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SEBRAE EM MOVIMENTO

Mais uma edição da Quarta de Crédito aconteceu 
nesta semana, dia 20. Novidade é a linha de crédito 
da CAIXA, específica para o microempreendedor 
individual (MEI) no valor de R$12.500,00, mais linha 
complementar de R$3.000,00, podendo chegar ao valor 
total de R$15.500,00. A presença dos parceiros Agência 
GoiásFomento e Sociedade Garantidora de Crédito 
(GarantiGoiás) em todas as Quartas de Crédito continua 
com as orientações e repasse de informações aos 
clientes interessados em obter recursos. O atendimento 
é gratuito e presencial na Regional Central (Goiânia).

Goiânia
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Anápolis
Dia 19, gerente Sebrae Sérgio 
Carvalho concedeu entrevista 
sobre empreendedorismo e ações 
desenvolvidas pela Regional Leste 
(Anápolis). Destaque foi para a 
programação da Semana do MEI, 
de 16 a 20 de maio próximo, com 
atendimentos, oficinas, cursos, 
workshops, dentre outras atividades.

 O auditório Pequi na Estação Rodoviária recebeu os participantes da oficina 
de planejamento das ações do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A 
programação foi diversificada com exposição de vários temas, dentre eles, 
governança, capacitação, formatação de produtos turísticos, cidade criativa e 
inovadora. Prefeito Kleber Marra, empresários, presidentes de associações e 
sindicatos (Acican, Aqua, Sindhorbs), Sebrae, Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), Faculdade Integra, secretários municipais, dentre outras lideranças 
acompanharam dos trabalhos. 

Caldas Novas
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Campos Verdes

Campinorte
Dia 13 teve reunião de preparação para 
3ª Feira de Negócios Agropecuários da 
Coopercampi (Fenacampi). Presidente 
da Cooperativa, Elton, e equipe Sebrae 
detalharam o apoio do Sebrae aos 
pequenos negócios na feira, além de 
outros assuntos. 

A oficina sobre turismo aconteceu 
dia 19 com participações de 
empreendedores e empresários do 
trade local e da região. A capacitação 
marcou a entrega do produto final 
de consultoria para o município - 
o diagnóstico do turismo, que irá 
nortear as próximas ações para o 
desenvolvimento dos negócios do 
setor. 

Prefeito Haroldo Naves recebeu equipe Sebrae dia 11, quando foi detalhado 
plano de trabalho sobre o diagnóstico da Indicação Geográfica (IG) da esmeralda 
de Campos Verdes. Na pauta constou também a apresentação do programa 
oferecido pelo Sebrae Goiás do projeto Cidade Empreendedora. 
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As equipes da Prefeitura Municipal e Sebrae estiveram em reunião dia 13 para 
tratar sobre o evento da retomada das atividades econômicas e demais ações. 
Na oportunidade, foi apresentada a continuidade  da agenda de políticas 
públicas para o município.           

Dia 13 teve atendimento da equipe 
Sebrae à Cooperfamiliar de Ceres 
e região. Os próximos passos sobre 
ações em parcerias, utilização de 
marca coletiva, bem como busca 
de outros parceiros para apoio à 
instituição foram temas da pauta.         

Ceres
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A oficina ‘Fluxo de caixa e capital de giro’ foi realizada dia 18, na sede da 
Regional Central, com turma lotada de empreendedores e empresários. De 
forma bem dinâmica e objetiva foram apresentados temas relacionados como, 
por exemplo, o que é capital de giro - diferença entre os recursos disponíveis em 
caixa e a soma das despesas e contas a pagar.      

Nova América 
Dia 12 teve reunião das equipes Sebrae 
e Prefeitura Municipal, discorrendo 
sobre o apoio ao poder executivo 
na oferta de soluções da instituição 
que podem auxiliar em melhorias da 
atuação em benefício aos pequenos 
negócios e população geral. Foi 
definido calendário de ações e agenda 
para continuidade da consultoria de 
políticas públicas no município.   

Goiânia
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Detalhar ações de políticas públicas foi 
pauta de reunião entre equipe Sebrae com o 
Secretário Municipal de Turismo, Indústria 
e Comércio, Danillo Luziano. O programa de 
políticas públicas oferecido pela instituição 
busca a melhoria do ambiente de negócios das 
pequenas empresas. Além deste trabalho, as 
pequenas empresas da cidade já estão sendo 
procuradas e atendidas pelo programa ‘Sebrae 
na sua empresa’.

 ‘Fluxo de caixa e capital de giro’ foi a oficina 
realizada dia 13, na Sala do Empreendedor. 
A capacitação aconteceu em parceria com a 
Associação Comercial de Quirinópolis (ACIQ), 
Prefeitura Municipal (Sala do Empreendedor), 
Sebrae e Associação Comercial e Industrial 
de Santa Helena. Durante a Oficina, os 
participantes puderam conhecer e utilizar 
ferramentas que auxiliam na gestão e 
utilização de controles eficazes.

Quirinópolis

Santa Helena
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