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SEBRAE EM MOVIMENTO

Dia 11 teve inauguração da ‘Vitrine Senai’ e lançamento 
do Inova Moda, com participações do consultor 
Leandro Pires; a professora, artista e vitrinista 
Sylvia Demetresco; e o empresário Theo Alexandre, 
proprietário da Thear Vestuário. 
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Anápolis 
O Centro de Empreendedorismo, Inovação e 
Tecnologia de Anápolis (CEITEC) sediou a primeira 
reunião do ano do Conselho Municipal de Turismo 
de Anápolis (Comtur), dia 13, após a posse da 
diretoria para apresentação do regimento interno 
do conselho e de futuras ações. O Sebrae é um 
dos membros do (Comtur) para apoiar ações em 
parceria, apoiando o trade turístico local.

CATALÃO 
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.



GIRO POR GOIÁS

Goiânia

Dia 09 teve webinar sobre ‘Saúde mental no 
trabalho’, numa realização da Regional Central 
(Goiânia) para mais de 200 alunos do Centro 
Universitário de Goiás (Unigoiás).

A oficina ‘Plano de negócios’ aconteceu dias 11 
e 12, para uma equipe de empreendedores que 
buscavam novos conhecimentos e informações 
para aplicar em seus negócios. 

Equipes do Sebrae e da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH/GO) se reuniram, 
dia 12, fechando parceria para realização do 
Programa Brasil Mais. Na oportunidade, ficou 
definida a formação de uma turma piloto, com 
até 25 empresas, na Capital. Os trabalhos vão 
iniciar no próximo dia 20, com um workshop 
sobre ‘Inovação’.
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Itumbiara
Analista do Sebrae, Jean Carlos esteve em 
reunião com os diretores da Associação 
Comercial, Industrial (ACISI), José Ronaldo e 
Lauro Ferrão, definindo agenda de ações em 
parceria para os empresários e empreendedores. 
Ficaram acertadas as ações de atendimento e 
consultoria e apoio na realização da I Feira de 
Empreendedorismo e Emprego da ACISI, que vai 
acontecer dia 06 de maio próximo.

Jussara
Dia 12 teve lançamento do Arranjo Produtivo 
Local (APL), liderado pela Secretaria de Estado 
da Retomada, com a entrega da máquina de 
corte a laser para confeccionistas. Foi feito 
anúncio de parceiras do Sebrae, com propostas 
de ofertar seus serviços de capacitações 
para empreendedores da região. Estiveram 
presentes o secretário da Retomada, César 
Moura; prefeita de Jussara, Maria Idali 
Bontempo; prefeita de Matrinchã, Ivânia Alves 
Fernandes Pessoa; prefeito de Itapirapuã, 
Erivaldo Alexandre; empresários faccionistas 
e confeccionistas, representantes do Senai, 
Dario; e equipe Sebrae com o gerente da 
Regional Oeste, Flávio Vilhalba, e as analistas 
Lara e Thaís Oliveira.
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Luziânia
Artesãos estiveram reunidos com a equipe 
Sebrae, dia 11, discutindo sobre o Projeto de 
Artesanato do Estado de Goiás.

Morrinhos
Sala do Empreendedor sediou, dias 11 a 13, 
o curso Bootcamp para alunos do IFGoiano 
Campus Morrinhos. Essa capacitação é uma das 
ações voltadas para a educação empreendedora.

Ouvidor
Dia 12 Sebrae iniciou consultoria de políticas 
públicas no município. As ações foram 
acompanhadas pelo prefeito de Ouvidor, 
Cebio Machado do Nascimento; Deputado 
Estadual, Henrique César Pereira; analista 
do Sebrae, Danillo Dunck; consultor, Mário 
Wilson; e o agente de desenvolvimento, 
Gedean da Silva Ribeiro.
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Pirenópolis 
Dia 9 aconteceu foi ministrado o segundo módulo da oficina 
Professor Digital.
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Planaltina
Equipe Sebrae e artesãs da Associação 
Comercial Industrial e Agropecuária (Acialpa) 
estiveram reunidos, dia 12. A ação faz parte do 
mapeamento do setor, que está em andamento, 
visando o fomento da atividade, com base 
nas atividades de mercado propostas pelo 
projeto regional de artesanato do Sebrae em 
2022. Participaram do encontro as artesãs; 
o presidente da Acialpa; representantes 
da diretoria da associação comercial; e 
representando o Sebrae estavam o gerente 
da Regional Entorno do DF/Nordeste, Cleber 
Chagas; a analista e gestora do projeto regional 
de artesanato, Daniela Caixeta; e o analista, 
Charles Dumaresq.

Dia 12 aconteceu visita técnica da equipe 
Sebrae à produtora rural de mirtilo, Marlene. 
O objetivo foi conhecer a propriedade e o 
potencial da propriedade e da região. Na 
oportunidade, foi observada a necessidade de 
orientação e apoio quanto à criação de uma 
cooperativa com produtores vizinhos que já 
estão iniciando a mesma cultura. O mirtilo 
é uma fruta que tem baixo cultivo, porém 
com uma demanda crescente e de alto valor 
agregado no momento da comercialização. 
É, portanto, oportunidade para Planaltina 
e demais municípios goianos tornarem 
referência no manejo do mirtilo, bem como a 
formação da primeira cooperativa voltada ao 
cultivo da fruta. 
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Porangatu 
Dia 7 foi ministrada a palestra sobre 
‘Educação financeira’, para 160 alunos do 
6º. ao 9º. ano da Escola Estadual Gercina 
Borges Teixeira. Eles acompanharam e 
puderam conferir sobre o uso consciente 
do dinheiro, controle dos gastos e 
pensamento futuro sobre educação 
financeira. O evento fez parte do projeto 
Educação Financeira.

São Simão 
Dia 13 teve reunião sobre agenda e ações de 
políticas públicas, buscando a melhoria do 
ambiente de negócios. Participaram o analista 
do Sebrae, Maykon Richard; a consultora 
Juliana Carvalho; o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Giovane Rosa 
Alves; a Secretária Municipal de Educação, 
Júlia Pimenta; a Agente de Desenvolvimento, 
Suelen Freitas; e a Agente de Atendimento, 
Rosana Guedes.
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