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SEBRAE EM MOVIMENTO

Inovacoop
Sistema OCB/GO e Sebrae estudam parceria inédita  
para investir em inovação. Dirigentes do 
Sebrae,  Antônio Carlos de Souza Lima Neto e  
João Carlos Gouveia receberam  o presidente da OCB,  
Luís Alberto, dia 14, para conhecer proposta do projeto 
e alinhar estratégias que fortaleçam empreendedores  
do setor cooperativista.

Tecnologia
Goianos que moram no exterior matam a saudade  
da terra do pequi. Lembranças da comida e da cultura  
de Goiás são amenizadas por plataforma que 
comercializa produtos goianos.

LEIA MAIS!

LEIA MAIS!

http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/sistema-ocbgo-e-sebrae-goias-estudam-parceria-inedita-para-investir-em-inovacao,344379ca3640f710VgnVCM100000d701210aRCRD
http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/goianos-que-moram-no-exterior-matam-a-saudade-da-terra-do-pequi,bcf25230d3ffe710VgnVCM100000d701210aRCRD


SEBRAE EM MOVIMENTO

Recorde
Brasil alcança marca recorde de novas empresas em 
2021. Microempreendedores individuais correspon-
dem a cerca de 80% dos CNPJs criados no ano passado. 

Cidade Empreendedora 
Dias 16 a 18, consultores credenciados e analistas 
do Sebrae de várias unidades participaram de 
encontro de alinhamento metodológico da solução 
“Cidade empreendedora - planejamento estratégico para  
gestão municipal”.  

LEIA MAIS!

http://www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/GO/brasil-alcanca-marca-recorde-de-novas-empresas-em-2021,8db7a05da090f710VgnVCM100000d701210aRCRD
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Águas Lindas
Curso ‘Gestão Financeira’ aconteceu de 14 a 18, 
na Sala do empreendedor de Águas Lindas. 
Procedimentos de uma boa gestão financeira, 
planilhas de controle da movimentação 
dos recursos da empresa e indicadores 
de desempenho foram temas conferidos  
pelos empresários. 

Anápolis
Gerente Sebrae, Sérgio Carvalho, e analista 
Renato Max estiveram com o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de  
Anápolis (CDL), dia 17, tratando das parcerias 
para atender empresários da região. 

Aparecida de Goiânia
Dia 16, aconteceu reunião com Presidente da 
Associação Goiana de supermercados (AGOS), 
Gilberto Soares, e representantes da seccional 
Aparecida de Goiânia com Gerente Sebrae, 
Éder Oliveira, e Analistas Vera Oliveira, Gustavo 
Toledo, Victor Antônio Miranda. O Programa 
Brasil Mais para os supermercadistas foi ponto 
central do encontro. 
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Campinorte, Cavalcante, 
Corumbá de Goiás e Orizona
Presidentes dos Sindicatos  Rurais de  
Campinorte, Cavalcante, Corumbá  e Orizona, 
com seus diretores e demais membros,  
receberam  equipes do Sebrae, Faeg e 
Faeg Jovem que apresentaram várias soluções 
que as duas entidades oferecem para aprimorar 
a gestão e demais atividades do produtor rural. 

Campos Belos
Reunião para instalação do Centro de  
Equoterapia de Campos Belos aconteceu 
dia 15, na fazenda do Instituto Federal 
Goiano. Na pauta estava o alinhamento 
das ações para a implantação do espaço. 
Participaram representantes da Secretaria 
Estadual de Esporte e Lazer do Estado do 
Goiás, Reitor do Instituto Federal Goiano 
com o diretor do local, Sebrae, dentre  
outras instituições.  
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Distrito de São Jorge
Palestra ‘Como atrair, conquistar e manter 
clientes’ aconteceu dia 16, no Distrito de São 
Jorge. A ação é a primeira de uma série de 
capacitações voltadas para vendas, marketing 
e gerenciamento, conforme definido em plano 
anual de retomada e desenvolvimento dos 
pequenos negócios da região. 

Catalão
Equipes da Sala do Empreendedor e da Secretaria 
de Indústria e Comércio de Catalão tiveram 
encontro com a Gerente do Sebrae, Fernanda 
Lobato e analistas  alinhando informações 
sobre o atendimento. Resultados dos trabalhos 
realizados na Sala do Empreendedor, a missão 
do Sebrae e capacitações que serão oferecidas 
completaram a pauta da agenda. 
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Goiânia

Equipe Sebrae esteve na sede do Comando 
de Operações Especiais do Exército Brasileiro, 
dia 15, acompanhando a apresentação do  
Programa Soldado Cidadão e Desmobilização. 
O programa tem por missão especializar e/ou 
qualificar o militar temporário, pois ao final do 
serviço militar o jovem terá melhores condições 
de retornar ao mercado de trabalho. Empresas 
participaram da palestra com intenção de 
contratar esses jovens ao final de suas jornadas 
no quartel.

Reforçar  parcerias, capacitações e atendimen-
tos pelo programa Brasil Mais aos empresári-
os/lojistas do Portal Shopping/Grupo Terral foi 
pauta de encontro, dia 16, entre representantes 
do Sebrae e do shopping. 

Sebrae foi representado pela analista Priscila 
Vilarinho  na inauguração da nova sede e 
restauração do Iphan, dia 16. Evento contou  
com as presenças do ministro do Turismo,  
Gilson Machado, do governador Ronaldo  
Caiado, e representantes do trade turístico. 
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Jussara
Prefeita de Jussara, Maria Bontempo, secretários 
e assessoria jurídica assinaram  proposta de 
aceite para participar do programa Sebrae 
Cidade Empreendedora, durante encontro, dia 
17, com a analista do Sebrae, Marcicleia Rocha.

Luziânia
Semana do planejamento estratégico em 
Luziânia para empresários teve extensa 
programação. A palestra ‘Passo-a-passo para 
criar o planejamento estratégico’ foi ministrada 
com objetivo de apontar caminhos para  
as organizações. 

Mineiros
Prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende e 
secretário de administração, receberam equipe 
Sebrae, dia 16, que esclareceu detalhes do  
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. 
Inscrições abertas até dia 25 deste mês.
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Nova Aurora
Analista do Sebrae, Danilo Dunck, esteve com 
o prefeito de Nova Aurora, Junior Marreco, 
para conferir as demandas e ações de parceria 
voltadas para o desenvolvimento das pequenas 
empresas do município. 

Novo Gama
Representantes da Prefeitura Municipal de 
Novo Gama, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Sebrae se reuniram, dia 17, 
para estabelecer  novos projetos voltados ao 
desenvolvimento municipal. 
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Dia 16, teve reunião de planejamento do evento 
Happy Hour Tec em Rio Verde, resultado 
de parceria entre Senai e Sebrae. O objetivo 
é promover a integração das entidades 
com o segmento de oficinas mecânicas de  
automotivos leves e apresentar as soluções  
para melhoria da performance do setor. 

Dia 17, aconteceu reunião do Fórum Regional 
da Região Turística Pegadas no Cerrado com 
participações de prefeitos e secretários de  
turismo de treze municípios da regional 
Sudoeste. Ações parceiras e fortalecimento do 
setor foram pautas do encontro. 

Rio Verde

FOTOS

https://portal.al.go.leg.br/galerias/14824/2022-02-17-forum-de-turismo-pegadas-no-cerrado-rio-verde#3
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São Luís de Montes Belos
Gerente Sebrae, Flávio Vilhalba e equipe 
receberam no escritório do Sebrae em São 
Luís de Montes Belos, dia 16, o Coordenar 
Regional do Senar, Gabriel Martins, e técnicos 
para implementar ação de integração do  
Programa Sebrae Agentes Locais de Inovação 
(ALI) Rural. 

Trindade
Dia 17 aconteceu visita dos novos agentes de 
desenvolvimento das Salas do Empreendedor 
de Caldas Novas, Ipameri, Morrinhos, Palmelo, 
Piracanjuba e Pontalina em Trindade. Objetivo 
foi a troca de experiência entre os agentes 
no conhecimento de uma visão da prática de 
funcionamento do espaço de Trindade.  

Vianópolis 
Dia 15, equipe Sebrae apresentou  o Programa 
Cidade Empreendedora ao prefeito de 
Vianópolis, Samuel Cotrim, e secretários. 
Após conferências do projeto e ações da sua 
gestão, prefeito deve aplicar  o programa  
a partir de abril. 
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