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SEBRAE EM MOVIMENTO

Gerente Camila Moreira e os analistas André Moura 
e Tassiany Costa Oliveira participaram do ‘Seminário 
Internacional Inspira Ecoturismo’, de 18 a 21, em 
Bonito (MS), realizado pelo Sebrae e parceiros. É uma 
iniciativa do Polo Sebrae de Ecoturismo para fomentar 
o empreendedorismo, a inovação e os negócios entre 
gestores relacionados com as atividades turísticas 
nos destinos com vocação para o turismo sustentável. 
Uma jornada surpreendente baseada na troca de 
conhecimentos e experiências durante quatro dias 
em Bonito - Serra da Bodoquena e no Pantanal, em 
Mato Grosso do Sul. Também participam do evento os 
empreendedores de destinos de Ecoturismo do Brasil, 
gestores públicos de municípios e estados brasileiros e 
parceiros institucionais.

Bonito (MS)



SEBRAE EM MOVIMENTO

Durante a ‘Feira AgroBrasília’, realizada entre os 
dias 17 e 21, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, uma 
caravana de empreendedores e lideranças rurais de 
Goiás participaram da exposição. Foram cerca de 45 
produtores rurais de Novo Gama, com apoio do Sebrae 
Goiás, acompanhados pelo gerente Cléber Chagas, e 
representantes da Secretaria de Agricultura de Novo 
Gama, Emater Novo Gama, Associações de Produtores 
Rurais de Novo Gama. O objetivo foi buscar novas ideias 
de negócios rurais, capacitações e orientações técnicas 
e tecnologias, tanto para o cultivo, quanto para a gestão 
da propriedade rural. A AgroBrasília é realizada pela 
Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal 
(Coopa/DF). 

Brasília (DF)



SEBRAE EM MOVIMENTO

Cerca de 40 artesãos goianos expõem seus trabalhos na 
Casa Cor Goiás 2022 com apoio do Sebrae. Gestora do 
projeto Sebrae de Artesanato do Sebrae Goiás, analista 
Daniela Caixeta, acompanha o evento que teve a visita 
da Imprensa e dos Diretores Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto e João Carlos Gouveia. Infinito Particular 
é o tema da exposição, que acontece de 20 de maio 
a 05 de julho/22, no Flamboyant Shopping Center, 
em Goiânia (GO). Eliane Martins e Sheila de Podestá 
são as realizadoras do evento que traz 37 ambientes 
projetados por 60 especialistas da arquitetura, design 
e paisagismo. Parceiro da Casa Cor Goiás desde 2003, 
Sebrae Goiás está presente na mostra com espaço de 
275 m2, divididos entre a Loja e a Praça Sebrae. Os 
locais foram projetados pelos profissionais Guilherme 
Barbosa (arquiteto), Vanessa Machado de Carvalho 
(designer de interiores) e Vanusa Machado de Carvalho 
(arquiteta). A mostra é uma oportunidade valiosa 
em que o Sebrae se faz presente, abrindo espaço à 
participação de artesãos goianos, aproximando-os de 
profissionais renomados da arquitetura e ampliando 
a rede de contatos desses profissionais ao público 
visitante. 

Goiânia (GO)
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Abadiânia
1ª Feira “Empreenda Mulher” foi 
realizada pela Câmara Municipal de 
Abadiânia e teve o apoio do Sebrae. 
As empreendedoras receberam 
capacitação e 53 expuseram seus 
produtos no evento.

Acreúna
Dia 17 aconteceu reunião de elaboração 
de agenda para realizar cursos na Sala 
Empreendedor no próximo semestre, 
para os empreendedores da cidade e 
região. A Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) local e Sala do Empreendedor 
também serão parceiras na mobilização 
do público.

Águas Lindas
Aconteceu primeira reunião 
de apresentação da solução 
Planejamento Estratégico para 
Gestão Municipal (PEGM), que faz 
parte das soluções do Programa 
Cidade Empreendedora Mais. 
Participaram o prefeito Lucas de 
Carvalho Antonietti; vice-prefeito, 

Jorge dos Santos Amaro, secretários municipais; e equipe Sebrae. O objetivo do 
PEGM é assessorar o executivo municipal na identificação de melhorias e ações 
prioritárias; definição de objetivos estratégicos e elaboração de plano de gestão. 
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Anápolis
Gerente Sebrae, Sérgio Carvalho, 
e equipe reuniram com o Padre 
Marcelino, da Paróquia São João 
Evangelista, na Agência Sebrae 
Anápolis. Na pauta, a apresentação da 
Pastoral do Empreendedorismo e apoio 
do Sebrae aos empreendedores que 
atuam junto à pastoral..

Caiapônia
Dia 18, foi ministrada a palestra ‘Como 
atrair, conquistar e manter clientes’, 
com participação de empreendedores e 
empresários do município e região.

Caldas Novas
Na Secretaria de Turismo de Caldas 
Novas aconteceu reunião do Conselho 
Municipal do Turismo (Comtur) 
para tratar, dentre outros assuntos, 
da apresentação de planejamento 
estratégico, a ser realizado pelo 
Sebrae.



GIRO POR GOIÁS

Na sede do Sindicato Rural de 
Caldas Novas e Rio Quente teve 
reunião para discutir sobre a 
realização de ações em parceria 
entre a entidade e Sebrae. 
Participaram do encontro, 
analista do Sebrae, Vitor Hugo 
Duarte; presidente do Sindicato 
Rural, Rômulo Gonzaga; diretor 
do Sindicato Rural, Clarimundo 
Gonzaga; e a coordenadora Regional 
Senar, Jéssica Mello.

Dia 20 aconteceu reunião virtual 
com a Secretária de Educação de 
Caldas Novas para implantação do 
Programa Jovem Empreendedores 
Pequenos Passos (JEPP) no 
município e divulgação dos 
produtos referente à Educação 
Empreendedora. Estiverem 

presentes: gestora do Programa de Educação Empreendedora, Cleonice da Silva; 
analista de atendimento, Camila Lopes; e a gerente da Regional Sul, Fernanda 
Lobato.   

Caldas Novas
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Campo Alegre
Dia 19 aconteceu a oficina ‘Despertando para o associativismo’ realizada pelo 
Sebrae para os membros da Associação de Produtores Rurais da comunidade de 
Soledade. O evento contou também com palestra do parceiro Serra do Facão S.A. 
sobre a importância das reservas ambientais da região.

Flores de Goiás
O 1º. Encontro da Trilha de Mulheres Empreendedoras Marias da Terra aconteceu 
no assentamento em Flores de Goiás, com participação das empreendedoras. 
O objetivo foi de capacitar e apresentar conteúdos sobre empreendedorismo, 
autoestima, empoderamento, dentre outros.  
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Teve webinar ‘In Book’ para 
empreendedores interessados 
em melhorar a performance de 
gestão empresarial, utilizando 
estratégias de games. Por meio do 
Programa Nacional de Educação 
Empreendedora (PNEE), Regional 
Centra/Goiânia do Sebrae está com 

programação especial de capacitações no programa ‘Ciência 
em Casa’ em parceria com a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC Goiás).

‘Investimento em startups e projetos 
de inovação’ foi tema de palestra 
realizada no auditório da PUC Goiás, 
com a presença de mais de 80 alunos. 
O trabalho é resultado da parceria 
Sebrae e PUC Goiás.

Aconteceu apresentação e entrega 
do ‘Estudo de mercado do projeto 
Rota da Exportação (cosméticos)’, 
virtualmente, com participações 
das equipes do Sebrae; Centro 
Internacional de Negócios (CIN/FIEG), 
e dos empreendimentos Francefarma; 
Sagrada Labs e Lunagreen.

Goiânia
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Também de forma remota teve 
apresentação e entrega do ‘Estudo de 
mercado do projeto Rota da Exportação 
(alimentos e bebidas)’. Participaram as 
equipes Sebrae; Centro Internacional 
de Negócios (CIN/FIEG); e das empresas 
Café Kremon e Cachaça Dom Trajano.

Outra apresentação e entrega do 
‘Estudo de mercado do projeto Rota 
da Exportação (Vestuário)’, também 
virtual, foi com representantes do 
Sebrae; Centro Internacional de 
Negócios (CIN / FIEG), e da empresa 
Capitão Ceroula.

O webinar ‘In_Book: vendas’ teve 
presenças de interessados em 
aprimorar as vendas de seus negócios. 
Por meio do Programa Nacional de 
Educação Empreendedora (PNEE), 
Regional Centra/Goiânia do Sebrae 
está com programação especial de 
capacitações no programa ‘Ciência 
em Casa’ em parceria com a Pontifícia 
Universidade Católica (PUC Goiás).

Goiânia
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Goiânia
PUC Goiás convidou o Sebrae, que 
foi representado pelo Gerente da 
Unidade de Soluções, Athos Ribeiro, 
participou da mesa de debates do 
evento ‘Reflexões - Ecossistema 
Goiano de Inovação’. Mais de 100 
alunos dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis e corpo docente da 
instituição participaram do encontro.                                                           

De 16 a 21, na Sala Empreendedor em Ação, na sede Sebrae Goiânia aconteceu 
mais uma edição do seminário Empretec. A metodologia foi elaborada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e distribuída em mais de 40 países. 
No Brasil, a aplicação do seminário é exclusiva do Sebrae. O seminário busca 
aprimorar o potencial do participante na gestão do seu empreendimento e, 
também, para quem pretende iniciar um negócio bem-sucedido.
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Goiânia

Aconteceu reunião entre as equipes do Sindicato do Comércio Varejista do 
Estado de Goiás (Sindilojas) e Sebrae para apresentação das capacitações 
ofertadas pelo Sebrae. Participaram o presidente do Cristiano Godinho 
Fernandes Caixeta; a 2ª. vice-presidente Mariza Elena de Melo Moura Carneiro; o 
1º Secretário Venício; e os analistas do Sebrae Víctor Costa e Patrícia Santiago.

Foi realizado o webinar sobre ‘Gestão 
financeira’. Este foi o quinto evento 
virtual do Programa Profissional 
Empreendedor em parceira do 
Sebrae 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.
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Dia 18 aconteceu reunião de divulgação 
sobre AMARÊ FASHION – Semana da 
Moda Goiana, que vai acontecer de 
31/8 a 3/9, em Goiânia. Participaram a 
equipe Sebrae da Regional Sudoeste 
e potenciais públicos do evento 
(empreendedores, empresários e 
profissionais do setor).

Goiânia

A palestra ‘Como atrair, conquistar e 
manter clientes’ aconteceu dia 18, que 
tratou, dentre outros pontos, sobre 
cliente fiel é cliente rentável; a escada 
da lealdade; CRM - gerenciamento 
com cliente; e o uso das novas 
tecnologias digitais para atrair e 
fidelizar o cliente. 

Dia 17 teve o webinar ‘Planejamento 
estratégico’. Foi o 6º Webinar do 
Programa Profissional Empreendedor 
em parceira do Sebrae 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.
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Dia 19 aconteceu reunião entre as 
equipes do Sebrae Nacional, Goiás e 
da Agência para a Competitividade 
e Inovação (IAPMEI) de Portugal. 
Na pauta, o evento empresarial FIN 
Porto/Portugal’ 2022. É um evento 
multissetorial, global de networking, 

promovido pela associação dos Jovens empresários de Portugal / China 
(AJEPC), que pretende estabelecer uma forte rede de cooperação entre os três 
continentes: Europa, Ásia e Américas.

Goiânia

Na sede do IEL/Casa da Indústria teve 
reunião sobre a parceria entre GESIN, 
Sebrae e Sindicato das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria do Estado 
de Goiás (Sindipão). Os participantes 
foram o presidente do Sindipão, 
Marcos André de Siqueira, com a 
diretoria do sindicato; representantes 
do Senai, Joel e Caroline; e 
representantes do Sebrae Márcio e 
Alfeu.

Parceria entre Sebrae e Secretaria de 
Estado Desenvolvimento Econômico 
e Social foi pauta de reunião dia 18, 
que teve as participações da analista 
do Sebrae, Mara Cristina Machado 
Lima; a credenciada, Rita Martins; 
que discorreram sobre a realização 
da 3ª turma piloto do ‘Aprender a 
Empreender Social’. 
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Ipiranga de Goiás 
Dia 17 aconteceu visita de 
apresentação da analista do Sebrae 
Ana Paula da Conceição ao prefeito 
Alex de Queiroz (Alex Gás), para 
reforçar a continuidade de parceria 
do Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora, apoio às políticas 
públicas do município e demais ações 
do Sebrae de apoio aos negócios 
locais.

Jandaia
Equipe Sebrae esteve em reunião 
com prefeita Milena Lopes Moura 
para tratar de ações em parceria 
com o município. Participaram 
pelo Sebrae, Elenimar Borges e o 
gerente Flávio Vilhalba, e a Agente de 
Desenvolvimento, Neila Moura.

Ipameri
Na Prefeitura Municipal teve reunião 
com lideranças e costureiras para 
apresentação do programa ‘Cinturão 
da Moda’, que aportará recursos e 
ações de parceiros na implantação do 
polo têxtil no município
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Jaraguá
Dia 17 aconteceram visitas 
institucionais em apoio ao ‘Projeto 
Retomada da Moda de Jaraguá’, 
que tem como parceira a Associação 
Comercial e Industrial (ACIJ). A 
analista do Sebrae, Eliene Campos, 
e o consultor Leandro Pires 
acompanharam a presidente da ACIJ, 
Patrícia Machado. Objetivo é construir 

um plano de desenvolvimento do polo confeccionista do município. O Sebrae 
apoia as ações e atua com as empresas locais no tocante à oferta de soluções 
de melhoria da gestão, capacidade produtiva, design (criação), branding e 
acesso à mercado. A união de esforções e o conjunto de ações proporcionam um 
ambiente favorável para realizar rodadas de negócios localmente; à participação 
de empresários durante AMARÊ FASHION - Semana da Moda Goiana, de 31/8 a 
3/9, em Goiânia/GO; na Feira Brasileira para a Indústria têxtil (Febratex), de 23 a 
26/8, em Blumenau/SC; e na 10ª. Expofashion Jaraguá 2023.  

Jataí
Foi realizado o ‘1º Encontro Coletivo da Jornada de Inovação Rural’, com os 
agentes Locais de Inovação (ALI Rural), na agência Sebrae. A agente de inovação 
Thaynã apresentou os resultados dos diagnósticos elaborados nos primeiros 
encontros. A analista do Sebrae, Heloene Vicente de Miranda Leal falou 
sobre empreendedorismo e gestão. O gerente de relacionamento do Sicoob 
/ Cooprem, Rafael Zupello abordou sobre acesso a crédito; e o coordenador 
regional do Senar, Renildo, encerrou o encontro apresentando detalhes sobre 
assistência técnica.
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Luziânia

Mara Rosa

Equipe Sebrae recebeu a Caravana 
do Divino com a bandeira do 
Divino Espírito Santo, na Agência 
de Luziânia. A festa é tradicional 
e secular. Neste ano ela completa 
268 anos, sendo, pois, o evento mais 
antigo do município, antecedendo 
o Pentecostes. A visita é tradição e 

passa por órgãos públicos, instituições privadas e de ensino, além do comércio 
local. Padre Wesley, vigário da Paróquia Santa Luzia acompanhou a procissão e 
concedeu uma benção especial a todos os presentes (clientes e equipe Sebrae), 
no ambiente de trabalho.

O curso ‘Kit de ferramentas marketing 
digital para empresas do segmento da 
moda’ aconteceu nos dias de 16 a 20, 
com participações de empresários da 
cadeia produtiva.

Dia 19/05, equipes do Sebrae, 
Senar, Sindicato Rural, Emater, 
Cooperaçafrão foram recebidas no 
gabinete do prefeito Flávio Moura 
e secretários. Na pauta, foram 
discutidas ações de sensibilização 
para Indicação Geográfica (IG) e a 
promoção do evento ‘Festival de 

Receitas do Campo - açafrão’, numa realização do Senar e parceiros, dia 29/7. 
Proposta de trabalho para reforçar a divulgação do açafrão e sua notoriedade 
junto a novos mercados.
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Marzagão
Dia 19 teve reunião com a secretária 
Municipal de Educação, Sirlana, para 
apresentação do programa Sebrae de 
Educação Empreendedora.

Maurilândia
Reunião do ‘Fórum Regional 
da Região Turística Pegadas do 
Cerrado’ aconteceu dias 18 e 19, com 
participações do gerente Sebrae, 
Adriano Gonçalves Teixeira; e o 
analista Maykon Richard, prefeitos; 
secretários e autoridades de diversos 
municípios. O grupo pôde conhecer 
os atrativos turísticos do município, 
com destaque para o passeio de 
raffiting no Rio Verdão, e discutir todo 
o potencial e atrativos turísticos da 
região.

Mineiros
Na sede do Sindicato Rural 
teve encontro de trabalho para 
alinhamento de apoio do Sebrae 
e Senar à realização da Exposição 
Agropecuária de Mineiros. 
Participaram o analista do Sebrae, 
Vitor Hugo Duarte; a colaboradora 
Sindicato Rural, Franciele; e as 
representantes do Senar Samantha 
Andrade e Helen.
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Dia 19 teve entrega de proposta de 
consultoria sobre finanças para o 
cliente Renato da empresa ‘Top Tem 
Embalagens’. 

Na sede da Associação Comercial e 
Industrial (Acim) aconteceu reunião 
de planejamento sobre agenda 
de capacitações, para o próximo 
semestre, em atendimento às 
necessidades dos empreendedores e 
empresários da região. 

A analista do Sebrae Ádria Maria 
da Rocha Caixeta participou do 
‘Ciclo de Palestras’ promovido pela 
Cooperativa de Artesãos (Cooperarte) 
de Morrinhos

Dia 17 Sebrae em parceria com a 
associação Comercial e Industrial 
(Acim) ministraram a palestra ‘Novas 
Diretrizes do E-Social e NR01’.

Montividiu

Morinhos
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Nova América
Aconteceu oficina com a temática 
de ‘Atendimento’ especialmente 
para os servidores do município. Eles 
receberam a capacitação de forma 
a ampliar conhecimentos e receber 
informações na prestação de um 
serviço de atendimento cada vez mais 
eficiente à população e aos donos 
de pequenos negócios locais. A ação 
faz parte da parceria do Sebrae com 
o município no aprimoramento de 
ações de políticas públicas de apoio às 
pequenas empresas.

Planaltina de Goiás
Na reunião sobre a realização do 
Festival Receitas do Campo do Senar 
participaram a 1ª. Dama e secretária 
municipal de assistência social e 
habitação, Lilian Kelly; coordenador 
regional do Senar, Thiago; gestora 
estadual de eventos do Senar, 
Andréia; representantes do Sindicato 
Rural e da Faeg Jovem. O evento 

tem a parceria do Sebrae nas cidades de Planaltina e de São João D’Aliança. A 
equipe discutiu também a dinâmica do festival, bem como o edital de inscrição 
das receitas. Os organizadores vão oferecer uma agenda de capacitações aos 
participantes do festival, fomentando o empreendedorismo, e temas sobre 
formalização do negócio; formação de preço de vendas; controle financeiro 
básico; mídias sociais e vendas através da presença digital.
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Primeira turma do seminário 
Empretec aconteceu de 16 a 21, na 
sede da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL). A metodologia é desenvolvida 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e aplicada em cerca de 40 
países. No Brasil, somente o Sebrae 
tem a chancela da ONU para realizar 
a capacitação. A metodologia tem o 
foco de aprimorar dez características 
empreendedoras do indivíduo. A ação 

fortalece a transformação do setor empresarial do município em complemento 
às demais capacitações que o Sebrae realiza no município.

Planaltina de Goiás

Pontalina
Teve reunião de alinhamento sobre o 
apoio do Sebrae à realização da Feira 
Nacional do Agronegócio de Pontalina 
(Fenashow), na sede do Sindicato 
Rural local. Estiveram presentes, 
analista do Sebrae Vitor Hugo Duarte; 
presidente do Sindicato Rural, Sérgio 
Maia; coordenadora da Regional 
Senar, Jéssica Mello; e a gerente de 
Relações Institucionais do Senar, 
Geysa Ribeiro.
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Rio Verde
Aconteceu visita à unidade Sesi/Senai, 
quando suas equipes e das instituições 
parceiras (Sebrae, Senar, Sindicato 
Rural e Faeg Jovem) se reuniram 
para estabelecer a realização de 
um conjunto de ações. A intenção 
é promover o desenvolvimento 
tecnológico e o aumento da 
produtividade de propriedades rurais 
de Rio Verde e Quirinópolis.

Dia 18 aconteceu o encontro InovAgro no auditório do Instituto Federal (IF de 
Posse) com objetivo de sensibilizar os estudantes do ensino superior da região 
para o tema ‘Inovação’. Na programação teve palestra sobre o assunto e painel 
com empresários do setor do agro, que apresentaram suas experiências e 
dificuldades. Fechando a participação do Sebrae, teve bate papo com os alunos, 
apresentando o edital do hackaton, que vai acontecer em Goiânia, seguido de 
convite para que participem do evento. A realização do InovAgro foi assinada 
pelo Sebrae, Senar, IF Posse, Universidade Estadual de Goiás (UEG), FAEG, 
dentre outras instituições.

Posse
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Santa Terezinha de 
Goiás
Curso “Como melhorar suas vendas” 
aconteceu dias 16 a 19, pela primeira 
vez no município. A ação é resultado 
de parceria entre Sebrae e Prefeitura 
Municipal, por meio da Secretaria 
de Indústria de Comércio. Presença 

importante dos empreendedores e empresários locais de diversos segmentos e 
portes.Miguel do Araguaia.

São João D’Aliança
No assentamento Fartura teve 
acompanhamento de palestra 
sobre ‘Associativismo’, realizada 
durante o encontro do programa 
de Agentes Locais de Inovação (ALI 
Rural). O objetivo foi acompanhar 
o encontro de produtores de 
fruticultura da região, para 

sensibilizar mais produtores e incentivar à participação do próximo ciclo do 
programa. Identificou-se um grupo de produtores de mirtilo, cacau e graviola, 
com potencial de desenvolvimento econômico. O programa Sebrae em Campo 
também pode beneficiar os produtores do assentamento.
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São Simão
Analista Maykon Richard reuniu com 
o presidente da Associação Comercial 
e Industrial, Alexandre Pimenta; como 
secretário Paulo Resende, discutindo 
o planejamento de ações conjuntas 
para realizar no próximo semestre, 
voltadas à capacitação e atendimento 
aos empreendedores da região.

Uirapuru
Reunião com Prefeitura Municipal 
e equipe Sebrae aconteceu dia 16. O 
encontro contou com a participação 
da 1ª. Dama, Maylane; secretário de 
Educação, Agnaldo; e o secretário 
de Finanças, Samuel. Foram 
apresentadas as ações que o Sebrae 
pode realizar em parceria com o 

município, com foco em ações de Educação Empreendedora, para renovação do 
convênio do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

Urutaí
Dia 17 aconteceu a X Semana 
SENAR, no IF Goiano, Campus 
Urutaí, com apoio do Sebrae. 
Dentro da programação, aconteceu 
a oficina ‘Negociar no campo’ com 
participações do público nas turmas 
da manhã e vespertina.


