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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae Goiânia
Dia 10, no auditório do Sebrae Goiânia, prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, assinou termo de cooperação 
técnica para implementação do programa compliance 
público. O acordo é com o Governo de Goiás, por meio 
da Controladoria Geral do Estado (CGE), tem como 
objetivo auxiliar municípios na adoção de boas práticas 
de gestão pública.

LEIA MAIS!

http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/rogerio-cruz-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-para-implementacao-do-programa-de-compliance-publico,26f4ba2cde87f710VgnVCM100000d701210aRCRD


SEBRAE EM MOVIMENTO

Agro é de todos
Na sexta-feira, 10, aconteceu reunião da câmara temática 
‘O agro é de todos’ com apresentação de experiências de 
gestoras em suas instituições, dentro das comemorações 
do mês de março. Sebrae foi representado pela analista 
Vera Elias de Oliveira, que abordou sobre programas 
voltados para mulheres empreendedoras.

LEIA MAIS!

http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/reuniao-da-camara-tematica-o-agro-e-de-todos,6b0cba2cde87f710VgnVCM100000d701210aRCRD


SEBRAE EM MOVIMENTO

Programa Brasil Mais
Empresária goiana, Lilian dos Santos, recebe diagnóstico 
do Programa Brasil Mais e implementa melhorias.  
Ela é dona de farmácia de manipulação e medicamentos 
veterinários em Rio Verde e compartilha sua experiência.

LEIA MAIS!

http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/empresa-goiana-recebe-diagnostico-do-programa-brasil-mais-e-implementa-melhorias,8e8eba2cde87f710VgnVCM100000d701210aRCRD


SEBRAE EM MOVIMENTO

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 8 teve reunião de alinhamento do Projeto Centro-
Oeste de Artesanato em parceria do Centro Sebrae de 
Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de 
Janeiro. Participaram gestores do Sebrae GO, DF, MS, 
MT e RJ.
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Anápolis
Apresentação do programa Sebrae em Campo, 
palestra sobre fertilização em vitro (FIV), 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 
aconteceu dia 9, na Agência Sebrae, para grupo 
de produtores rurais da Regional Centro Leste.

Alexânia
Dia 8, Prefeito de Alexânia,  Allysson 
Lima, recebeu convite do Sebrae para 
participar do Encontro Regional ‘Liderança e 
Desenvolvimento’, 22/3, em Anápolis.

Bom Jesus
Equipe Sebrae esteve com lideranças de Bom 
Jesus, apresentando programa e convidando 
para participar do encontro LIDER da Região 
Sul de Goiás.
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Cachoeira Dourada
Lideranças de Cachoeira Dourada também 
conheceram e receberam convite da equipe 
Sebrae para participar do LIDER da Região Sul. 

Castelândia
Dia 8, prefeito de Castelândia, Marcos da 
Farmácia, recebeu equipe do Sebrae. Assuntos 
tratados foram sobre novas parcerias, criação 
da Lei Municipal para tratamento diferenciado 
às pequenas empresas, atendimento aos 
microempreendedores individuais, calendário 
de cursos e capacitações, adesão aos projetos 
de educação empreendedora.  
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Campo Alegre
Prefeitura de Campo Alegre de Goiás recebeu 
analista do Sebrae, dia 9, quando foram 
acertadas ações junto ao município voltadas 
para os pequenos negócios locais. 

Caldas Novas
Na Agência Sebrae, dia 7, aconteceu reunião 
sobre oficina a ser realizada com o trade 
turístico de Caldas Novas, Rio Quente 
e Piracanjuba. Propósito é elaborar o 
planejamento das ações do conselho Municipal 
de Turismo (Comtur) de Caldas Novas. 



GIRO POR GOIÁS

Cavalcante
‘Atender bem no campo’ foi tema de oficina realizada dia 9, em 
Cavalcante, para produtores rurais. A capacitação marca o início das 
realizações conjuntas entre Sebrae e Sindicato Rural, que vai receber 
serviços por meio do convênio Sebrae e Sistema Faeg/Senar. Adesão dos 
produtores na oficina foi de 80% do total de inscritos.

Dia 9, aconteceu visita institucional ao prefeito de Cavalcante, Vilmar 
Kalunga, e sua equipe, que receberam convite para o encontro de 
lideranças em Formosa, a se realizar dia 15/3. Na ocasião, também foi 
abordado temas como o LIDER Nordeste Goiano, Cidade Empreendedora 
e Educação Empreendedora.
. 
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Colinas do Sul
Dia 7, aconteceu a palestra ‘Como atrair, 
conquistar e manter cliente’. Ação realizada 
pelo Sebrae em parceria com a prefeitura e 
secretarias de turismo e meio ambiente do 
município. O evento marcou o início da agenda 
de capacitações planejadas neste ano.

Cumari
Dia 9, aconteceu a palestra ‘Mulher 
empreendedora - cultivando a autoestima 
feminina’, no Salão Paroquial, com propósito 
de ampliar as ações voltadas para o público 
neste mês. 
Clube Recreativo sediou reunião com 
lideranças rurais do município. Equipe Sebrae 
apresentou  soluções focadas na gestão do 
produtor rural em suas fazendas.

Goiandira
Equipe Sebrae esteve com o prefeito Allison 
Peixoto, dia 9. Na pauta, assuntos como 
alinhamento das ações parceiras voltadas 
para o fortalecimento das pequenas empresas 
locais.
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Goiânia
Dia 7 teve palestra sobre ‘Como elaborar um 
plano de negócio’ para empreendedores e 
empresários da Capital.

Goiatuba
Equipe Sebrae esteve com lideranças e 
diretores da Associação Comercial e Industrial e 
empresários, com pro-reitor e coordenadora da 
Unicerrado, dia 7, quando foi entregue convite 
do encontro LIDER da Região Sul de Goiás. 
Presenças confirmadas. 
Na mesma data, representantes do 
Sebrae estiveram com a equipe da Sala do 
Empreendedor, quando foram alinhadas a 
agenda de realizações para empreendedoresdo 
município, neste semestre.
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Itarumã 
Dia 9 teve visita institucional do Sebrae no 
município, para prospectar parcerias de ações 
focadas na melhoria da gestão dos pequenos 
negócios e apresentar o Programa Nacional 
de Educação Empreendedora (PNEE), a ser 
oferecido aos alunos do ensino fundamental. 
Participaram da reunião a primeira-dama e 
representante da procuradoria do município. 

Itaguaru 
Dia 8, gerente da Regional Norte Rubya Karla e 
a analista Eliene Campos estiveram com equipe 
da Prefeitura Municipal, apresentando ações 
do Sebrae inerentes ao apoio para propiciar um 
ambiente mais favorável ao desenvolvimento 
dos pequenos negócios. Eles conheceram 
soluções de capacitações, programa Sebrae em 
Campo, dentre outras ações. 
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Itumbiara
Gerente da UNA, presidente e diretores da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Itumbiara 
receberam da equipe Sebrae, dia 9, convite 
para participação no evento LIDER da 
Região Sul de Goiás. Diretora da Fundação 
de Solidariedade (Funsol), gerente do Senai, 
diretor e colaboradora do Sesi de Itumbiara 
também foram convidados para o evento. 

Jesúpolis
Dia 9, equipe Sebrae esteve com prefeito 
de Jesúpolis, Adriano Peixoto de Oliveira, 
entregando convite para participação 
no Encontro Regional ‘Liderança e 
Desenvolvimento’, dia 22/3, em Anápolis.  

Lagoa Santa 
Alinhar parcerias, apresentar o programa 
de Educação Empreendedora e ações para 
incrementar o turismo local foram assuntos 
de reunião, dia 10, da equipe Sebrae com a 
prefeita Núcia Kelly Oliveira, e sua vice, sua 
subsecretária de Educaçãoe seusecretário de 
Turismo. O município irá aplicar o programa 
JEPP para alunos do ensino fundamental.
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Luziânia
Equipe Sebrae esteve no Senac levando convite para o encontro de 
lideranças, a se realizar em Formosa. Parcerias e a realização dos cursos e 
capacitações técnicas fizeram parte da agenda do encontro, que teve como 
destaque o fortalecimento de parceria das instituições.

Dia 9 teve visita técnica guiada às instalações do Bali Park. Objetivo foi 
conhecer as obras e mobilizar as principais lideranças no desenvolvimento e 
fortalecimento do trade turístico e do comércio local. Com uma área de mais 
de 120.000 m², o complexo formado pelo Bali Park e o Bali Resort pretende 
ser uma das maiores opções de lazer do país. A expectativa é receber 10 mil 
visitantes/ dia e mais de um milhão por ano. A inauguração da primeira etapa 
do parque aquático está prevista para junho deste ano.
. 
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Maurilândia
Dia 7 aconteceu reunião das equipes do Sebrae 
com a prefeita Edjane Alves, e seus secretários 
de Meio Ambiente, Turismo, Educação, 
chefe de gabinete. Parcerias, legislação, 
atendimento, cursos, educação, consultoria 
para formatar produtos turísticos para a região 
foram parte da pauta do encontro. 

Panamá
Equipe Sebrae entregou convite ao presidente 
da Cooperativa Mista dos agropecuaristas da 
região  do Panamá (Cooperpan), para participar 
do evento LIDER da Região Sul de Goiás.

Pirenópolis
A oficina ‘Professor Digital’ aconteceu dia 5, no 
Centro Municipal de Artes e Música. Momento 
foi o início da capacitação de professores da 
rede municipal com soluções do Programa 
Nacional de Educação Empreendedora (PNEE).
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Pontalina
Dia 8, teve palestra sobre ’Empreendedorismo 
Feminino’, na sede da Associação Comercial e 
Industrial (ACIAP).

Porangatu
Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, na rede municipal de saúde, 
Sebrae apresentou o tema ‘Mulheres que 
revolucionam’, durante uma roda de conversa 
com as profissionais da área.
Dia 9, no auditório da Associação Comercial, 
aconteceu o 2° Encontro de Mulheres 
Empreendedoras. Realização da ACIAP e 
Sebrae em celebração  ao dia da mulher. 
Programação focou no despertar de 
comportamentos empreendedores com temas 
sobre educação financeira (Sicredi); desafios 
do empreendedorismo feminino ( Sebrae); e 
histórias das administradoras das empresas 
Trilhas da Amazônia, Espaço Rural, RC Tratores 
e Villa Grill.
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Posse
Foi realizada oficina dia 8, em Posse, como 
parte da trilha ‘Mulheres Empreendedoras’, 
cujo objetivo é fortalecer o empreendedorismo 
feminino na região. Um grupo cheio de energia 
e com muitas ideias para o desenvolvimento 
das participantes. 

Quirinópolis
Aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial, dias 8, 9 e 10, o 1º 
Encontro das Mulheres Empreendedoras, realizado pela entidade, Prefeitura 
Municipal e Sebrae. Empreendedorismo, formas de empreender e autoestima 
foram temas das palestras no evento.

Analista do Sebrae cumprimentou o novo secretário Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Danilo Luziano, e apresentou plano de parceria, além do 
Programa Brasil Mais voltado para o fortalecimento das pequenas empresas 
do município.
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Rio Verde
Reunião do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur)  aconteceu dia 8 na sede da Agência 
Sebrae. Plano de ação, consultoria Sebrae 
voltada para formatação de produtos do 
agroturismo foram pontos de destaque 
da reunião estiveram na pauta.  Realizar 
workshops e oferecer missões empresariais 
completaram os temas do encontro.
Dia 9 teve reunião de apresentação das 
soluções de Educação Empreendedora para 
educadoras e dirigentes do CEPI Maria Ribeiro 
Carneiro. O encontro resultou na parceria 
para aplicar soluções do programa Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e 
oficinas para os alunos do ensino médio. 

Rianápolis
Dia 8 aconteceu encontro entre as equipes 
Sebrae e do prefeito Roque Pereira de 
Miranda  para apresentação de ações que 
fomentem um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de pequenos negócios. 
Equipe Sebrae foi recebida pela secretaria de 
Administração, Gisele Barbosa. 
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Santa Helena 
A oficina sobre “Atendimento ao cliente - 
atrair, reter e fidelizar o cliente - uma atitude 
dinâmica na empresa” foi ministrada dia 9, 
na Sala do Empreendedor. A ação foi uma 
parceria do Sebrae com a Prefeitura Municipal 
e Associação Comercial Industrial. 

Santa Rosa 
Prefeito Ulisses Alves de Brito recebeu convite 
para participar do Encontro Regional de 
‘Liderança e Desenvolvimento’,  dia 22/3, em 
Anápolis. 

São Jorge 
A oficina sobre “Como aumentar as vendas’’ 
foi ministrada para empreendedores da Vila 
de São Jorge, dia 8, iniciando as capacitações 
do semestre. O propósito é preparar o trade 
turístico na retomada das vendas durante 
a alta temporada. Outros temas serão o 
atendimento ao cliente, canais de vendas e 
gestão do negócio. 
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Uruana
Dia 8, equipe Sebrae esteve na Prefeitura 
de Uruana apresentando propostas para a 
criação de um  ambiente mais favorável ao 
desenvolvimento de pequenos negócios. Sala 
do Empreendedor, consultorias, programas 
Sebraetec e Sebrae em Campo também foram 
pautas da reunião. 

Vila Boa
Equipe Sebrae convidou o prefeito de Vila Boa, 
Rubens Francisco Lopes, e seu secretariado 
para o Encontro de Lideranças  em Formosa. 
Presenças confirmadas e possibilidade de 
ações conjuntas voltadas ao fortalecimento das 
pequenas empresas do município.
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Vila Propício 
Aconteceu de 2 a 5/3, na Escola Municipal Professor José Lopes, a capacitação 
de 39 professores na metodologia do programa  Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP). Os professores, agora capacitados, terão a missão de 
estimular nos alunos do ensino fundamental a cultura empreendedora, com 
oficinas criativas e visão de planejamento. 
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