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Jataí e Itumbiara recebem encontros 
regionais “Cidade Empreendedora”

Os eventos reuniram cerca de 250 
pessoas e foram realizados pelo 
Sebrae e parceiros, Governo de 
Goiás por meio da Secretaria da 
Retomada, Associação Goiana 
de Municípios (AGM) e Federação 
Goiana de Municípios (FGM)

REGIÕES SUL E SUDOESTE
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Fotos: Daniel Ferreira Silveira
Diretor Antônio Carlos com lideranças da região Sul do Estado, em Itumbiara.

Durante os Encontros não faltaram atividades artísticas

Autoridades de Jataí com Secretário e Diretor

As cidades de Jataí (23/11) 
e Itumbiara (24/11) 
sediaram a 1ª e 2ª 
edições dos encontros 

regionais “Cidade Empreendedora” 
reunindo lideranças, agentes de 
desenvolvimento, secretários 
municipais e prefeitos dos municípios 
do Sudoeste e Sul do Estado. O 
Sebrae, Governo de Goiás, AGM, FGM 
foram os promotores da iniciativa. 

Em Jataí, o Diretor Técnico do 
Sebrae Goiás, Marcelo Lessa, explicou 
o papel do Sebrae no desenvolvimento 
dos pequenos negócios em Goiás. 
O Secretário da Retomada do 
Governo de Goiás, César Moura, 
apresentou o planejamento do 
governo para a recuperação social 
e econômica do Estado. 

Em Itumbiara, o Diretor-superintendente 
do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, reforçou o tema sobre a atuação 
da instituição no apoio e desenvolvimento 
das pequenas empresas. E, o secretário 
César Moura posicionou sobre a estratégia 
do Governo de Goiás para a retomada 
econômica de Goiás. 

Nos dois eventos, os presidentes da AGM, 
Carlos Alberto Andrade Oliveira, o Carlão da 
Fox (prefeito de Goianira); e da FGM, Haroldo 
Naves (prefeito de Campos Verdes) destacaram 
a importância dos executivos municipais 
atuarem de forma empreendedora, focados 
no desenvolvimento de suas cidades e no 
bem-estar da população. 

O ciclo dos encontros tem por 
estratégia promover o desenvolvimento 
dos territórios e torná-los mais 
competitivos. Além destas edições, 
Sebrae prevê a realização de mais quatro 
edições em 2022.  A iniciativa é da unidade 
de desenvolvimento regional, por meio 
do núcleo de políticas públicas para a 
promoção do desenvolvimento territorial 
do Sebrae Goiás. Ainda na programação 
dos dois encontros, foi apresentado o 
edital da XI edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor, que está 
com inscrições abertas até dia sete de 
fevereiro de 2022.

Cidades representadas no Encontro 
Regional em Jataí: Acreúna, Caiapônia, 
Campos Verdes, Caçu, Doverlândia, 
Edéia, Itajá, Jataí, Mineiros, Montividiu, 
Perolândia, Rio Verde, Santa Helena, 

Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio 
da Barra, São Simão, Serranópolis. 
Cidades representadas no Encontro 
Regional em Itumbiara: Água Limpa, 
Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, 
Cachoeira Dourada, Caldas Novas, 
Catalão, Corumbaíba, Cromínia, 
Davinópolis, Edealina, Goiatuba, Ipameri, 
Itumbiara, Morrinhos, Nova Aurora, 
Panamá, Piracanjuba, Pires do Rio, 
Pontalina, Rio Quente, Vicentinópolis.
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Turismo 4.0 receberá qualificação em 2022

Missão técnica SP Experience Sebrae

Empresários 
goianos na 
Equipotel 2021

Goianos 
acompanham 16ª 
Beauty Fair

Uma missão empresarial, 
apoiada pelo Sebrae, participou 
da Equipotel 2021, em São 
Paulo, de 22 a 25/11.  Ela foi 
composta por 13 executivos de 
Alto Paraíso de Goiás (Chapada 
dos Veadeiros), Goiânia, Jataí 
e Niquelândia.  O grupo teve 
acesso a novas tecnologias, 
equipamentos, conhecimentos 
e networking sobre hotelaria e 
bem receber.

A Regional Metropolitana 
acompanhou empresários a uma das 
maiores feiras de beleza profissional 
das Américas: a 16ª Edição da Beauty 
Fair. O evento aconteceu de 20 a 23 
de novembro no Expo Center Norte, 
em São Paulo.

O Governo de Goiás, por 
meio da Goiás Turismo,  
realizou em 24/11, o Encontro 
Estadual do Programa Turismo 
4.0, com a participação de 
80 municípios goianos das 10 
regiões turísticas do Estado. 
O evento reuniu cerca de 300 
participantes, no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, para discutir 
governança, posicionamento de 
mercado e novos projetos para 

Com apoio do Sebrae, missão 
técnica participou em São Paulo 
(capital) da SP Experience, de 
18 a 20/11. O grupo foi formado 

por 12 empresários goianos, com 
representantes de Santa Helena 
de Goiás, Jandaia, Goiânia e 
Goianira.

2022. Prefeitos, secretários, 
parlamentares e representantes 
do trade turístico prestigiaram 
o encontro, onde também foi 
feito um balanço das ações 
realizadas durante todo o ano 
de 2021. Com foco na retomada 
dos serviços, a Goiás Turismo e o 
Sebrae -GO realizaram, durante 
todo o ano de 2021, o Programa 
Turismo Goiás 4.0 e para 2022, 
esses órgãos vão intensificar as 
ações para dar continuidade  às 
ações de qualificação nas 10 
regiões turísticas.
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GIRO POR GOIÁS 

GUARANI DE GOIÁS

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO

GOIANÉSIA

MATRINCHÃ

PIRENÓPOLIS

POSSE

GOIÂNIA

APARECIDA DE GOIÂNIA

ITAGUARU

Realizou-se dia 19 de novembro 
reunião na Câmara de Vereadores 
para alinhar e esclarecer pontos 
sobre a viabilização do Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM), 
demandada pelos municípios 
consorciados ao CISBAN-GO.

Dia do Campo na Fazenda 
Aborrecido, com a Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar Goiás 
(ATeG). Evento com mais de 300 
pessoas, contou com caravanas da 
Faeg Jovem de diversas cidades, 
produtores rurais e expositores.

A fungicultura (cultivo do cogumelo) 
foi apresentada como alternativa de 
renda para produtores rurais. A inciativa 
é da Faculdade Evangélica de Goianésia 
em parceria com a Secretaria de 
Agricultura local, Emater, Senar/
Sindicato Rural e Sebrae

A capacitação “Professor 
Digital Empreendedor” prepara os 
professores da rede municipal em 
empreendedorismo e ferramentas 
digitais. Realizado em parceria com 
a Prefeitura Municipal.

Com cerca de 200 participantes 
aconteceu o Encontro das lideranças e 
empresários da Região do Ouro e Cristais, 
para apresentação dos resultados das ações 
voltadas para o turismo da região, através do 
Convênio Sebrae Goiás e Goiás Turismo.

De 22 a 26 de novembro 
aconteceu o Empretec no Centro 
de Treinamentos do Sebrae. 
Trata-se de um Seminário 
Internacional desenvolvido pela 
ONU que trabalha características e 
comportamento do empreendedor.

A 6ª Turma do Empretec  presencial 
(22 a 27/11), com 19 participantes, segue 
todas as medidas de prevenção contra 
Covid. Tem por objetivo desenvolver 
as características empreendedoras de 
forma comportamental e prática.

A vereadora Camila Rosa 
promoveu cerimônia para 
homenagear as mulheres 
empreendedoras do município, em 
virtude das comemorações do Dia 
Internacional do Empreendedorismo 
Feminino. Mais de 60 mulheres 
participaram do evento.

O Sebrae, através da analista 
Eliene Campos, esteve presente, 
em 19 de novembro, na Ação 
da Caravana da Retomada, com 
orientações sobre a Retomada 
Segura e desenvolvimento aos 
empreendedores presentes.

SIM

Dia de Campo

Cogumelo

Digital

Turismo

Seminário

Empretec

Homenagem 

Retomada
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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

SEBRAE TÁ NA MODA: PALESTRA

SEBRAE TÁ NA MODA:  
COMO SE TORNAR UM  
VENDEDOR INFLUENCIADOR  
NAS REDES SOCIAIS

COMO MELHORAR  
O VISUAL DA SUA LOJA

30/11/21 - Goiânia - Gratuito

Carga horária 16h

29/11/21 - São Luís de Montes Belos - 
Gratuito

29/11/21 a 02/12/21 - Morrinhos - 
Gratuito 

Como se tornar um vendedor 
influenciador nas redes sociais é o tema 
da palestra que acontece às 17h do dia 
30 de novembro, no Mega Moda Park em 
Goiânia. Não perca tempo e inscreva-se.

Conheça ferramentas e técnicas de como 
se tornar um vendedor influenciador da sua 
marca e aumentar suas vendas. A internet 
trouxe diversos canais e opções de produtos 
para os consumidores. Em todos os lugares, há 
estímulos visuais para a compra de um grande 
número de produtos e serviços. Para se destacar 
é preciso comunicar de forma assertiva com seu 
público-alvo. Para isso convidamos a influencer 
e trendsetter ThaySanqueta (@thaysanqueta), 
para te orientar.  Se inscreva agora e participe!

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 e visando 
aumentar suas vendas.

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

AGENDA SEBRAE

Negócio de gente grande

Farmácia bem sucedida

Prestes a abrir sua loja virtual, a Gynbolê – 
Moda infantil, a microempreendedora Guiomar 
Rodrigues, é puro entusiasmo. Determinada, ela já 
era administradora, mas era funcionária no setor 
privado. Foi então que ano passado ela decidiu 
abrir o próprio negócio e realizar um sonho. Em 
agosto do ano passado ela procurou o Sebrae 
Goiás para já começar formalizada. Guiomar se 
deu conta de que havia um mundo a ser explorado. Com a assessoria do 
Sebrae Goiás, se prepara para a abrir sua loja virtual. Já possui nome, 
logomarca, enfim, identidade visual completa. “É tão difícil empreender 
no Brasil, mas com o apoio do Sebrae tem sido muito mais fácil e rápido 
do que eu imaginava. Logo minha loja estará funcionando e atesto que o 
apoio ao micro e pequeno empreendedor é real”.

Demorou 12 anos entre o primeiro curso 
do Sebrae e a abertura da Farma e Fórmula, 
farmácia de manipulação, em Jataí (GO). 
Neste período o proprietário e farmacêutico 
Marcos Henrique de Assis Carvalho, fez 
muitos cursos do Sebrae e até a faculdade em Ribeirão Preto. Foram tantos os 
cursos que ele nem sabe contar, de Gestão de Estoques, Gestão Estratégica, 
Gestão Financeira, entre outros.  Marcos, em 2012 decidiu abrir a farmácia. Desde 
então coleciona bons resultados. “Tenho clientes em todo o País, pois desenvolvi 
uma fórmula que estimula o crescimento capilar. Com os conhecimentos em 
gestão adquiridos nos cursos e os de farmacologia, hoje posso dizer que sou muito 
bem sucedido no meu negócio e tenho mais de 10 mil clientes, grande parte 
graças ao Sebrae”, aponta o empreendedor.

GOIÂNIA

JATAÍ


