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SEBRAE EM MOVIMENTO

Dias 21 a 26 aconteceu o seminário Empretec no novo 
espaço da sala do Empreendedor em Ação, na Agência 
Goiânia. Foi uma turma presencial, seguindo todas 
as medidas de segurança sanitária, que acompanhou 
teoria, conceitos e exercícios para desenvolver 
as características empreendedoras de forma 
comportamental e prática.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Dia 21, na sede Sebrae, teve reunião de alinhamento 
do ‘Programa Alimento Seguro e Bioativos’. Estiveram 
presentes os analistas do Sebrae, Vitor Hugo Duarte 
e André Ariza; diretor da Emater, Antelmo Teixeira 
Alves; diretor da Ceasa, Rogério Martins Esteves; 
representantes da secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Jessica Fernandes, Felipe Oliveira 
e Leonardo Silvério; representantes do Sistema Faeg, 
Leonardo Machado e Thiago Castro; e representantes da 
Agrodefesa, Anibal Coelho, Márcio Antônio e Rodrigo 
Baiocchi Lousa.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Estudantes e bolsistas 
do curso de moda foram 
recebidos pela equipe 
Sebrae, dia 21, dando início 
aos trabalhos que vão 
acontecer no evento da 
moda goiana. 

Diretor do Centro Cultura Oscar Niemeyer, Rubens 
Ananias Artero, recebeu equipe Sebrae, o consultor 
Leandro Pires, a empresária Fernanda Cury, e 
representante da empresa montadora de estruturas, 
para tratar sobre a realização de evento da moda 
goiana, agendado para 31/8 a 3/9/22.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiânia

Equipe da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas 
Afirmativas da Prefeitura de Goiânia recebeu analistas 
do Sebrae, dia 21. O encontro serviu para alinhar ações 
conjuntas focadas na melhoria de cenário e ambiente 
favorável ao empreendedorismo no município.

Reunião da equipe Sebrae 
com representantes do 
Ministério da Economia. 
Pauta foi para apresentar o 
trabalho que Goiás realiza 
para desburocratizar 
diversos processos que 
afetam diretamente as 
pequenas empresas.



SEBRAE EM MOVIMENTO

Capacitar e formalizar os membros que compõem o 
grupo de artesanato de Goiânia, resultado de projeto 
desenvolvido pela prefeitura, foi agenda de encontro com 
o Sebrae. 

Programa Sebrae Parcerias esteve em discussão na 
reunião com a OCB/Sescoop sobre os programas 
Inovacoop e Incubacoop.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Visita técnica ao espaço físico da Emater visando 
avaliação da realização da edição do Desafio Agro 
Startup 2022 de maneira presencial.

Rio de Janeiro (RJ)
Worfolio 2022, aconteceu dias 21 e 22, na Escola Sebrae 
de Negócios do Rio de Janeiro (RJ). Sebrae Goiás foi 
representado pelo gerente da Unidade de Soluções, Athos 
Ribeiro, e analista Mara Cristina Machado Lima. O evento 
teve a condução do Sebrae Nacional para consolidar 
soluções que estão no portfólio e o compromisso de 
desenvolvimento de novas metodologias pelas unidades 
do Sebrae nos Estados.

Goiânia
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Acreúna
Dia 21, o gerente da Regional Sudoeste, 
Adriano Teixeira, reuniu-se com o Diretor 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Jaime 
Cardoso de Lima, para discutir e definir 
ações para o município no ano de 2022.

Alto Paraíso
Dias 21 a 24, Sebrae realizou curso “Como melhorar suas vendas” para 
empreendedores de Alto Paraíso. A ação faz parte da agenda planejada a 
ser implementada no município, preparando o ecossistema empresarial 
para a chegada da alta temporada na região. O foco do trabalho é realizar 
capacitações a partir de cursos e oficinas nos temas que abrangem 
atendimento, marketing e vendas para empreendedores e os donos de 
pequenos negócios.
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Caldas Novas 
Inauguração da Associação de Bares e 
Restaurantes de Caldas Novas aconteceu 
dia 23. Momento foi oportuno para 
tratar da parceria Senai x Sebrae, sobre 
o apoio às empresas para obtenção 
do ‘Selo Alimento Confiável’. Acican, 
Aqua, Abrasel, Secretaria de Turismo e 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Sebrae e Senai estiveram na solenidade.

Anápolis
Dia 21 teve apresentação do seminário Empretec, que vai acontecer no 
período de 21 a 26 de março.
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Catalão
Palestra ‘Como se tornar um 
microempreendedor individual’ foi 
ministrada dia 22, em parceria com 
a Prefeitura Municipal, Associação 
Comercial e Industrial e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas.

Firminópolis
Dia 22 o prefeito José Airton de Oliveira e sua equipe receberam o 
coordenador do Senar, Gabriel Martins, o presidente da Faeg Jovem de 
Firminópolis, além de representante da Faeg, Wesley, e as analistas do 
Sebrae, Marcicleia Rocha e a Lara Bianna. Na pauta, apresentar ações 
das instituições voltadas ao fortalecimento da parceria e alinhamento de 
possíveis ações a serem desenvolvidas no município.
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Novo Planalto
Curso ‘Como melhorar o visual da sua loja’ foi realizado dias 15 a 18, em 
parceria com a Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. A capacitação 
faz parte do plano de ação para ampliar ações conjuntas com o município no 
desenvolvimento dos pequenos negócios.

Equipe Sebrae esteve com o Prefeito de 
São Domingos para reforçar atuações 
parceiras no município. Foi momento de 
apresentar soluções do Sebrae, tais como 
programa de educação empreendedora 
e sala do empreendedor, e receber as 
demandas da região. 

O proprietário da Pousada Sertão Veredas 
de São Domingos recebeu equipe Sebrae. 
Ele participa do Programa Líder. Foram 
discutidos, dentre outros assuntos, as 
avaliações da liderança local sobre as 
perspectivas de ações para o município. 
Identificaram possíveis temas a serem 
trabalhados na região, sendo que, o 
destaque é o setor de turismo. 

São Domingos
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Marzagão
Dia 23 teve descerramento da placa de reconhecimento de Escola 
Empreendedora à Escola Pingo de Gente de Marzagão. No ano 2021 a 
escola participou do RADAR, uma ferramenta que permite apurar o grau 
de ambiência favorável para implementação da Educação Empreendedora 
na instituição de ensino. Para ser considerada Escola Empreendedora é 
preciso alcançar no RADAR índice mínimo de 79%, que significa alto grau 
de implementação para educação empreendedora. O índice alcançado pela 
Escola Pingo de Gente foi 92%. 
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Posse
Dia 22, em Posse, Sebrae encerrou a atividade ‘Trilha Mulheres 
Empreendedoras’. O grupo saiu fortalecido, sendo que, dentre os próximos 
passos, constam ações quem desenvolvam e empoderam cada vez mais 
mulheres, para que possam ser inspiração para outras empreendedoras da 
região.  
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Dia 21, teve reunião entre representantes 
do Sebrae e Prefeitura Municipal, para 
acertar novos projetos voltados para os 
empreendedores, como capacitações e o 
Serviço de Inspeção Municipal.

Representante da Academia de Letras de 
Valparaíso visita a Sala do Empreendedor 
que entregou convite ao Sebrae para 
participar e apoiar a Semana de Artes, a ser 
realizada na primeira semana de julho.

Dia 23, equipe Sebrae visitou a propriedade 
rural, Rancho Master. O proprietário 
cedeu espaço para realizar curso sobre 
‘Casqueamento’, a ser ministrado pelo Senar/
DF.

Valparaíso
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