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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae participa do projeto “2022: o ano da qualificação 
em Goiás”. É um pacote de ações pela qualificação 
profissional lançado pelo Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria da Retomada, dia 10, no Auditório 
Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 
Diretor Superintendente, Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto destacou projetos e serviços do Sebrae para 
melhoria da gestão dos pequenos negócios. O trabalho 
envolve programas de órgãos do governo estadual 
e diversas entidades, com o objetivo de reforçar o 
desenvolvimento e capacitação dos trabalhadores 
goianos para ocupação de vagas de emprego em todo o 
Estado.

Goiânia
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Nesta semana, analista do Sebrae Goiás, Adriana 
Vettorazzo fez visita técnica em Ijuí - Regional Noroeste 
do Sebrae RS, gerenciada por Armando Pettinelli, 
para conhecer boas práticas implementadas na sala 
do empreendedor de Ijuí e Panambi (Sebrae RS). 
Ofoco foi de conhecer o Selo Sebrae de Referência em 
Atendimento. A Sala do Empreendedor de Panambi é 
referência no estado com o ‘Selo Diamante’ e premiada 
com o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A visita 
teve também as presenças do prefeito de Panambi, 
Daniel Hinnah, equipes do Sebrae RS e Secretário de 
Desenvolvimento Municipal.

Ijuí (RS) e Panambi (RS)
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De 10 a 13, analista do Sebrae Goiás, Allan Máximo 
de Holanda participou do ‘13°Workshop Sigfácil - a 
evolução do registro e licenciamento empresarial’, 
em João Pessoa. Na pauta, discussão sobre os 
procedimentos da Rede de Simplificação do Registro 
e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Ele 
apresentou o projeto ‘Desburocratização’ e as práticas 
exitosas deste tema propostas pelo Sebrae Goiás em 
parceria com a Junta Comercial do Estado de Goiás 
(Juceg). Os presidentes das Juntas Comerciais de Goiás, 
Paraíba, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe também 
participaram do evento.

João Pessoa (PB)
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Equipe técnica da Unidade de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (UTIC) do Sebrae AM visitou o 
Sebrae GO dias 12 e 13. O principal tema da visita foi 
a automatização de processos na ferrramenta Fluig, 
pois Manaus considera Goiás como referência no 
Sistema Sebrae quando se trata deste assunto. Outros 
assuntos também foram discutidos, com troca de 
experiências, informações e boas práticas, como painéis 
de BI, melhorias na infraestrutura de TI, segurança 
da informação  e gestão de documentos. Os Diretores 
João Carlos Gouveia, Marcelo Lessa e Antônio Carlos, 
juntamente com o gerente da UTIC de Goiás, Daniel 
Daher e sua equipe repassaram as boas práticas de 
Goiás.

Manaus (AM)



SEBRAE EM MOVIMENTO

A coleção de bordados ‘Coração Cerrado’ de autoria da 
Cooperativa Bordana foi lançada, dia 4/5, na Feira na 
Rosembaum, em São Paulo. As peças foram elaboradas 
em oficinas dirigidas pelo designer Renato Imbroisi. Ele 
sugeriu o conceito do coração, símbolo do lugar de afeto 
ocupado pela Bordana e todas as suas cooperadas na 
produção de bordados com referência ao bioma cerrado, 
cujas flores já são tema tradicional da cooperativa. Os 
bordados são produzidos sobre tecido 100% algodão 
e linho, e resultam em almofadas, colchas, cortinas, 
quadros, jogos americanos, toalhas de mesa, dentre 
outras peças. A cooperativa recebeu a consultoria do 
designer Renato Imbroisi, com apoio do Sebrae Goiás.

São Paulo (SP)
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Dia 10, na Secretaria Municipal de Educação teve apresentação do programa 
Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), para formalização de turma 
neste ano. Estiveram presentes as equipes da Prefeitura Municipal,  Secretaria 
Educação, professores e do Sebrae.

Na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) aconteceu reunião entre o gerente 
administrativo da entidade, Jaime, e o 
analista do Sebrae, Marcelo Lima. O assunto 
discorreu sobre a participação e aquisição 
de cotas na campanha ‘Natal dos Sonhos 
2022’, com o sorteio de prêmios aos clientes 
compradores das lojas que fizerem adesão à 
campanha.

Acreúna
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Anápolis
Equipe Sebrae esteve em reunião com 
representantes do Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur), dia 11/05, 
no Centro de Empreendedorismo, 
Inovação e Tecnologia (CEITEC). 
Compôs a pauta, além dos assuntos 
pertinentes ao turismo de negócios, foi 
definida uma oficina com consultoria 
de planejamento das ações da 
entidade, a ser realizada pelo Sebrae.

Bom Jesus
Dia 12 teve reunião do prefeito de 
Bom Jesus, Adair Henriques da Silva, 
secretária de Administração com 
equipe Sebrae (analista Jean Carlos 
e o consultor Mário Wilson). Na 
agenda, apoio do Sebrae à Prefeitura 
Municipal, para consolidar ações 
de apoio à melhoria do ambiente 
para os pequenos negócios. Como 
exemplo, atuar na desburocratização 
para as microempresas e empresas 
de pequenas porte no município. 
Este trabalho será o início da 
implementação do projeto de políticas 
públicas do Sebrae. De imediato, o 
prefeito solicitou firmar convênio com 
o Sebrae para instalação da Sala do 
Empreendedor.
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De 9 a 14/5 aconteceu mais uma edição do seminário Empretec para empresários 
e empreendedores da região. Os trabalhos foram abertos pela gerente da 
Regional Sul, Fernanda Lobato, e analista Sany Rosa. Luciana Rauber e Joaquim 
Fagundes foram os facilitadores deste seminário.

Palestra “Como se tornar um 
microempreendedor individual 
(MEI)” aconteceu dia 10, na Agência 
Sebrae, com participação de 
empreendedores do município.      

Catalão
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Cavalcante
Reunião de articulação para abertura da Sala do Empreendedor no município foi 
realizada dia 12, como  ação de desdobramento do LIDER Nordeste Goiano. Foi 
pactuado com o prefeito Vilmar Kalunga os termos do convênio com o Sebrae; 
definido o local de funcionamento da Sala do Empreendedor e designado o 
Agente de Desenvolvimento e Agente de Atendimento da Sala o servidor Ricardo. 
Além disso, foram definidas ações para potencializar as compras públicas 
dos empresários locais e o desenvolvimento de ações voltadas ao turismo.  
Participaram da reunião as equipes da prefeitura e do Sebrae, sendo o gerente da 
Regional, Cleber Chagas, e a analista, Elaine Moura.

Cidade Ocidental
Dia 10, em Cidade Ocidental, teve reunião da equipe Sebrae (consultor  Jairo; 
gerente Regional, Cleber Chagas; as analistas  Maria José e Elaine Moura) com todo 
o secretariado municipal e o chefe de gabinete, representando o prefeito Fábio 
Correia. Na pauta, início dos trabalhos do Programa Cidade Empreendedora. Foi 
apresentado e validado o cronograma dos trabalhos. A gestão municipal está 
bastante engajada e animada com a iniciativa. Na próxima segunda-feira, 16/05, 
começará a primeira solução do programa no município, sendo o treinamento 
Gestão Pública 4.0. 
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Dia 12 aconteceu reunião com 
dirigentes do Sindicato Rural para 
apresentação do Programa Sebrae em 
Campo e mobilização de produtores 
da região para participação.

Reunião de articulação para abertura da Sala do Empreendedor aconteceu 
dia 12. É uma importante ação de desdobramento do LIDER Nordeste Goiano. 
Na oportunidade, o prefeito Altran Lopes Avelar Nery apresentou a Sala do 
Empreendedor que já está estruturada no município, definiu a Agente de 
Atendimento e aprovou os termos do Convênio com o Sebrae. Além disso, a 
Secretaria de Educação do município é a nova parceira da instituição para a 
implementação do Programa Sebrae de Educação Empreendedora.  

Cocalzinho

Flores de Goiás
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Curso ‘Cult Líder’ aconteceu de 2 a 5, 
para gerentes e líderes de equipes 
das empresas de Goianésia. Ação é 
resultado de parceria com o Espaço do 
Empreendedor e Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL).

Dia 10 teve acompanhamento da 
consultoria em marketing e vendas 
para Gráfica Pontual em Goianésia. O 
trabalho é resultado da participação 
do empresário Cairo Filho no curso 
“Como Melhorar suas Vendas”. Esta 
capacitação aconteceu através de ação 
conjunta entre Sebrae, Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) e Espaço do 
Empreendedor.

Aconteceu reunião mensal do Espaço 
do Empreendedor, dia 10, para 
alinhamento de ações corretivas 
na busca de aprimorar a prestação 
do serviço ao público. Foi definida a 
elaboração de um plano de ação para 
que o Espaço esteja funcionando 
de forma eficiente com perspectiva 
de conquistar o “Selo Diamante” de 
atendimento. 

Goianésia
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Goiânia
Dia 5 foi realizada reunião com equipe 
do Grupo Mega Modas. Assuntos 
foram sobre orientações para 
consultorias, capacitações e início do 
projeto de encadeamento produtivo. 
A equipe Sebrae foi representada  
pelos analistas da regional Central, 
Beatriz Dorneles e Victor Antônio 
Costa.

Webinar ‘Empreendedorismo digital 
e profissão do futuro’ aconteceu dia 
6, com a participação de mais de 120 
pessoas. A capacitação compõe a 
‘Trilha - circuito de ciência em casa’. 
O encontro virtual foi pelo canal do  
YouTube da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC Goiás) e é resultado da 
parceria com o Sebrae, pela  Agência 
Goiânia.

Curso ‘Aprender a Empreender Social’ 
foi realizado dias 6 e 7, resultado da 
parceira Sebrae e SDES. O segundo 
dia da capacitação teve participação 
de representantes das comunidades 
tradicionais e quilombolas de Goiás.
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Goiânia

Dia 7, na sede da Associação Brasileira 
de Esperança e Vida (Abevida) equipe 
Sebrae ministrou palestra sobre 
comportamento empreendedor para 
os internos da instituição.

Preparativos para a realização do 1º. 
Festival do Cordeiro de Hidrolândia 
estão acontecendo em parceria 
entre Sebrae e Senar. Dia 8, na sede 
do Senar, teve reunião para dar 
andamento à organização do evento, 
com participações das equipes das 
instituições com os produtores e 
organizadores do evento, Márcio 
Carneiro e Rodrigo Carvelo. 

Na sede da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH Goiás), 
dia 9, aconteceu reunião que teve 
como pauta a qualificação do serviços 
e ofertas de produtos do setor de 
Turismo. Participam dos trabalhos, 
Fernando Carlos Pereira, Ana Claudia 

Moura e Gil Eduardo Moraes (ABIH GO); Adrienne Castanheira (Senac);  
Fernando Magalhães e Luciano Guimarães (Agência  Goiás Turismo); Giovanna 
Tavares (Observatório do Turismo / agência Goiás Turismo); Priscila Vilarinho 
(analista do Sebrae Goiás) e Leonardo Ravaglia (IF Goiás).
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Teve reunião virtual com alunos bolsistas de Inovação de Moda, dia 9. Na pauta, 
pontos de atenção ao acompanhamento dos empresários que estão sendo 
acompanhados pelo BEI e cumprimentos pela qualidade dos empresários 
selecionados pelo estado. Na agenda já constam dois eventos a serem realizados 
antes da finalização do ciclo do curso, em julho próximo, e intensificar a 
mobilização de participantes para o novo ciclo dos trabalhos que inicia em agosto.

O alinhamento de parceria com 
capacitações aos colaboradores e 
a aplicação do Programa Sebrae 
de Educação Empreendedora para 
os alunos do Colégio Anglo, setor 
Campinas, foi pauta de reunião 
realizada dia 9. Equipe da Agência 
Central Sebrae é composta pelas 
analistas Beatriz Dorneles e Patrícia 
Santiago.

Goiânia
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Webinar ‘Estratégias de vendas 
de marketing digital’ aconteceu 
dia 9. Ação aconteceu em parceira 
com a  Mútua - Caixa de Assistência 
dos Profissionais do CREA. O 
objetivo é promover e fomentar 
práticas empresariais mais sólidas, 
sustentáveis, e com profissionais 
mais competitivos em suas relações 
comerciais. Além disso, estimular 
o profissional a reconhecer novas 
oportunidades de desenvolvimento 
pessoal e empresarial.

Dia 10 aconteceu reunião com 
representantes da  Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel Goiás), Sindicato dos 
Restaurantes, Bares e Similares 
(Sindibares) e empresários 
participantes do Evento Brasil Sabor 
2022 para orientações, entrega de 
materiais de divulgação do evento 
e assinatura de contratos. Analista 
da Agência Central, Rodson Marden 
Witovicz, conduz os trabalhos no 
Sebrae.

Goiânia
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Goiânia

Webinar ‘Gestão da inovação e design 
thinking  faz parte do Programa 
Profissional Empreendedor em 
parceira do Sebrae com a  Mútua - 
Caixa de Assistência dos Profissionais 
do CREA, para promover e fomentar 
práticas empresariais mais sólidas, 
sustentáveis, e com profissionais 
mais competitivos em suas relações 
comerciais. 

Representantes de oficinas mecânicas, 
Sindicato da Indústria de Reparação 
de Veículos e Acessórios do Estado 
de Goiás (Sindirepa), Senai e Sebrae 
estiveram reunidos para discutir 
ações que buscam fortalecer o setor 
automotivo. Realizar capacitações, 

orientações para o  desenvolvimento técnico e gerencial aos donos de pequenos 
negócios do setor compõem o plano de trabalho. 

Dia 11 teve lançamento do Festival 
Gastronômico da Chica Doida 
de Quirinópolis, no Palácio das 
Esmeraldas. Sebrae representado 
pela analista Priscila Vilarinho que foi 
recepcionada pela 1ª. Dama de Goiás, 
Gracinha Caiado. O evento é resultado 
de parceria da Prefeitura Municipal, 
Governo de Goiás e Organização 

das Voluntárias de Goiás (OVG). O festival acontecerá de 19 a 22 de maio, em 
Quirinópolis. O prato ‘Chica Doida’ é reconhecido como patrimônio cultural e 
imaterial do Estado de Goiás.
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Indiara
Teve visita institucional da equipe 
Sebrae no Sindicato Rural dia 12, 
quando foi realizada uma oficina de 
artesanato para mulheres, oferecida 
pelo Senar Goiás.

Itumbiara 
Dia 11 teve reunião da equipe Sebrae 
com representantes do Conselho 
Municipal de turismo (Comtur) e 
Secretaria de Turismo.  Na agenda, o 
planejamento das ações em parceria 
e solicitação do Comtur ao Sebrae no 
apoio do planejamento de projeto de 
governança turística e fortalecimento 

das lideranças. Participaram do encontro o analista do Sebrae, Jean Carlos junto 
com o consultor Mário Wilson;  secretário de Turismo, Plínio Chiba; presidente 
do Comtur e presidente da ACISI, Lauro Ferrão. 

Jataí
Dia 10, na Agência Sebrae,  após 
visita da equipe Sebrae realizada 
em Serranópolis os secretários 
municipais de Administração, 
Samuel, e de Agricultura e Pecuária, 
George, retribuíram a visita e 
solicitaram a implantação da Sala do 
Empreendedor.
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Jussara

Luziânia

Oficina ‘Como elaborar um plano 
de negócios’ aconteceu dia 9, com 
a participação das cooperadas da 
Cooperativa de Trabalho Jussarense 
de Moda Acessórios e Artesanatos 
(COOJUMA). Elas estão se preparando 
para gerar novos negócios no setor. 
A expectativa é que novas empresas 

sejam abertas, em virtude  da chegada da máquina de corte a laser Audaces 
no município. O equipamento é uma entrega do Governo de Goiás, através da 
Secretaria da Retomada. As alunas formataram um plano de negócios no e a 
capacitação gerou novas demandas de cursos e oficinas a serem realizadas com 
a parceria do Sebrae. 

Dia 11, equipe Sebrae (consultor 
Jairo; gerente Regional, Cleber 
Chagas; analistas Wolosson 
Felipe e Elaine Moura) esteve 
reunida  com o prefeito Diego Vaz 
Sorgatto; com o administrador do 
Jardim Ingá, Marcos; secretario de 
Desenvolvimento Econômico, Marcos 
Melo. A pauta destacou a realização 
do  monitoramento e planejamento 

de ações de políticas públicas de desenvolvimento implementadas na cidade em 
parceria com o Sebrae. Foram definidas novas linhas estratégicas de atuação, 
como o processo de compras públicas dos empresários locais e ampliação do 
atendimento na Sala do Empreendedor. 
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Mambaí
Reunião de articulação para abertura 
da Sala do Empreendedor foi 
realizada pela equipe Sebrae (gerente 
Regional, Cleber Chagas; a analista 
Elaine Maria Moura) com a secretária 
de Economia e Finanças, Kênia, e o 
responsável por Convênios, Oséias. O 
trabalho é o desdobramento do LIDER 
Nordeste Goiano. O encontro tratou 
de ajustes nos termos da parceria 
que, em breve, será celebrada com 
o Sebrae para a abertura do Sala do 

Empreendedor, no Centro Administrativo. 

Mara Rosa e Amaralina
Dia 11 aconteceu a quarta avaliação 
gerencial mensal do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores 
(PDF) de Mara Rosa e Amaralina. 
Foram apresentados os resultados 
do Sebrae, sendo que, neste ano, 
103 empresas de Mara Rosa foram 
atendidas com consultoria diagnóstica 
sobre gestão financeira, mercado, 

vendas, planejamento e comparação da performance com outras empresas  do 
mesmo segmento e território. Onze empresas de Mara Rosa estão participando 
do programa Brasil Mais Produtivo e diversos cursos de capacitação estão 
agendados para acontecer nos próximos dias.
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Analista do Sebrae, Maykon Richard, 
e secretária de Turismo, Patrícia 
Vieira, foram entrevistados pela  
Rádio Sul América FM, dia 9. Na 
pauta, parceria do município com o 
Sebrae focada no desenvolvimento 
da gestão dos pequenos negócios 
locais. Exemplo, os programas Sebrae 
na Sua Empresa; Brasil Mais;  Rede 
SIM 2.0; políticas públicas; cursos e 
capacitações para os empreendedores 
locais, fomentando e aprimorando 
o ambiente para as pequenas 
empresas.

Dia 9 teve reunião da equipe 
Sebrae (analista, Maykon Richard; 
consultora, Juliana Carvalho)  com a 
prefeita Edjane Alves, seus secretários 
e servidores. O momento foi para 
apresentação das ações do programa 
de políticas públicas. O objetivo é 
proporcionar um  ambiente mais 
favorável ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios locais. Outro 
ponto de pauta foi o planejamento 
de ações para aplicar os programas 
‘Sebrae na sua empresa’ e ‘Brasil Mas 
Produtivo’.

Maurilândia
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Morrinhos
Dia 6 teve solenidade de 
comemoração do aniversário de 
55 anos da Associação Comercial, 
Industrial,  Agropecuária e Turismo de 
Morrinhos (Acim).

Nova América
Curso ‘Liderança estratégica’ 
aconteceu de 9 a 13, com a presença 
de lideranças que atuam em parceria 
com a Prefeitura Municipal. Objetivo 
é orientar e contribuir para que os 
participantes aprimorem na atuação 
junto aos pequenos negócios.

Nova Crixás
Dia 9 teve encontro da equipe 
Sebrae com o prefeito Lázaro 
Valdivino da Silva (Paraíba). 
Na oportunidade ele recebeu o 
convite para estar no Encontro de 
Liderança e Desenvolvimento Cidade 
Empreendedora, dia 8/6, em São 
Miguel do Araguaia.
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O encerramento do projeto Expositor 
Empreendedor  foi dia 10. Objetivo 
foi incentivar o empreendedorismo 
aos artesãos da Feira das Artes. O 
projeto durou seis meses e contou 
com diversas ações de capacitação. 
A consultoria buscou mais do que 
revitalizar o espaço de trabalho, 
buscando também a integração dos 
artesãos para tomada de decisões que 
gerem impacto,  tanto no espaço que 
ocupam, quanto na comercialização 
de seus produtos. Trabalho é resultado 
de parceria do Sebrae com a Secretaria 
Municipal de Turismo.

Novo Planalto
Aconteceu visita da equipe Sebrae 
ao prefeito Eudes Araújo, dia 9, para 
convidá-lo a participar do Encontro de 
Liderança e Desenvolvimento Cidade 
Empreendedora, dia 8/6, em São 
Miguel do Araguaia.

Pirenópolis
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Quirinópolis
Em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Educação e a de 
Indústria, Comércio, o analista do 
Sebrae, Maykon Richard, apresentou 
aos professores municipais,  
o Programa  Sebrae Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). Participaram do encontro 
a Superintendente Municipal de 
Educação, Delvânia dos Santos; o 

secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Danillo Luziano; o superintendente 
da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Vilson Júnior.

Rio Verde
Dias 10 a 12, numa parceria com a Sala 
do Empreendedor, aconteceram as 
oficinas “Estratégias de Vendas para 
seu comércio eletrônico” e “Como 
vender mais através da presença 
digital”.

Santa Helena
A oficina: “Publicidade Digital” 
aconteceu dia 12, na Sala do 
Empreendedor. Trabalho aconteceu  
em parceria com a Prefeitura 
Municipal, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 
/ Sala do Empreendedor; Sebrae e 
Associação Comercial e Industrial 
(ACISH). 
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São Miguel do Araguaia
Dia 9, no gabinete da prefeita Azaide 
Donizetti Borges Martins, teve reunião 
de alinhamento do Encontro Regional 
Liderança e Desenvolvimento - Cidade 
Empreendedora da Região Norte. O 
evento será realizado no próximo dia 
8/6 às 8h, no Espaço Pozzi, em São 
Miguel do Araguaia.

Santo Antônio da Barra
Reunião para alinhamento de ações 
para o município aconteceu dia na 
Prefeitura Municipal com participação 
do secretário de Administração, 
Marcos; analista do Sebrae, Marcelo 
Lima e o cliente Alexandre.

São Simão
Analista Maykon Richard esteve 
reunido com a Secretária Municipal 
de Educação, Júlia Pimenta, e os 
coordenadores pedagógicos, Luiz 
Fernando e Wenys de Moura, dia 
10. O encontro foi para apresentar 
o Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora, visando a aplicação 
na Rede Municipal de Educação
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Teresina
Reunião de articulação para abertura 
da Sala do Empreendedor aconteceu 
dia entre a equipe Sebrae (gerente 
Regional, Cleber Chagas;  analista, 
Elaine Moura) e o prefeito Kleverton 
Barbosa de Mello. O trabalho 
compõe os desdobramentos do 
LIDER Nordeste Goiano. No encontro 
ficaram acertados os termos do 
convênio com o Sebrae; definido o 

local de funcionamento da Sala do Empreendedor e designado como Agente 
de Desenvolvimento e também de Agente de Atendimento da Sala, servidor 
Valtenes. Nos próximos dias os empreendedores de Teresina terão o seu espaço 
e o município e contará com a estrutura de rede estendida do Sebrae.

Trombas
Dia 5 aconteceu treinamento da 
atendente local para esclarecer 
qualquer dúvida ou necessidade 
do MEI. O atendimento técnico é 
fundamental para promover parcerias 
e implementar ações de políticas 
públicas  para o desenvolvimento 
local.
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Reunião de preparação para o SOS Empresarial aconteceu dia 10. A Associação 
Comercial e Industrial e Agropecuária de Uruaçu (Aciau) está desenvolvendo 
o projeto SOS Empresarial para ajudar as pequenas empresas associadas a se 
reestruturarem financeiramente. O projeto atuará nas áreas de treinamento 
para organização da gestão financeira e pré-crédito com o apoio do Sebrae; 
linhas de crédito ofertadas pelo Sistema Sicredi. Além disso, Sebrae vai 
oferecer consultorias de pós-crédito com até 70% de desconto para as empresas 
participantes. 

Uruaçu


