/11/21 – Morrinhos - Gratuito

Compreenda a importância de se aplicar 
ferramentas de liderança empreendedora, 
transformadora, ética, criativa e inovadora, 
para o fortalecimento dos talentos do grupo 
e o alcance de melhores resultados.

Utilize seu espaço de venda para atrair o 
cliente e se diferenciar da concorrência. 
Aprenda a adequar a disposição de 
seus produtos, a partir de técnicas de 
merchandising, aproveitando as características 
de sua loja visando aumentar suas vendas.

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, do século XXI.

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

AGENDA SEBRAE

Empreendedora movida a paixãoEstagiário vencedor
A trajetória profissional da 

administradora de empresas, 
Fernanda Cury, 43 anos, está toda 
ligada ao Sebrae Goiás. Pode-se 
dizer que ela é “cria da entidade”. 
Fernanda iniciou a sua jornada ainda 
adolescente, como estagiária do 
Sebrae, em 1996. Dois anos depois, 
abriu a sua empresa: a QE Eventos 
Especiais (Qualidade Eventos). De 
lá para cá percorreu uma extensa trilha de sucesso. A 
empresa já realizou eventos em todas as capitais brasileiras 
e, também, no exterior (em Portugal). Fernanda sempre 
aproveitou as oportunidades de cursos, treinamentos e 
aperfeiçoamentos do Sebrae. Ela começou pelo Empretec, 
quando ainda era estagiária. Por ocasião dos 20 anos da QE 
Eventos utilizou os serviços do Sebraetec e remodelou a 
sua logomarca e repaginou o site. “Empreender para mim 
é um desafio. Tenho paixão pelo que faço”, conclui.

Mineiro de Patrocínio, 48 
anos, Cláudio Ávila, descobriu por 
acaso a sua veia empreendedora. 
Ele começou a trabalhar como 
estagiário, no início da década 
de 90, quando fazia Ciência da 
Computação em Uberlândia (UFU). 
Em 2004, deu uma guinada na 
carreira. Deixou Uberlândia para 
começar do zero um negócio em 

Goiânia. Foi quando abriu a Supera Inovação e Tecnologia. Em 
2011 tomou conhecimento do modelo de startup. Passou a 
se interessar pelo assunto. Nesse período aumentou a sua 
proximidade com o Sebrae Goiás. Participou de algumas 
missões empresariais. Ampliou os seus negócios. Abriu mais 
duas startups: A Bristom Inteligência no Campo e a GetJus. Ele 
integrou a missão empresarial organizada pelo Sebrae, a Web 
Summit, realizada em Lisboa. Cheio de entusiasmo, Claudio 
assegura que a missão foi “muito produtiva”.

GOIÂNIAGOIÂNIA


