
GIRO POR GOIÁS

BOLETIM INFORMATIVO

14  a  19/03/22

ARRASTE

 41ª Edição

https://vitrine.sebraego.com.br/


SEBRAE EM MOVIMENTO

Assinatura de parceria com o Sebrae foi destaque 
na assembleia geral da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (FCDL) realizada nesta sexta-feira, 
18, com a participação de cerca de 50 presidentes e 
diretores distritais das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado. 
O presidente da FCDL e membro do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Goiás, Valdir 
Ribeiro da Silva, reforçou a importância das ações 
conjuntas com o Sebrae. Já o presidente do CDE, 
Ubiratan da Silva Lopes, enfatizou a importância da 
FCDL no Conselho, como legítima representante do 
setor produtivo.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

OAB inicia tratativas com o Sebrae para implantar 
Incubadora de Novos Escritórios

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 18, entre 
Diretores do Sebrae com o Presidente da OAB/GO, 
Rafael Lara, e equipes ficou acertado a elaboração de 
um termo de referência entre as instituições, com o 
intuito de promover o apoio do Sebrae à inclusão da 
advocacia jovem de Goiás. Dos 47.000 advogados ativos 
no estado,  40% estão iniciando as suas atividades 
empreendedoras. Além disso, toda a estrutura do 
Sebrae foi apresentada a diretoria da OAB, voltada ao 
fomento dos pequenos negócios goianos.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Dia 14 teve reunião sobre as 
ações do Sebrae em parceria 
com a Secretaria da Retomada 
que acontecem no interior para 
o segmento de confecções. 
Participaram a analista do 
Sebrae, Thaís Oliveira e o 
secretário César Moura.

Encontro na Casa da Indústria, dia 14, com 
representantes da Câmara da Construção e Sebrae. 
Agenda foi de apresentação da proposta para a 
transformação digital em canteiro de obra a ser 
implementada juntamente com o Centro de Tecnologia 
da Construção (CTE).

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiânia

Dia 15, Sebrae formalizou ponto de atendimento 
da Sicoob/Secovicred, dentro da Agência Goiânia. 
Reunião teve as participações de Sílvio Adorno, Diretor 
Comercial Sicoob/Secovicred;Ivo Zecchin, Diretor 
Executivo GarantiGoiás; Simone Souza, Gerente 
Sicoob/Secovicred; Larissa Ribeiro, gerente Sebrae da 
Regional Central; e Víctor Costa, analista do Sebrae.



SEBRAE EM MOVIMENTO

Curitiba (PR)
Gerente Sebrae de Atendimento e Desenvolvimento 
Regional, Camila Moreira, participou do encontro de 
Educação Empreendedora. Na pauta, debates sobre 
empreendedorismo para jovens que mudam a realidade 
das micro e pequenas empresas.
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Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás
As secretarias de Educação de Alto Horizonte e Nova Iguaçu receberam a 
visita do analista Ewerton Filho que apresentou as soluções de educação 
empreendedora. Ações serão implementadas, neste ano, por meio do 
programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).
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Anápolis

Gerente Sebrae, Sérgio Carvalho, foi recebido  
pelo prefeito Roberto Naves e sua equipe. Na 
pauta, detalhes da participação do executivo 
no Encontro de Líderes, dia  22, e assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica entre os dois 
parceiros (Prefeitura Municipal e Sebrae). 
Resultado será a implantação da Sala do 
Empreendedor e ações para os empresários.

Empreendedoras participaram da oficina 
‘Mulher Empreendedora’, dia 15, na Agência. 

Dia 15, teve entrega dos cadernos de 
atividades do Programa Nacional de Educação 
Empreendedora (PNEE) aos alunos do ensino 
fundamental (6° ao 9° ano) da Escola Estadual 
Leiny Lopes de Souza de Anápolis.
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Gerente Sebrae, Sérgio Carvalho, esteve com o presidente do Sindicato 
Rural, José Caixeta que recebeu convite para o Encontro Regional – Cidades 
empreendedoras, dia 22. Ele também pôde conhecer o programa Sebrae 
em Campo e fazer o alinhamento ações em parcerias, capacitações e 
consultorias para os produtores rurais.

Anápolis



GIRO POR GOIÁS

Barro Alto
A palestra ‘O poder das redes sociais para os 
negócios’ aconteceu dia 15, durante a ‘Semana 
de marketing digital’, na sede do Sesi, que teve 
também como parceiros a prefeitura municipal, 
secretaria de Indústria e Comércio e Associação 
Comercial e Industrial. 

Buriti Alegre
Realizada oficina ‘Planejamento turístico de 
Buriti Alegre’, dia 16, que é uma das etapas 
do Estudo de Potencialidades Turísticas do 
município, resultado de parceria entre a 
prefeitura e o Sebrae.  
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Campinorte
A palestra “Como atrair, conquistar e manter 
clientes’ foi ministrada dia 11, com participação 
de vários empresários na sede da Associação 
Comercial e Industrial.
Realizada escuta diagnóstica e mobilização 
de empresas para participar do novo ciclo do 
Programa Brasil Mais Produtivo.

Campestre
Equipe Sebrae entregou convites ao prefeito 
Fabiano Capuzzo, e secretário municipal de 
Agricultura, Aguimar Pereira, para o Encontro 
Regional de Lideranças, dia 22, em Anápolis e 
para participação do programa LIDER. 
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Catalão
‘Como se tornar um microempreendedor 
individual’ foi tema de palestra, dia 15, numa 
realização conjunta com a Prefeitura Municipal, 
Associação Comercial e Industrial e Câmara de 
Dirigentes Lojistas.

Formoso
Equipe Sebrae foi recebida pelo prefeito 
Halison do Leilão, que apresentou soluções 
de gestão empresarial e os programas Cidade 
Empreendedora, Educação Empreendedora e 
Sebrae em Campo.  

Itumbiara
Dias 15 a 18, empresários participaram do curso 
‘Como atender melhor seu cliente’. Realização 
em parceria com a Associação Comercial, 
Industrial e Serviços e Sala do Empreendedor.
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Dias 15 e 16, empreendedores de Jaraguá 
participaram da oficina ‘Mídias Digitais de 
Comunicação’. Realização em parceria com a 
Prefeitura de Jaraguá, Secretaria de Indústria e 
Comércio, Associação Comercial e Industrial e 
Câmara de Dirigentes Lojistas.

A palestra ‘Mulheres Empreendedoras’ 
aconteceu no Centro Tecnológico da Moda 
(Cotec). Ação é resultado de parcerias entre 
o Centro, Secretária de Indústria e Comércio,  
Associação Comercial , Câmara de Dirigentes 
Lojistas e Sebrae.

Jaraguá
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Mara Rosa e Amaralina
Reunião dos participantes do Programa de desenvolvimento de 
fornecedores (PDF), dia 16, na Câmara Municipal de Mara Rosa. Estiveram 
os representantes do Sebrae, Sesi, Senai, Prefeitura de Amaralina, Amarillo 
Gold, DVF e Acia, avaliando resultados do programa em 2021, apresentação 
de metas e dos planos de ação para 2022. Sebrae fará visitas nas empresas, 
para diagnosticar a gestão empresarial (Raio X), atuará na capacitação de 
90 gestores e ofertará vagas para o Programa Brasil Mais.
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Equipe Sebrae entregou convite ao prefeito Gil 
Tavares para adesão ao consórcio do Sistema de 
Inspeção Municipal (SIM) e também confirmou 
a participação no Encontro Regional – Cidades 
Empreendedoras, dia 22, em Anápolis.

Dia 14 teve apresentação e mobilização das 
empresas associadas à Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária (Acianer) para adesão 
ao Programa Brasil Mais.

Nerópolis
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Nova Veneza
Equipe da Prefeitura Municipal recebeu 
convites do Sebrae para participar do 
programa de Liderança para Desenvolvimento 
Regional (LIDER) e do Encontro Cidades 
Empreendedoras, dia 22, em Anápolis.
 

Novo Planalto
Dia 15, equipe Sebrae fez escuta diagnóstica 
e mobilização de empresas para participar do 
novo ciclo do Programa Brasil Mais Produtivo. 
Prefeito Eudes Araújo também recebeu 
gestora, que reforçou a parceria do Sebrae com 
o município.
 

Rio Verde 
Dias 14 e 15 teve a equipe de atendimento da 
Sala do Empreendedor recebeu treinamento 
sobre sistemas de processos e sobre o 
atendimento aos clientes. 
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São João D´Aliança 
Dia 14 aconteceu o IV Encontro do Projeto 
LIDER Nordeste Goiano. Prefeitos e vices, 
líderes empresariais, representantes do 
terceiro setor e instituições de ensino superior 
marcaram presença. 

Senador Canedo 
Equipe Sebrae Goiás esteve com a diretora do 
IFG, Maria Betânia Gondim da Costa, e equipe 
apresentado e convidando para participar do 
programa de Liderança para Desenvolvimento 
Regional (LIDER). 

Soledade
Dia 15, em Soledade, povoado de Campo Alegre 
de Goiás, equipe Sebrae reuniu com produtores 
rurais da região para apresentação soluções e 
programas que atendem no campo.

Analista Danilo Dunck esteve com o vereador 
Avelino, de Campo Alegre, para alinhamento de 
ações voltadas ao desenvolvimento do município.
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Trindade
Dia 15 teve lançamento do programa Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) com 
a adesão de mais oito escolas ao programa. 
Neste ano, são 13 escolas, 140 professores e 
com a participação de 6.500 estudantes do 
ensino fundamental. 
Marcaram presenças Marden Júnior (Prefeito 
de Trindade), Sérgio de Oliveira (Secretário 
de Educação), Gustavo Queiróz (Secretário de 
Indústria, Comércio e Serviços) e as analistas 
do Sebrae, Cleonice Silva (Gestora Estadual 
do Programa Educação Empreendedora) e 
Nadyene Albernaz (Regional Aparecida de 
Goiânia).

Uruana
Semana de atendimento ao 
microempreendedor individual (MEI) aconteceu 
de 7 a 11/3, na Prefeitura Municipal, parceira 
da ação por meio da Secretaria de Indústria 
Comércio e Turismo.
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