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Parceria Sebrae e Sicoob Crediadag  
facilita crédito para empreendedores
As duas entidades se reuniram para avaliar e preparar as ações tendo em vista a realização 

do próximo ciclo do Programa Juntos Somos Mais Fortes

JUNTOS & FORTES
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Empreendedores, cooperados e convidados participaram do evento

Clayton Pires, vice-presidente do Sicoob Crediadag

Antônio Carlos de Souza Lima Neto, Diretor-
superintendente do Sebrae, falou aos participantes

Vera Elias de Oliveira, analista do Sebrae Goiás

Seguindo os objetivos 
do “Sebrae Parcerias”, 
que é a conjugação 
de esforços com as 

entidades representativas dos 
setores econômicos para gerar 
oportunidades de desenvolvimento 
para os pequenos negócios, o 
Sebrae Goiás e o Sicoob Crediadag 
formataram o Programa Juntos 
Somos Mais Fortes. Ele consiste em 
facilitar o acesso ao crédito para os 
micros e pequenos empresários. 

O primeiro ciclo do Programa, que 
contou com a participação de 26 
empreendedores, foi encerrado numa 
solenidade que aconteceu no dia 29 
de novembro, na sede do Sebrae, em 
Goiânia. A solenidade contou com 
a participação de empreendedores, 
cooperados e convidados. Na ocasião, 
o vice-presidente do Sicoob Crediadag,
Clayton Pires, revelou que, devido ao
êxito do primeiro, o segundo ciclo do
Programa terá 75 empreendedores.

O Diretor-superintendente do Sebrae 
Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, 
ressaltou que é de extrema relevância 
ter a possibilidade de celebrar uma 
parceira na área financeira. “Isso porque, 
a retomada do crédito é essencial para 
os micros e pequenos empresários nesta 
conjuntura. Acreditamos muito que este 
apoio direto e indireto é essencial para 
vencermos os desafios que temos neste 
momento”, argumentou. 

 A analista do Sebrae, Vera Elias de 
Oliveira, explicou como foi o ciclo que 
terminou e quais serão os pontos de 
melhoria para o próximo. Segundo 
ela, os empresários estavam em 
fase de vulnerabilidade e com várias 
incertezas. A equipe do Sebrae e do 
SicoobCrediadag seguiram firmes. 
“Nos juntamos e fizemos o diagnóstico 
de cada um dos negócios, a devolutiva 
e mostramos que o empreendedor 
não é um número a mais, e sim 
um empresário resistente, com 
determinação para gerir o próprio 
negócio”, ressaltou.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Jornalistas recebem premiação do Sebrae 

Equipe visita Sebrae Rio Grande do Norte

Fegobel: 20 anos

Artesanato das 
Regiões Sul e 
Centro-Oeste

Sebrae Goiás bate recorde de atendimentos

2022 em destaque

No dia 30 de novembro, o Sebrae 
fez a entrega física do Prêmio Sebrae de 
jornalismo para os vencedores:  Katherine 
Abreu Alexandria, do Jornal O Popular, na 
categoria texto. Adriano Reges, Filipe Cruz, 
Fernando Passos e Juan Moynier, da TV 
Anhanguera/Globo, na categoria vídeo. 
Lucas Cássio de Moraes, Rádio Vera Cruz FM 
de Goianésia, na categoria áudio.

Uma equipe integrada por membros 
do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), 
Diretoria Executiva (Direx) e Analistas 
do Sebrae GO visitam o Sebrae do Rio 
Grande do Norte para conhecer soluções 
e projetos que podem ser adaptados 
para Goiás. O Sebrae RN foi eleito pela 
Você S/A, UOL e a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) uma das três melhores 
empresas para se trabalhar no Brasil.

A Fegobel aconteceu nos 
dias 28 a 30/11 em Trindade. 
Nesta edição, primeira a ser 
realizada fora da capital, a 
maior feira de beleza do Centro-
Oeste completou 20 anos de 
história. Foram 65 expositores 
de Goiânia, Trindade e outros 
municípios do Estado. O Sebrae 
Goiás que apoiou o evento, 
viabilizou a participação de 20 
empreendedores.

O Senado recebeu, em 01/12, a 
Mostra de Artesanato das regiões 
Sul e Centro-Oeste, promovida pela 
Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE), em parceria 
com o Sebrae e a Associação 
Brasileira dos Sebrae Estaduais 
(Abase). Objetivo: promover a 
economia criativa, gastronomia 
e turismo como indutores do 
desenvolvimento regional.

O Sebrae Goiás além de cumprir 
todas as metas estabelecidas no ano 
de 2021, conseguiu atingir recorde 
histórico de atendimentos aos 
empresários goianos. Até o momento, 
113.745 mil CNPJs foram acolhidos, 
neste ano de 2021, de acordo com 
os Indicadores de Desempenho da 
instituição. Trata-se de uma marca 
muito expressiva, que deve ser ainda 
mais ressaltada pelo contexto de 
dificuldades da pandemia.

Diretores e equipe gerencial do 
Sebrae reunidos nesta sexta-feira, 
alinhando estratégias para o pleno 
atendimento aos clientes em Goiás.

Esses atendimentos abrangeram 
questões como orientações técnicas a 
respeito de acesso a linhas de créditos, 
finanças, marketing, palestras, rodada de 
negócios, cursos, entre outras. Importante 
lembrar também que mais de 90% desses 
atendimentos foram gratuitos. O Sebrae 
Goiás está aberto das 8h às 18h para 
receber o público, sobretudo os micro e 
pequenos empresários. Os agendamentos 
podem ser feitos pelo 0800 570 0800 ou 
pelo portal: (www.sebrae.com.br).

Foto: Edmar Wellington



PÁGINA 03
SEBRAE EM PAUTA

GIRO POR GOIÁS 
GOIÂNIA

ITUMBIARA

ITAPURANGA

CATALÃO

BARRO ALTO

JARAGUÁ

JATAÍ

PORANGATU

FLORES DE GOIÁS

Equipe do Sebrae Goiás fez atendimento 
na segunda edição da Feira do Emprego, 
realizada na PUC Goiás.  O serviço consistiu 
em oferecer consultoria financeira para os 
empreendedores ou para quem desejasse 
ampliar o seu negócio.

Na Caravana da Retomada (25/11), o 
Sebrae esteve presente ao evento com  
Atendimento Presencial aos empresários, 
quando foi assinado convênio entre a 
Prefeitura Municipal e a Goiás Fomento.

“Como se tornar um vendedor 
influenciador nas redes sociais”. Este foi o 
tema do evento, realizado (26/11) como 
parte do programa Sebrae Tá na Moda!

Reunião (26/11) com a diretoria 
da Associação das artesãs, da região 
da Pedra Branca, para entender as 
demandas e apoiá-las em ações de 
mercado e capacitações. 

Reunião ( 26/11) para fortalecer 
parcerias (Aciaba e Prefeitura 
Municipal) e implementar ações 
do Sebrae Goiás em prol do 
desenvolvimento local. 

Oficina “Produzir Mais com Menos” 
(24/11), com 18 participantes, em 
parceria com CDL, ACIJ, COTEC e 
Prefeitura Municipal de Jaraguá. 

O Sebrae participou (27/11) do evento 
“Alego Ativa”, em parceria com a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás e outros 
órgãos, com duas palestras: "Como planejar 
uma empresa de sucesso" e "Como se tornar 
um empreendedor individual". 

Ação do Sebrae Tá na Moda!, 
em parceria com a Prefeitura e 
Aciap, promoveu (26/11) a Oficina 
“Vitrines que Vendem”. 

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura, 
fechou contrato para realização de quatro 
turmas do curso de atendimento ao cliente. 
A primeira aconteceu de 22 a 25/11.

Consultoria

Convênio

Influenciador

Artesãs

Parcerias

Oficina

Palestras

Vitrines

Atendimento
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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

FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA 
GESTÃO DA SUA EMPRESA

COMO ATENDER MELHOR SEU 
CLIENTE

OFICINA VIA WHATSAPP - 
DESCOMPLICA MEI

De 06 a 09/12/21 - Campos Belos - Gratuito 

Carga Horária: 14 h Carga Horária: 14 h Carga Horária: 8 h

De 06 a 09/12/21 - Uruaçu - Gratuito 07/12/21 - Via Whatsapp – Gratuito

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. Controles 
gerenciais básicos nas áreas de planejamento, 
finanças, marketing, organização e Pessoas.

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

Esta é uma oficina 100% online. De forma 
bem simples e descomplicada, aprenda como 
fazer a declaração anual de faturamento, 
emissão de boletos, parcelamento de 
débitos, alteração e baixa do MEI. Tudo isso 
por meio de orientações, e-books e passo a 
passo online, via WhatsApp.

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

AGENDA 

Aprimorar conhecimentos Assimilar técnicas
Proprietária da loja Lolla 

Moda Feminina, no Mega 
Moda Shopping, Miriã Batista 
não é apenas uma a mais 
em meio às participantes 
do  Sebrae Tá na Moda. Ela 
é sempre lembrada pelas 
instrutoras do Sebrae Goiás  
por ser muito articulada e 
dinâmica durante o circuito 
do evento. Miriã explica que o curso foi um divisor de 
águas para ela. “Ouvi atenta às dicas dos palestrantes 
e todo o material que me passaram vou estudar, 
observar o que fiz de errado e certo, para poder me 
aprimorar. O curso foi um divisor de águas na minha 
vida profissional. Se consegui 10 mil seguidores em 
dois anos, com o que aprendi aqui vou conseguir mais 
10 mil em bem menos tempo”, argumenta.

A proprietária da loja de 
moda feminina, Maria Rosa, no 
Mega Moda Park Aline Borges, 
acompanha há bastante tempo, 
e sempre com muito interesse, 
a programação do Sebrae 
Goiás. Finalmente, decidiu 
participar do Projeto Sebrae Tá 
na Moda. E não se arrependeu. 
Ela explica que a entidade é 
uma alavanca que auxilia os pequenos empreendimentos 
a crescer e prosperar. “Tenho certeza de que quem 
participou do projeto Sebrae Tá na Moda ampliou os 
seus horizontes. Quando a gente busca isso, é porque 
existe uma razão: temos que nos renovar. Com as técnicas 
aprendidas nas palestras, é possível progredir. Não é 
mágica. É só fazer as coisas certas, estudar e desenvolver 
o seu próprio Instagram”, pontua.

GOIÂNIA GOIÂNIA

https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172239897-curso-ferramentas-praticas-para-gestao-da-sua-empresa
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172200846-curso-como-atender-melhor-seu-cliente
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172220090-oficina-via-whatsapp-descomplica-mei

