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SEBRAE EM MOVIMENTO

Fortaleza (CE) 
Equipe Sebrae Goiás e demais parceiros da comissão 
organizadora da AMARÊ Fashion – Semana da Moda 
Goiana realizaram visita técnica ao Dragão Fashion 
Brasil – DFB Festival 2022, de 25 a 28, em Fortaleza (CE). 
Equipe de Goiás foi recebida pela equipe do Sebrae 
(CE). DFB é considerado um dos maiores encontros da 
moda autoral da América Latina, que nesta edição, traz 
a temática do olhar 360º. retratando o Brasil. Cultura, 
moda, economia criativa, indústria, e turismo compõem 
a programação do evento. 
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Águas Lindas
Dia 19 teve palestra sobre ‘Educação 
empreendedora’, na Faculdade Filos, com a 
participação de alunos do curso de Direito. 
Proposta do Sebrae é sensibilizar os estudantes 
para o empreendedorismo jurídico. Equipe 
Sebrae aproveitou o espaço e divulgou o 
seminário Empretec e o portal de cursos Sebrae.

Capacitação sobre ‘Gestão Pública 4.0’ faz 
parte do programa ‘Cidade Empreendedora 
Mais’ aconteceu dia 20. Objetivo é qualificar 
os gestores públicos no contexto das 
transformações que impactam o presente e o 
futuro da gestão pública municipal.

Oficina ‘Mulher empreendedora’ foi realizada 
dia 20, resultado de parceria entre Sebrae e 
Senai. Despertar o empreendedorismo nas 
alunas do curso de corte e costura faz parte 
do propósito da capacitação. Dentre os temas 
apresentados destaques para a identificação 
de potenciais talentos empreendedores, 
análise de oportunidades de negócios, 
elaboração de plano de ação para uma 
oportunidade de negócio.
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Alexânia 
Dia 25 teve reunião de avaliação e monitoramento entre as equipes Sebrae 
com o prefeito Allysson Lima, Agentes de Desenvolvimento de Alexânia 
e Distrito de Olhos D’Água. Objetivo foi avaliar o desempenho e propor 
melhorias na atuação das Salas do Empreendedor instaladas no município. 
Ação foi conduzida pelo analista do Sebrae, Ewerton Costa.
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Anápolis

O curso ‘Gestão de pequenos negócios’ aconteceu 
de 24 a 26, na Agência Sebrae, com participação 
de empresários que buscam melhorar a gestão 
dentro de suas empresas.

Gerente Sérgio Carvalho concedeu entrevista 
dia 26. Na pauta, o cenário dos pequenos 
negócios em Anápolis, abertura de pequenas 
empresas, número de empregos gerados e 
expectativa de desenvolvimento econômico do 
município neste ano.
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Aragarças
O curso ‘Como melhorar suas vendas’ 
aconteceu de 23 a 26, com participação de 
empresários da região, que buscam melhorar 
as vendas de suas empresas.

Araguapaz
A prefeitura municipal sediou reunião da 
equipe Sebrae com o secretário de Industria e 
Comércio, Amaury Leoneidy. O encontro foi para 
apresentar os serviços do Sebrae e programas em 
parceria com o Senar. Ficou acertada agenda de 
cursos para empresários da região. Aconteceu 
também visita à escola estadual - CEPI Brasil 
Ramos Caiado, onde equipe Sebrae apresentou 
o Programa Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) à Diretora Rosângela Caixeta.
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Caldas Novas
Dia 25 aconteceu reunião na Associação 
Comercial, Industrial (Acican). Na pauta, 
planejamento das ações no município voltadas 
ao apoio às pequenas empresas. Os eventos 
na pauta de discussões foram a 1ª. Feira 
Liquida Total e Show de Prêmios (Acican); 
seminário Empretec e Feira da Micro e Pequena 
Empresa (Sebrae). Participaram do encontro, 
a presidente da Acican, Paula Kelle; com o 
seu vice-presidente, Daniel Pereira; e equipe. 
Representaram o Sebrae, a analista Camila 
Elias; e a gerente Regional, Fernanda Lobato.

Campos Verdes
Equipes Sebrae e da Sala do Empreendedor 
realizaram atendimento presencial e escutas 
diagnósticas de empresários e empreendedores 
da cidade, dia 25, apresentando soluções de 
melhoria para a gestão.

Catalão
A palestra ‘Como se tornar um Microempreendedor 
Individual (MEI)’ foi realizada dia 24, em 
parceria com Prefeitura Municipal, Associação 
Comercial e Industrial (ACIC) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).
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Ceres

De 18 a 20, aconteceu a ‘19ª. Feira Agro Centro-Oeste 
Familiar’, no Instituto Federal (IF Goiano) de Ceres, 
que teve por tema ‘Diversidade, sustentabilidade 
e inovação’. A programação contou com uma feira 
de produtos da agricultura familiar, artesanato 
e praça de alimentação, além de palestras, 
minicursos, oficinas, estações tecnológicas, 
atividades artísticas. Equipe Sebrae acompanhou 
o evento e apoiou palestras, por meio do 
programa de Educação Empreendedora.

Analista Ana Paula da Conceição esteve 
com parceiros, dia 25. Com o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Elton 
tratou de planejamento de ações da Sala do 
Empreendedor, políticas públicas, programa 
de Educação Empreendedora e demais ações 
oferecidas pelo Sebrae. Já com o coordenador 
da Unievangélica de Ceres apresentou soluções 
Sebrae voltadas para professores e alunos, 
além de fechar parceria para utilizar espaços 
da faculdade com ações de capacitações, 
otimizando recursos dos parceiros para realizar 
treinamentos e outras atividades voltadas ao 
fomento do empreendedorismo no município.
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Chapada dos Veadeiros
Dia 23 teve reunião virtual para alinhar parceria 
entre o Sistema Sebrae e a Fundação Boticário, 
com participações das equipes do Sebrae Goiás, 
Nacional e a Fundação Boticário. A Fundação 
mantém na Chapada dos Veadeiros uma de 
suas quatro reservas naturais de conservação 
da biodiversidade. O propósito da parceria é, 
por meio do Projeto Território Empreendedor, 
estimular e apoiar iniciativas empreendedoras 
focadas no desenvolvimento local e na 
preservação da biodiversidade. Resultado 
da reunião é que será assinado protocolo de 
intenções e a atuação colaborativa entre as partes.

Cidade Ocidental
Atividades do PEGEM na Cidade Ocidental 
iniciaram dia 26 em encontro das equipes da 
Prefeitura Municipal, prefeito Fábio Correa, 
secretário Sanches, Ronaldo Adriano; e a 
analista do Sebrae, Maria José. 
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Goiânia

Dia 20 teve reunião virtual da comitiva da 
missão empresarial para a Feira de Hannover, a 
se realizar de 30/5 a 2/6/22. Representantes da 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(Fierg) e Confederação Nacional das Indústrias 
(CNI) apresentaram a programação da feira, 
abordagens e informação para a comitiva que irá 
para Alemanha participar do evento, considerada 
a maior feira de tecnologia industrial do mundo e 
retoma suas atividades presencias.

Dia 19 aconteceu edição do ‘Conexão ACEG - rodada 
de negócio’. É um evento voltado para empresários 
que usam do networking para conquistar o 
empresário goianiense. É oportunidade real 
de gerar negócios, com formato dinâmico, em 
ambiente adequado, descomplicado onde são 
oferecidas oportunidades e negócios. Foram 
inscritas 100 empresas. A rodada de negócios da 
ACEG, tem duração de uma hora e meia e o evento 
completo tem duração de quatro horas.
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Goiânia

Ainda do projeto Sebrae Parcerias aconteceu 
reunião com equipe da Federação do Comércio 
(Fecomércio/GO) para apresentar a metodologia 
do SEGS e os próximos passos para a assinatura 
do convênio. Participaram o presidente do 
Sindinformática, Marco César Chaul; Divisão 
Jurídica e Sindical da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), Mateus Dornelas, Orlando, 
Ibraim Coelho (Fecomércio) e as analistas do 
Sebrae Vera Elias e Rhaiane.

Reunião entre equipe Sebrae e com presidente 
e associados do Sindicato das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria (Sindipão/GO). Na 
agenda, apresentação do portfólio de produtos 
e soluções do Sebrae, da NR-12, feita pelo 
representante do Senai, Joel, e apresentação 
do Selo Alimento Confiável, também pela 
representante do Senai, karoline.

Reunião com as equipes Sebrae (analistas Vera 
Elias e João Luiz Prestes), Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Profa. Abadia Reis e alunos; 
e a Diretoria do Colégio Tecnológico de Goiás 
(Cotec) aconteceu dia 23, com apresentação de 
ações realizadas em apoio ao desenvolvimento 
da produção da cachaça de Goiás. 
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Goiânia

Dia 26 foi realizada palestra sobre ‘Atendimento ao 
cliente’, no Shopping Araguaia, com participação 
de lojistas e colaboradores. Objetivo da 
capacitação é apresentar informações e técnicas 
para melhorar as vendas das empresas.

Mais uma edição da ‘Quarta do Crédito’ 
aconteceu dia 25, na sede da Regional Central 
do Sebrae com as participações das equipes 
técnicas dos parceiros – CAIXA, Sicoob; Agência 
GoiásFomento; GarantiGoiás; e Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg).
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Goiás 
Reunião com as equipes Sebrae da Regional Oeste e da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL) aconteceu dia 24, com participação da presidente Marli. Pauta 
foi para alinhamento da parceria e agenda de realização de palestras e cursos. 
Para junho próximo já ficou acertada palestra de alto impacto.
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Guarani de Goiás e São Domingos 
O 6º. encontro do projeto LIDER no nordeste goiano aconteceu dias 16 e 17, 
na Pousada Alto da Lapa - Parque Estadual de Terra Ronca. ’Caminhos para 
o Desenvolvimento’ foi o tema do encontro que contou com a participação 
de cerca de 60 líderes, entre representantes do poder público, privado 
e do terceiro setor de 15 dos 20 municípios do território. O projeto visa 
a construção de uma agenda única para o desenvolvimento regional e 
neste encontro foi definida a agenda prioritária de ações. O encontro 
contou com palestras do professor da Universidade de Brasília (UnB), José 
Humberto; do chefe do Parque Estadual, Wesley (servidor da SEMAD), que 
apresentaram a potencialidade e o reconhecimento internacional do parque, 
além da participação da CELGPar. ‘Turismo Criativo’ foi tema da consultora 
e palestrante Karina Zapata, que é referência nacional neste tema. Os 
participantes contaram ainda com exposição de uma feira de artesanato com 
produtos locais.
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Ipameri
Semanalmente, prefeito Jânio Pacheco 
recebe empresários e secretários na Sala do 
Empreendedor para conhecer as demandas. 
Dia 20, o encontro foi especial, em virtude da 
Semana do MEI, quando o prefeito ofereceu 
um café da manhã e reforçou total apoio 
às atividades da Sala do Empreendedor, 
destacando o acesso ao crédito e o apoio do 
Sebrae aos pequenos negócios.

Itapuranga
A palestra ‘As novas competências dos profissionais 
do futuro’ foi ministrada pela equipe Sebrae, 
dia 24, na Faculdade de Itapuranga, (FAI), 
durante abertura da Semana Empreendedora 
da FAI. Temas abordados foram para despertar 
nos alunos o interesse pela liderança e 
empreendedorismo. 
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O 2º. Encontro LIDER da Região Sul aconteceu 
dias 26 e 27. O tema foi ‘Gestão compartilhada da 
mudança’ e contou com as presenças de líderes 
dos executivos municipais da regional.

Dia 27 equipe Sebrae realizou atendimento 
presencial na I Feira de Emprego e 
Empreendedorismo da Associação Comercial 
e Industrial (ACISI). O evento é realização da 
entidade com parceria e apoio do Sebrae e 
demais parceiros do Sistema S, empresas do 
município e Prefeitura Municipal.

Itumbiara
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Luziânia
Equipes Sebrae e do Instituto Euvaldo Loddi 
(IEL/Luziânia) estiveram reunidas dia 23, 
com objetivo de reforçar ações de parceria 
entre as instituições e levantar necessidade 
dos segmentos atendidos pelo IEL. Encontro 
aconteceu na sede da agência Sebrae Luziânia.

Mambaí
Palestra ‘Como atrair, manter e conquistar clientes’ 
aconteceu dia 25, com objetivo  de orientar 
os empresários e empreendedores sobre 
relacionamento e fidelização de clientes de 
forma mais assertiva e efetiva.
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Morrinhos

Ainda no dia 23 aconteceu visita ao 
empreendedor Deivets, proprietário do Instituto 
Mix Morrinhos, para planejamento de ações 
relacionadas à educação empreendedora.

Na cerimônia de comemoração dos 25 anos do 
IF Goiano - Campus Morrinhos, dia 25, Sebrae 
recebeu homenagem pela parceria em relação 
ao Programa de Educação Empreendedora. 
Em 2021, equipe Sebrae capacitou alunos e 
professores dos 12 Campi do IF Goiano.

Na abertura da exposição  
Agro Tecnoleite/Complem (Cooperativa 
Mista dos Produtores de Leite), dia 23, em 
Morrinhos, estiveram presentes equipes 
Sebrae/Regional Sul e Senar Goiás.
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Padre Bernardo
Dia 24 teve reunião da equipe Sebrae com o 
prefeito Joseleide Lázaro, para implementação 
da Sala do Empreendedor e do sistema de 
desburocratização que simplifica e reduz o prazo 
de abertura de novas empresas. Acompanharam 
o encontro, consultor de políticas públicas 
do Sebrae, Jairo Júnior; chefe de gabinete da 
Prefeitura Municipal, Denilson; secretário de 
Administração, Leandro Camilo; secretaria de 
Meio Ambiente, Daiana Monteiro; e a analista 
do Sebrae, Kelin Chagas.

Planaltina
Reunião de acompanhamento das ações para 
abertura da Sala do Empreendedor aconteceu 
dia 25, com as presenças do analista do Sebrae, 
Charles Dumaresq, consultor Jairo Júnior; 
chefe de gabinete da prefeitura; agente de 
desenvolvimento e a agente de atendimento. 
O objetivo foi visitar o local da sala, reforma 
do espaço e conferir o mobiliário, bem como 
o repasse de informações para o cadastrar o 
atendimento dos clientes no sistema do Sebrae. 
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Pontalina 
Café interativo com empresários das confecções do município de Pontalina 
aconteceu dia 20. O encontro serviu para apresentação do evento AMARÊ 
FASHION - Semana da Moda Goiana, que vai acontecer dia 31/8 a 3/9/22, no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Estiveram presentes o prefeito 
Edson Guimarães; presidente da Associação Comercial e Industrial (Aciap), 
Edimar Serpa; empresários do município e analista do Sebrae, Giovana Lopes, 
que acompanharam uma exposição do consultor do Sebrae, Leandro Pires.
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Rio Quente

Dia 24 teve adesão da Secretaria Municipal de 
Educação ao Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora. Na oportunidade foi firmada 
a parceria e acertada a aplicação do Programa 
Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP) aos alunos das escolas municipais, com a 
entrega dos cadernos de atividades.

Consultor do Sebrae, Mário Wilson, dia 24, 
apresentou a solução Planejamento Estratégico 
Municipal à governança e lideranças de Rio 
Quente. A ação faz parte do Programa Cidade 
Empreendedora Mais.
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São Luiz do Norte 
Dias 24 a 28, equipe Sebrae realizou o curso 
‘Técnicas de vendas’ para empreendedores e 
empresários da região.  

São João D’Aliança 
Reunião de acompanhamento das ações para 
abertura da Sala do Empreendedor no município 
aconteceu dia 26. Participaram o analista Charles 
Dumaresq; consultor Jairo Júnior; secretário de 
Administração, Elder Luciano; e o secretário de 
Educação, Ronan.
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Silvânia
Analista do Sebrae, Ewerton Costa, 
acompanhou capacitação do SAS para 
agentes de desenvolvimento e atendentes, 
dia 26, que foi ministrada pela analista da 
Unidade de Atendimento do Sebrae, Adriana 
Vettorazzo. Participaram as equipes das 
cidades de Silvania, Vianópolis, Orizona, 
Alexânia e Bonfinópolis.

Terezópolis
A inauguração da Cooperativa Modelando 
Sonhos, formada pelas costureiras da cidade, 
aconteceu dia 20, com a parceria do Sebrae.

Vianópolis
Dia 23 teve início dos trabalhos para construção 
do Planejamento Estratégico Municipal. A 
ação é uma das etapas do Programa Cidade 
Empreendedora. Na oportunidade, analista do 
Sebrae, Ewerton Costa, repassou ao executivo 
Municipal informações sobre a importância do 
planejamento, papeis e cronograma de trabalho. 
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