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SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiânia
Dia 3 teve mentoria do Programa Turismo 4.0 para Gov-
ernança Turística da Região Pegadas no Cerrado para 
a cidade de Rio Verde. Participaram os representantes 
do trade do município, Secretário Municipal de Desen-
volvimento Econômico, presidente do Conselho Mu-
nicipal de Turismo (Comtur), representante da Univer-
sidade de Rio Verde e equipe Sebrae. 

Reuniões para acertar detalhes de ações dos programas 
Sebrae na sua empresa e Sebrae Campo aconteceram 
dia 4, entre gerente, gestores dos projetos, analistas e 
consultores. As ações vão acontecer para empresas de 
todas as regiões de Goiás. 

Oficina de ‘Produção Artesanal Selo Arte em Goiás’ foi 
tema de encontro virtual, dia 4, com representantes das 
unidades do Sebrae e do Senar Nacional e de Goiás, con-
federação Nacional da Agricultura (CNA), Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater) e Universidade fed-
eral de Goiás (UFG).
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Goianésia
Troca de informações sobre atendimento e 
linhas de crédito foram assuntos de reunião 
entre as equipes do Sebrae com o gerente geral 
do Santander em Goianésia, dia 3. Sebrae apre-
sentou suas ações para as empresas do mu-
nicípio e a equipe Santander, por sua vez, apre-
sentou seu portfólio de produtos voltados aos 
pequenos negócios. 

Mara Rosa
Reunião para começar o trabalho dos bolsistas territoriais - agente e orienta-
dores de Indicações Geográficas aconteceu dia 3, na sede da Cooperaçafrão, em 
Mara Rosa. Estiveram presentes a analista do Sebrae Nacional, Raquel Minas, a 
gerente Sebrae Rúbya Araújo, e os analistas Ewerton Oliveira e João Luís Prest-
es, além de bolsistas e produtores rurais que fazem parte da cooperativa. Eles 
definiram sobre o início dos trabalhos dos agentes selecionados em Goiás para 
fortalecimento de ações como acesso a mercados e tecnologia na Indicação 
Geográfica do Açafrão de Mara Rosa. 
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Valparaíso de Goiás
Dia 3, o gerente Sebrae Cléber Chagas esteve em visita ao prefeito de Valparaiso de 
Goiás e Presidente da Associação dos Municípios Adjacentes de Brasília (AMAB), 
Pábio Mossoró, entregando o convite para participar do Encontro Regional Lider-
ança e Desenvolvimento que acontecerá em Formosa, dia 15/3. 
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