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IntegraAção – um olhar para o futuro
Avaliar resultados de 2021, apresentar 
plano de ação de 2022 e iniciar as 
comemorações do cinquentenário da 
instituição foram destaques no encontro 
Integra Ação entre colaboradores, Diretores 
e Conselho Deliberativo Estadual (CDE
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Diretor Antônio Carlos

Presidente do Conselho Ubiratan Lopes

Diretor João Gouveia

Diretor Marcelo Lessa

Presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae Goiás, 
Ubiratan da Silva Lopes, vice-

presidente do CDE, Oswaldo Guimarães, 
os Diretores Executivos, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, João Carlos 
Gouveia e Marcelo Lessa estiveram com 
todos os colaboradores, nesta sexta-
feira, 17/12, no evento Integra Ação – 
um olhar para o futuro. 

Apresentar resultados da instituição, 
conferir atuação para 2022 e iniciar 
a comemoração dos 50 anos do 
Sebrae foram pautas do evento. M 
icroempreendedores individuais 
formalizados em Goiás é premissa da 
instituição para o ano que se inicia. 

Presidente do CDE, Ubiratan da Silva 
Lopes, destacou o trabalho do Sebrae 
que contribui na evolução das pequenas 
empresas goianas e este é o momento 
de ofertar serviços e produtos cada 
vez mais eficazes e com agilidade para 
que os pequenos negócios possam se 
fortalecer. Além do que, 2022 será o ano 
em que o Sebrae alcançará meio século 
de existência, e, para tanto, “o CDE estará 
junto com colaboradores e Diretoria 
Executiva entregando produtos e serviços 
aos clientes. Para mim, é uma honra 
participar deste momento histórico do 
Sebrae”, destacou Ubiratan da Silva Lopes.  

Diretor João Carlos Gouveia destacou 
que a atuação do Sebrae está embasada 

em pilares como produtividade, qualidade, 
visibilidade, legalidade e sustentabilidade. 
“Conhecemos o norte da instituição e 
vamos fazer ainda mais para encantar e 
surpreender os nossos clientes, por meio 
de ações, metas definidas, plano de ação, 
execução e monitoramento das ações”, 
reforçou Gouveia. 

“É gratificante terminar o ano com 
bons resultados no Sebrae Goiás, porque 
atendemos mais de 185 mil clientes (pessoas 
físicas e jurídicas) e realizamos mais de 367 
mil atendimentos (presenciais e à distância) 
com as diversas soluções voltadas para 
melhoria da gestão, marketing digital, 
orientações para o crédito, dentre outras”, 
pontuou o Diretor Técnico, Marcelo Lessa.  

O Diretor-superintendente, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, apresentou 
resultados de 2021 destacando que, 
em todos os indicadores do plano anual 
de atuação do Sebrae Goiás a meta 
foi superada, ultrapassando 100% de 
execução. “Terminamos 2021 com 
ações entregues aos nossos clientes que 
puderam alavancar o empreendedorismo 
e proporcionar o sucesso dos pequenos 
negócios. E, em 2022 o Sebrae estará 
junto com os empreendedores para que 
eles possam empreender cada vez mais”, 
enfatizou Antônio Carlos

A consultora Magda de Paula encerrou 
o encontro com palestra motivacional 
para os colaboradores.
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15 anos de Lei Geral = 20 milhões de MEIs

Ação solidária de natal

O Sebrae realizou evento (14/12), 
em Brasília, para comemorar os 15 
anos da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa. O foco dos debates: os 
principais avanços da legislação, entre 

Equipe de colaboradores e os 
Diretores do Sebrae, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto, Marcelo Lessa 
e João Carlos Gouveia, fizeram 
entrega de brinquedos, nesta 
manhã de segunda-feira,13, aos 
representantes dos Correios em 
atendimento às cartinhas de 100 
crianças que escreveram para o 
Papai Noel. A ação coletiva dos 
colaboradores do Sebrae Goiás 
vai atender crianças da Região 

Lançamento (13/12) do novo 
Jepp (Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos), em São Paulo 
(SP). Goiás foi representado 
pela gestora do Programa 
Educação Empreendedora, 
Cleonice Maria da Silva.

Durante o Mutirão Iris Rezende (11 
e 12/12), em Aparecida de Goiânia, 
a Equipe Sebrae fez atendimento 
ao público com serviços de 
orientações, cursos e oficinas para 
quem deseja empreender ou já tem 
a própria empresa.

Diretor Marcelo Lessa e 
a Gerente de Atendimento 
do Sebrae, Camila Moreira, 
receberam representantes do 
Instituto Jovem Empreendedor, 
Federação e Associação dos 
Jovens Empreendedores (Faje/
AJE), na sede do Sebrae Goiânia. 
A pauta foi de alinhamento 
de estratégias conjuntas para 
impulsionar o empreendedorismo 
jovem em Goiás.

Jepp

Mutirão Iris Rezende

Jovens 
empreendedores

O Presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae, 
Ubiratan da Silva Lopes, e o 
gerente da Regional Anápolis, 
Sérgio Carvalho, participaram 
de um encontro realizado 
pela ACIALEX – Associação 
Comercial de Alexânia, no 
Resort Tauá. Aproximadamente 
300 empreendedores estavam 
presentes e assistiram palestras 
sobre Inovação e Associativismo.

Inovação e 
associativismo

Metropolitana de Goiânia e os presentes 
foram os mais variados, desde bicicleta, 
bonecas, carrinhos, até os games que 
tanto atraem a criançada.

eles a criação do Simples Nacional e 
do Microempreendedor Individual 
(MEI), que permitiu o surgimento de 
cerca de 20 milhões de pequenos 
negócios no país, o que corresponde 
a 99% das empresas brasileiras.
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GIRO POR GOIÁS 

PLANALTINA DE GOIÁS

CRISTIANÓPOLIS

IPAMERI

PONTALINA

GOIÂNIA

ANÁPOLIS

MARA ROSA

Em Planaltina de Goiás foi 
realizada uma mesa redonda 
para orientação e tira-dúvidas 
com relação a formação de 
preço de venda, na sede da 
CDL. A reunião contou com 
a presença de empresários e 
representantes da entidade. 
Os participantes também 
assistiram apresentação 
institucional e do portfólio de 
produtos/serviços do Sebrae.

Lançamento (10/12) do  
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), compareceram a prefeita  
da cidade, Juliana Izabel, e  o 
prefeito de São Miguel do Passa 
Quatro, Gilmar Pereira, além 
de secretários, vereadores, 
produtores rurais e  representantes 
da Emater, Senar e Sebrae.

Realizado (13 a 16/12) o curso 
"Como atender melhor meu 
cliente" promovido pela Sala do 
Empreendedor de Ipameri em 
parceria com o Sebrae e Aciipa.

Lançamento (10/12)  do Guia da 
Retomada Econômica em Pontalina., 
com a palestra “Retomada do Consumo 
- Um Novo Olhar para 2022”, com o 
consultor Leandro Pires, numa  parceria  
da  Aciap/CDL e Prefeitura de Pontalina.

As Unidades de Operações, Atendimento 
e de Soluções e Empresas Credenciadas 
do Sebrae participaram nos 15 e 16/12 do 
alinhamento metodológico para professor 
digital do Programa Educação Empreendedora.

O Sebrae, em parceria com o 
SINCOVAN e Prefeitura, apoia 40 
empreendedores, dos segmentos 
do artesanato, gastronomia e 
artigos do vestuário a expor seus 
produtos no Salão de Negócios. 
Objetivo: potencializar vendas para 
retomada econômica.

O Sebrae participou do lançamento 
(10/12) do Guia de Retomada Econômica 
da Associação Comercial local com 
entrega da Certificação de Empresas 
do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores de Mara Rosa e Amaralina 
da Mineradora Amarillo Gold.

Precificação

SIM

Cliente

Retomada

Educação

Parceria

Certificação
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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 - COMO DEFINIR  
PREÇO DE VENDA

OFICINA - FLUXO DE CAIXA 
E CAPITAL DE GIRO

OFICINA - COMO VENDER  
MAIS ATRAVÉS DA PRESENÇA DIGITAL

Goiânia -20/01/22 - Gratuito Goiânia – 24/01/22 - Gratuito Goiânia - 27/01/22 - Gratuito
Esta oficina apresenta 
ferramentas necessárias para 
entender a estrutura dos gastos 
do seu negócio, formar seus 
preços de venda e, assim, ter 
uma empresa seja mais rentável.

Durante a Oficina, os Participantes poderão, por meio de 
texto e exercícios, conhecer e utilizar ferramentas simples para 
auxiliá-los em sua gestão e utilização de controles eficazes. 
Também irão compreender a forma de utilização do controle 
de Fluxo de Caixa, como calcular sua Necessidade de Capital de 
Giro e reconhecer sua importância.

Trabalhar a presença digital e mostrar que ela não se limita a 
simplesmente marcar território nas redes sociais e nos demais 
canais online. É mais do que isso, é ter estratégia, é conhecer 
marketing digital e marketing de relacionamento. É fazer um bom 
uso dessas ferramentas, de modo que a empresa conquiste a 
relevância necessária para se tornar confiável para o seu público.

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

Revolução silenciosa Cozinha afetiva
Ele começou na 

educação por acaso. Não 
escolheu a profissão. 
Foi escolhido por ela. 
“Quando sujei as minhas 
mãos de giz, me apaixonei 
pela profissão”, revela 
o educador Ferdinand 
Tokarski Persijn, que 
começou na atividade em 
1996. Uma década depois 
(2006) ingressou  no 
Colégio Interamérica para 
dar aulas de empreendedorismo. Ferdinand teoriza 
que “a educação é a revolução silenciosa”. Sobre 
a conquista do Prêmio de Educação Empreendedora 
Sebrae,  avalia que venceu por méritos, mas deseja que 
mais escolas e instituições participem, para criar uma 
“competição saudável”, onde se consiga “transformar 
as pessoas e, por consequência, o mundo”. 

Foi por causa da vontade 
de comer doces saborosos, 
apesar da intolerância 
à lactose, que Nathália 
Yoshida, começou a 
desenvolver os produtos 
que viriam a ser o menu da 
Caramelas Cozinha Afetiva. 
Ao lado da sócia Mariana 
Leão, a empreendedora 
comemora um ano de vida 
da marca e o sucesso obtido 
até aqui. “A Caramelas 
nasceu de uma oportunidade de mercado”, conta 
Mariana, que se dedica à parte administrativa do 
negócio. As empreendedoras vislumbram um futuro 
promissor para a empresa. “Temos planos de expansão 
para o ano que vem e agora, após passar pelo 
EMPRETEC, tenho as ferramentas ideias para fazer um 
planejamento de sucesso”, finaliza Mariana.

GOIÂNIA GOIÂNIA


