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Equipe das 12 Regionais do Sebrae Goiás estiveram de portas abertas para 
o pleno atendimento aos clientes durante todo o período das tradicionais 
comemorações de final de ano, nas semanas que antecedem o natal e a 
passagem do ano. 58,5% da população em Goiás está imunizada com as 
duas doses ou a dose única da vacina contra Covid-19, possibilitando que 
as pessoas realizem suas atividades rotineiras, as empresas mantenham 
suas portas abertas com mais segurança para todos, mantendo os cuidados 
sanitários recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 
Governo Federal (Ministério da Saúde).

O Sebrae tem serviços e ações nos 246 municípios goianos, realizados em 
parceria com o Governo de Goiás, por meio das suas secretarias e agências, 
com as prefeituras municipais, sindicatos rurais, associações comerciais, câmara 
de dirigentes lojistas, além de outras entidades e instituições que desenvolvem 
ações de fomento ao empreendedorismo. 

Os de pontos físicos da instituição estão em doze Regionais e em 52 
cidades funcionando no formato de ‘Sala do Empreendedor’. As Regionais 
Sebrae estão nas seguintes cidades: ANÁPOLIS, APARECIDA DE GOIÂNIA, 
CALDAS NOVAS, CATALÃO, GOIÂNIA, GOIANÉSIA, JATAÍ, LUZIÂNIA, 
POSSE, PORANGATU, RIO VERDE, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.

O atendimento virtual do Sebrae Goiás permanece à disposição dos clientes, 
tanto pelo 0800 570 0800 quanto pelo portal: sebraego.com.br/vitrine.

Sebrae de portas abertas
ATENDIMENTO

Atendimento Presencial – Regional Sudoeste, 
20 a 23/12/2021 
Unidades: Rio Verde e Jataí.

Atendimento presencial ao empresário de 
Caldas Novas com informações sobre o 
Microempreendedor Individual, 27/12/2021, 
agência Caldas novas.

Atendimento presencial ao MEI, 27/12/2021, 
AG São Luís de Montes Belos.

Atendimento presencial ao MEI para 
regularização, 27/12/2021, agência Goiânia.

Atendimento, agência Posse.

Atendimento presencial ao MEI, 28 e 
29/12/2021, AG São Luís de Montes Belos.

Atendimento presencial ao empresário 
de Porangatu com informações sobre o 
Microempreendedor Individual, 27/12/2021, 
agência Porangatu. 

Clientes tirando dúvidas sobre como se tornar 
um micro empreendor individual, 27/12/2021, 
agência GOIANÉSIA.
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GIRO POR GOIÁS 

REGIONAL CENTRAL/GOIÂNIA

Juceg no Sebrae

Jovens

Implantação de ponto de atendimento 
físico da Junta Comercial de Goiás 
(Juceg) nas dependências da sede do 
Sebrae na Regional Central/Goiânia. 
Este foi o tema do encontro, dia 22/12, 
entre o presidente da Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg), Euclides 
Barbo Siqueira, e a chefe de gabinete, 
Mariana Motta com os Diretores do 
Sebrae, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, e Marcelo Lessa, com as 
Gerentes Camila Moreira e Larissa de 
Souza e com o Analista Allan Máximo.

Diretor Técnico Marcelo Lessa 
recebeu jovens lideranças na sede 
do Sebrae, dia 27/12, para formatar 
agenda comum entre as entidades 
que representantes os jovens líderes 
de Goiás. Proposta é realizar plano 
conjunto para o próximo ano, com 
vistas a implementação de ações de 
educação, mercado, inovação, dentre 
outras, para a melhoria da gestão 
das microempresas e empresas de 
pequeno porte.

Equipe da Regional Central/Goiânia 
reuniu-se com representantes das 
empresas - Imperial Center, Pátio 44, 
Goiânia Center Modas, ABC Shopping 
e Mega Moda, dia 28/12, com objetivo 
de alinhar as ações de atendimento 
aos lojistas destes centros comerciais 
para o próximo ano.

Lojistas

República da Saúde

Empadão Goiano 

Ainda nas visitas aos clientes, 
Gerente Larissa Ribeiro e o Analista 
Leonardo José de Oliveira estiveram 
com o proprietário da República 
da Saúde, Matheus Suassuna, dia 
27/12, para finalizar a consultoria em 
eficiência energética, desenvolvida 
dentro do programa Sebratec.

Encer rando as v is i tas aos 
clientes, dia 27/12, Gerente Larissa 
Ribeiro e o Analista Leonardo José 
de Oliveira foram até a empresa 
‘Empadão Goiano’ para reunião com o 
proprietário Eduardo. Na pauta foram 
conferidas as consultorias do Sebrae 
que estão em andamento na empresa 
- Sebraetec e Selo Alimento Confiável.

REGIONAL ENTORNO DF/NORDESTE

REGIONAL CENTRO/LESTE (ANÁPOLIS)

Planejamento

Equipe em reunião de alinhamento 
e planejamento da atuação na 
Regional Entorno do DF / Nordeste, 
agências Luziânia e Posse e suas 
microrregionais, para o 1º. trimestre 
de 2022. Condução dos trabalhos foi 
do Gerente Cléber Chagas.

Sala do Empreendedor

Gerente Sérgio Carvalho e o 
Analista Renato Max estiveram com 
Alex Martins, Secretário Municipal 
de Indústria e Comércio de Anápolis, 
Alex Martins, dia 27/12. Na agenda: 
o repasse da minuta do termo de 
cooperação para implantação da ‘Sala 
do Empreendedor’ em Anápolis.

Educação empreendedora 
para mulheres

Nas dependências do Ministério 
Público (MP) de Anápolis, dia 10/12, a 
Promotora de Justiça de Anápolis, Dra. 
Carla Brant, recebeu o Gerente Sebrae 
Sérgio Carvalho e representante da 
Associação Comercial e Industrial (Acia) 
para apresentação de projeto social 
voltado às mulheres vítimas de violência 
doméstica. O Sebrae apresentou 
o Programa Nacional de Educação 
Empreendedora. O MP se comprometeu 
a ser parceiro, juntamente com a 
Secretaria de Municipal de Educação.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

ALI - Inscrições abertas 
Sebrae Goiás está com inscrições 

abertas até 16/01/22 para seleção de 
novos Agentes Locais de Inovação 
(ALI). Os se lecionados serão 
bolsistas do Conselho Nacional 
de desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), entidade ligada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI) e vão atuar 
diretamente dentro das empresas 
levando o Programa Brasil Mais em 

Regional Central
Projetos da Prefeitura de 

Goiânia foram avaliados em 
conjunto com representantes 
do executivo municipal e o 
Analista do Sebrae Goiás, Allan 
Máximo, que liderou reunião 
virtual, a qual foi conduzida 
pela Regional Central/Goiânia, 
dia 27/12. Objetivo foi conferir 
detalhes dos projetos para que 
sejam inscritos à XI edição do 
Prêmio Prefeito Empreendedor. 
As inscrições estão abertas até 
dia 04 de fevereiro de 2022 
e podem ser feitas pelo site: 
prefeitoempreendedor.sebrae.
com.br. 

Rio Innovation Week

600 startups estarão, com apoio 
do Sebrae, no Jockey Club do Rio 
de Janeiro (RJ), de 13 a 16 de 
janeiro de 2022, onde acontecerá o 
mais completo evento de Inovação 
e Tecnologia da América Latina – 
Rio Innovation Week. As startups 
selecionadas terão conexão com 
investidores e grandes empresas e 
são das áreas de turismo, varejo, 
saúde, profissões, agronegócio, 
sustentabilidade e marketing, dentre 
outras. O evento já tem confirmados 
mais de 500 palestrantes e 190 
expositores, além da presença de 
1.000 startups. 

Goiás na final nacional 

‘Programa do Sebrae – encadeamento 
produtivo fortalece pequenos negócios 
no enfrentamento a pandemia’ é o título 
da matéria do jornalista Lucas Moraes, 
veiculada na Rádio Vera Cruz FM de 
Goianésia (GO) está na final nacional, 
na categoria áudio, da 8ª. edição do 
Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ). 

Goiás. Os agentes têm por objetivo 
promover a inovação, melhoria da 
produtividade e da competitividade 
das microempresas e empresas 
de pequeno por te goianas, a 
partir da instrumentalização e 
experimentação de ferramentas 
ágeis e do compartilhamento de 
experiências entre os empresários. 
As informações desta seleção estão 
no Edital 02/2021 do CNPq, Sebrae 
Nacional e Sebrae Goiás. 

2022 - Sebrae com o empreendedor
Sebrae e o empreendedor estão sempre juntos aprendendo como superar 

os desafios, persistindo, inovando, crescendo. Junto com o empreendedor 
o Sebrae cria e oferta soluções, serviços e produtos de forma a fortalecer 
a pequena empresa. Tem 365 dias novinhos chegando em 2022. Em cada 
um deles, o Sebrae vai continuar ao lado do empreendedor. Junto com o 
empreendedor, Sebrae fará a virada acontecer. Sebrae Goiás – empreender com 
você para empreender mais. Estas mensagens estão nas novas campanhas da 
instituição que estão veiculando nos veículos de comunicação e redes sociais, 
reforçando sua posição de apoio aos pequenos negócios e de estar sempre 
ao lado do empreendedor orientando seus sonhos e projetos empresariais, 
cumprindo com sua missão de fomentar o desenvolvimento das pequenas 
empresas em Goiás e no Brasil.

Ele concorre agora com trabalhos 
de jornalistas do CE, PA, PR, SP. A 
entrega da premiação será dia 31 
de janeiro de 2022 e os vencedores 
serão premiados com instrumentos de 
trabalho, computadores e celulares de 
última geração. Concorrem à final do 
PSJ as matérias classificadas nas etapas 
regionais, nas categorias de texto, 
áudio, vídeo e foto. O Sebrae Nacional 
irá premiar duas categorias especiais, 
sendo a de Jornalista Revelação e o 
Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo. 
Estes vencedores receberão um troféu. 
Na etapa estadual, foram reconhecidos 
os melhores trabalhos de norte a sul do 
Brasil. As matérias podem ser conferidas 
no site: premiosebraejornalismo.com.br.
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HISTÓRIAS 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 Unidade de Comunicação, Marketing e Eventos do 

Sebrae Goiás
Marcelo Lessa Medeiros Bezerra

Diretor Técnico AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS 
www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asnJoão Carlos Gouveia

Diretor de Administração e Finanças

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
PRODUÇÃO

tioBák – resiliência e inteligência GPE Incorporadora – em casa
José Wilson Borges, 

cultivava o sonho de 
ter o próprio negócio 
desde criança, quando, 
no Rio de Janeiro, 
passava aniversários 
com seus quatro irmãos 
e o pai deixava que 
escolhessem se queriam 
ganhar presente ou 
comer no McDonald’s. 
Ele sempre escolhia o 
sanduíche. A história 

da empresa tem pitadas de resiliência e reinvenção 
do empresário. O tioBák começou em fevereiro de 
2009, em uma sala alugada no Parque Amazônia e 
venda de sanduíches mais elaborados. “Meu produto 
era diferenciado quando começamos, mas ainda não 
existia muito mercado para esse tipo de hambúrguer, 
que hoje o pessoal chama de goumert”, diz José 
Wilson. Ele lembra que sempre teve o apoio do Sebrae 
na trajetória do empreendimento. “O Sebrae foi um 
grande parceiro de crescimento do meu negócio”. Hoje 
o tioBák faz parte de um grupo que abrange também 
outras marcas: tioBák, Brazili Pizzaria e Underdog e 
conta com 16 lojas distribuídas pelo Estado.

Três  amigos 
iniciaram juntos 
n a  á r e a  d a 
construção civil, 
se consolidaram 
em São Paulo (SP) 
e agora retornam 
à terra natal – 
Goiânia (GO). Os 
engenheiros André 

Campos, Bruno Max e Dário Oliveira colocaram o 
projeto em prática há quase uma década, fundando a 
GPE Construção. Para coroar esses dez anos de GPE, 
eles voltaram para Goiânia e implantaram a GPE Inc. 
A empresa se tornou o Grupo GPE, que engloba a GPE 
Construtora, GPE Malls e, agora, a GPE Inc. Para essa 
nova fase do Grupo GPE, os sócios convidaram mais 
um goiano para a sociedade, Gustavo Nunes. “Dentro 
de Goiânia, nos próximos anos, queremos estar com 
cinco produtos em lançamento, cinco devolvidos, 
bastante aperfeiçoados, para que possamos nos 
próximos 50 anos construir a melhor incorporadora 
para os nossos clientes. Nosso sonho é nacional. 
Planejamos ser uma plataforma de produtos inovadores 
na incorporação residencial e comercial para outras 
cidades em Goiás e no Brasil”, destaca Bruno Max. 

GOIÂNIA GOIÂNIA

O Sebrae Goiás e o empreendedor estão sempre juntos. 

Aprendemos a superar desafios: persistindo, inovando, crescendo. Juntos, 
criamos soluções e descobrimos oportunidades.

Em 2022 vamos continuar assim, junto com você para empreender mais.

 Um novo ano com saúde e prosperidade.


