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SEBRAE EM MOVIMENTO

Dias 7 e 8 de abril, Sebrae reuniu equipe de gerentes 
e analistas, de suas unidades e Agências da Capital 
e interior, para atualizar sua oferta de serviços de 
capacitações, consultorias, oficinas, seminários, dentre 
outros, para os empresários e empreendedores de 
Goiás. Os trabalhos foram conduzidos pela Diretoria 
Executiva juntamente com a Unidade de Soluções.

Goiânia



SEBRAE EM MOVIMENTO

Dia 4 Sebrae Goiás esteve no encontro da Rede 
Brasileira de Inteligência de Mercado Turístico ao 
lado de representantes do Ministério do Turismo, 
Sebrae Nacional e demais interlocutores do Sistema 
e Secretarias de Turismo dos Estados. Proposta foi 
compartilhar conhecimento, boas práticas e inovações 
para o setor. 

Brasília



SEBRAE EM MOVIMENTO

Empresários da Chapada dos Veadeiros, acompanhados 
dos analistas do Sebrae Priscila Vilarinho e Charles 
Dumaresq puderam participara da missão empresarial 
WTM LATIN AMERICA 2022, dias 5 a 7, em São Paulo 
(SP). A WTM é o principal evento B2B da indústria de 
viagens e turismo da América Latina, onde o trade 
de turismo possui a chance de se conectar com mais 
de 10 mil profissionais de toda a cadeia produtiva 
do setor. Oportunidade excelente para abertura de 
mercado, fechar negócios, ter acesso a compradores, 
influenciadores e profissionais relevantes e qualificados 
da indústria. O evento teve estande do Governo de 
Goiás, por meio da Agência Goiás Turismo, promovendo 
os principais destinos do estado.

São Paulo



SEBRAE EM MOVIMENTO

Grupo de empresários de Goiás participou da  ‘ExpoPrint 
2022 & Conver Expo Latin America’, em São Paulo 
(SP), nesta semana, reconhecida como a maior feira de 
impressão das Américas. A ação que busca abertura de 
mercado, acessar novas tecnologias e redes de contatos 
para as pequenas empresas goianas é resultado 
de parceria entre o Sistema FIEG e Sebrae Goiás. A 
caravana de empresários foi conduzida pela analista do 
Sebrae Beatriz Dorneles.

São Paulo
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Águas Lindas
Equipe Sebrae esteve com secretário de Desenvolvimento, Cristiano 
Rodrigues, resultados do programa Sebrae na Sua Empresa no município. 
Estiveram também presentes com a analista do Sebrae e o secretário, 
os agentes de Desenvolvimento, Kátia Karoline e Iran Vaz; e o consultor 
Misael Júnior.

Alexânia
Realizada a oficina ‘Eu Influencer 
(Professor Digital Empreendedor)’ 
que compõe o Programa de 
Educação Empreendedora. Ação 
é resultado de parceria com a 
Secretaria de Educação para 
capacitar os professores do 4° e 
5° anos. A meta é que todos os 
professores da rede municipal 
participem da capacitação.
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Anápolis

Dia 5 aconteceu reunião com 
representantes da Associação Cultural, 
Artesanal e Social de Anápolis, na 
Agência Sebrae. Na pauta, apoio para 
realizar feira destinada aos artesãos da 
cidade.

Em reunião com secretário de Indústria e Comércio, Alex Martins, com a agente 
de desenvolvimento, Flávia Xavier, e o consultor de políticas públicas, Dawton 
Aquino, foi apresentado atuação e programas focados no ambiente favorável 
para as pequenas empresas locais, além e de outras pautas relacionadas aos 
serviços ofertados pela Sala do Empreendedor.
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Dia 6 teve palestra sobre ‘A arte de bem viver e conviver’, numa realização do 
Sebrae, Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas.              

A palestra ‘Como se tornar um microempreendedor individual’ aconteceu dia 5, 
com participação de empreendedores. Ação é resultado de parceria do Sebrae 
com a Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Industrial e Câmara de 
dirigentes Lojistas.           

Caldas Novas

Catalão
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Dia 4 teve visita da equipe Sebrae ao presidente 
da Cooperativa dos Produtores Rurais, 
Guilherme Araújo de Deus, para apresentação 
de soluções e serviços do Sebrae, destacando o 
programa Sebraetec para o setor.          

Visita ao Escritório de Contabilidade Evolução 
para apresentação dos serviços ofertados pelo 
Sebrae na área de Segurança do Trabalho. Na 
foto a analista Ádria e o contador Geovane T. 
Evangelista.       

Corumbaíba
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Dia 06, na sede do sindicato rural, aconteceu 
palestra sobre ‘Fertilização In Vitro - 
melhoramento genético para transferência 
de embriões - gado de leite e corte’. Os 
participantes puderam conferir benefícios, 
etapas dos protocolos, cuidados para alcançar 
melhores resultados, dentre outros temas.

Analista Giovana Lopes visitou equipe do 
Sindicato Rural para acertar detalhes de 
ações conjuntas e oferecer serviços para os 
produtores rurais. O sindicato vai sediar a 
palestra sobre ‘Melhoramento genético’.

Equipe Sebrae esteve em reunião, dia 4, com 
prefeito Diogo Rosa Nunes e secretário de 
Educação do município para alinhamento 
de ações no município. Na foto, analista do 
Sebrae, Danillo Dunck, com o prefeito e o 
secretário Edson.

Cromínia

Davinópolis

Corumbaíba
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Dias 4 e 5, aconteceu a oficina ‘Como analisar 
o mercado’, na Agência Central. A capacitação  
prepara o participante para tomar decisões com 
base nas análises de mercado.

O tema ‘Gestão da Energia’ foi a pauta do 
encontro no dia 5, no Senac Jardim América. 
O encontro teve a participação no Absolar 
Meeting para divulgar o lançamento deste 
projeto, no próximo dia 12/4, às 16h, na sede do 
Sebrae.

Dia 5 aconteceu o workshop ‘Inovação é para 
mim?’, realizado pelas agentes locais de 
inovação Juliane Rezende e Sindy Toguchi. 
Os participantes foram empresários a serem 
atendidos pelo Programa Brasil Mais.

Goiânia
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III Feira de Empregos aconteceu 
dias 5 e 6 de abril, na área V da PUC 
Goiás. Sebrae foi parceiro realizando 
atendimentos ao público de forma 
gratuita. O evento ofertou cerca de três 
mil vagas de emprego e o serviço de 
atendimento e orientação do Sebrae 
para quem planeja abrir uma pequena 
empresa. A realização foi do Governo 
de Goiás, por meio da Secretaria da 
Retomada, Agência GoiásFomento, PUC 
Goiás e Adial Talentos. 

A oficina sobre ‘Formação do preço de 
venda’ aconteceu dia 6, com a proposta 
de conscientizar o empreendedor sobre a 
importância dos custos, despesas e o preço 
de venda. Além de desenvolver habilidades 
gerenciais proporcionando competências 
para gerar ações de melhoria no desempenho 
financeiro de suas empresas. 

Goiânia

Equipe Sebrae da Regional Central (Goiânia) prestou atendimento ao público no 
4º Mutirão do Governo de Goiás, dias 9 e 10. O evento aconteceu na região leste 
da Capital.

Goiânia
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Goianira
Dia 6 equipe Sebrae fez apresentação o projeto e entregou convite para 
adesão ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao prefeito Carlão da Fox; 
vice-prefeito e secretários municipais. Pelo Sebrae estiveram o gerente da 
Regional Metropolitana, Éder Oliveira; e os analistas Andrey Azeredo, Cinely 
Carlotto e Vinícius Martins.

O curso ‘Como melhorar seu atendimento’ 
aconteceu dia 6, na Sala do Empreendedor, para 
todos os interessados em ampliar conhecimento 
sobre o tema. 

Entre os dias 4 a 7, empreendedores e 
empresários do município e região participaram 
do curso ‘Como atender melhor seu cliente’. A 
ação faz parte do planejamento de capacitações 
e é resultado de parceria do Sebrae, Sala do 
Empreendedor, Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária e Câmara de Dirigentes Lojistas.

Goiatuba
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Iaciara
Equipe Sebrae visitou a proprietária  da 
pousada Recanto do Gama, empreendimento  
que está se tornando ponto de referência 
para  turistas na cidade e da região. Na 
oportunidade, a empresária foi convidada a 
participar do seminário Empretec.

Joviânia 
Analista do Sebrae,  Jean Carlos esteve em 
visita à secretaria Municipal de Educação e 
Cultura entregando livros pedagógicos do 
programa Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP), que está sendo implementado 
no ensino fundamental. Coordenadora 
Pedagógica, Letícia França, e a Secretária de 
Educação, Ana Maria Varanda receberam no 
material.
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Luziânia
Empreendedores e empresários participaram 
da Semana do Marketing. A capacitação 
apresentou, dentre outros assuntos, os 
primeiros passos para vender na internet. 
Equipe Sebrae realizou, ainda, atendimentos 
individuais aos participantes e demais 
empresários do município.

Analista Ádria Rocha esteve em reunião com o 
presidente da Associação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e Turismo, Fernando José, 
planejando ações para atender as pequenas 
empresas do município e região.

Equipe Sebrae esteve em reunião com a 
secretária de Educação, Rosilda Moreira da 
Silva. Na pauta, planejamento de ações de 
promoção do programa nacional de educação 
empreendedora para as escolas do município.

Dia 7 teve visita à Sala do Empreendedor 
de Morrinhos para acompanhamento das 
atividades.

Morrinhos
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Pontalina
Analista Giovana Lopes e o consultor Mário 
Wilson foram recebidos pelo prefeito Edson 
Guimarães apresentando ações de políticas 
públicas para apoiar na melhoria do ambiente 
de negócios para as pequenas empresas da 
cidade e região.
 

Posse
Dia 5, empresários e colaboradores de 
empresas da cidade participaram da palestra 
‘Gestão  de Vendas’. A capacitação tem como 
proposta apresentar novas técnicas de vendas 
e como fidelizar  os clientes. Vale ressaltar que 
uma gestão correta das vendas proporciona  a 
empresa estabelecimento de meta e foco no 
resultado.
 

‘Como administrar sua pequena empresa’ foi 
o curso ministrado, nesta semana, de 4 a 8, 
na sede da Associação Comercial e Industrial. 
Realização foi uma parceria entre Associação 
Comercial de Quirinópolis, Prefeitura 
Municipal e Sebrae. 
 

Quirinópolis
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A Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos, e 
o Sebrae (Regional Sul) realizaram dias 5 e 
6, a oficina de ‘Mídias Digitais’. Participaram 
empreendedores e teve a participação de mais 
de 30 pessoas.

Os empresários que participaram da oficina 
receberam mais duas horas de consultoria em 
marketing, como a representante da Sorveteria 
e Cafeteria Mesclatto.

Dia 6, a analista Ádria Rocha, representando 
o Sebrae Goiás Regional Sul, esteve em 
reunião com representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania de Rio 
Quente. Na pauta, apresentação do portfólio 
de soluções e identificar possibilidades de 
parceria. Entre os participantes da reunião 
estiveram presentes a coordenadora do 
Centro de Referência de Assistência Social e a 
assistente social do município.

Rio Quente
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Santa Helena
A oficina “Atendimento ao cliente - como agir 
em situações de diversidades e de reclamações 
dos clientes”, aconteceu dia 5, na Sala do 
Empreendedor. Resultado de parcerias entre 
Sebrae, Associação Comercial de Quirinópolis, 
Prefeitura Municipal de Santa Helena de 
Goiás (Sala do Empreendedor) e Associação 
Comercial e Industrial de Santa Helena. 

Apresentação do programa Educação 
Empreendedora aconteceu dia 5, com a equipe 
de professores da Escola Municipal Alagoinha. 
A oportunidade também serviu para tirar 
dúvidas e entender as necessidades dos alunos. 
O coordenador das escolas de campo Ronaldo 
Matsumoto também participou do encontro.

Teve reunião com Agente de Desenvolvimento, 
dia 5, na Sala do Empreendedor. Objetivo 
foi definir estratégias de ações e planejar as 
capacitações para o município. 

Santo Antônio do Descoberto
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