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SEBRAE EM MOVIMENTO

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual, 
Ubiratan da Silva Lopes; e Diretores Superintendente, 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto; Administração 
e Finanças, João Carlos Gouveia; e Técnico, Marcelo 
Lessa, celebraram, dia 27, um ano de gestão da 
Diretoria Executiva com importantes entregas e 
serviços realizados para as pequenas empresas goianas. 
Sebrae atua em todos os 246 municípios de Goiás, por 
meio da sua rede de Regionais, Agências, Pontos de 
Atendimento com Parceiro (PAP), Aqui Tem Sebrae e as 
Salas do Empreendedor, em conjunto com prefeituras, 
federações, associações e sindicatos.

Goiânia (GO)



SEBRAE EM MOVIMENTO

‘Como o Sebrae pode ajudar a sua empresa’ foi o tema da 
palestra do Diretor Superintendente, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto, dia 28, para os participantes da 
reunião da Diretoria da Acieg. Ele apresentou soluções, 
serviços e programas da instituição voltados para o 
desenvolvimento das pequenas empresas em Goiás. 

Goiânia (GO)
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Dia 28 foi lançada a V Expopec (Exposição de novas 
tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária) 
pelo Sistema Faeg/Senar e parceiros - Sindicato Rural de 
Porangatu, Sebrae, Instituto para o Fortalecimento do 
Agro (Ifag), Embrapa e Fundepec Goiás. A Expopec será 
realizada de 25 a 28 de maio, em Porangatu.  
A expectativa dos organizadores é que o evento supere 
R$ 100 milhões na realização de negócios. 

Equipes Sebrae e Sescoop realizaram encontro dia 
28, tratando de ações em parceria para realização de 
eventos do setor da moda goiana. 

Goiânia (GO)



SEBRAE EM MOVIMENTO

Também no dia 28, teve apresentação aos parceiros 
do evento de lançamento do maior evento da 
moda de Goiás. Reunião aconteceu no espaço 
Observatório Sebrae, em Goiânia.

Dia 25 aconteceu a primeira reunião técnica da rede 
de qualificação do turismo de Goiás. Participaram as 
equipes do Senac, Agência Goiás Turismo e Observatório 
do Turismo, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH GO), Instituto Federal (IF Goiás) e Sebrae.

Goiânia (GO)
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Abadiânia 
Aconteceu dia 25 a oficina ‘Atendimento ao cliente’ em parceria com a Câmara 
Municipal. Participaram as mulheres empresárias e empreendedoras que vão 
estar na Feira Mulher Empreendedora, agendada para acontecer em maio 
próximo. Elas receberam total apoio do Sebrae.



GIRO POR GOIÁS

Anápolis

As pautas dos planejamentos municipal e 
estratégico do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) de Anápolis foram discutidas em 
encontro virtual, dia 25. O grupo foi composto 
pelo gerente Sebrae Regional Centro/Leste, 
Sérgio Carvalho; analistas Priscila Vilarinho e 
Renato Max; secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Anápolis, Alex Araújo e sua equipe.  

Empreendedores e empresários participaram do 
curso ‘Como atender melhor o seu cliente’, entre os 
dias 25 e 29/04/2022, na Agência Sebrae.
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Anápolis

Equipe Sebrae recebeu o Superintendente de 
Rede Norte da Caixa Econômica Federal, Márcio 
Fiod, dia 27. O encontro serviu para reforçar a 
parceria no atendimento aos clientes. Ao passo 
que a equipe de atendimento Sebrae apresenta 
a linha de microcrédito da instituição financeira 
para o Microempreendedor Individual (MEI); 
a equipe de atendimento da CAIXA vai 
divulgar as ações do Sebrae, principalmente, o 
Programa Brasil Mais para os seus clientes.

Dia 28 teve apresentação do programa 
Sebrae em Campo, na sede do Sindicato dos 
Produtores Rurais. O presidente, secretário 
e tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Anápolis, Abadiânia, Ouro 
Verde e Campo Limpo de Goiás, bem 
como o analista do Sebrae, Ewerton Costa 
participaram do encontro.
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Bonfinópolis
Dia 28, analista do Sebrae Ewerton Costa se 
reuniu com presidente e diretores da Associação 
de Produtores em Agronegócio da Região de 
Bonfinópolis para apresentar o Programa Sebrae 
em Campo. Programa é voltado para o apoio 
aos produtores rurais, com a visita de porteira a 
porteira nas propriedades.

Caldas Novas
Palestra sobre ‘Empreendedorismo e MEI’ 
aconteceu de 28, no Colégio Delcides Ferreira. 
Resultado de parceria entre Sebrae e a 
Unicaldas, a consultora Maria Eneide; a analista 
do Sebrae, Camila Elias; e os professores 
Paulo (Colégio Delcides) e Leticia (Unicaldas) 
participaram de um “bate papo” para esclarecer 
as dúvidas dos alunos. 

Cavalcante
Aconteceu reunião virtual dia 28, entre o 
secretário de Turismo, João Lino Bittencourt, e 
equipe Sebrae. Os assuntos foram sobre ações 
em parceria com o Sebrae para os pequenos 
negócios do trade da região.
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Cristalina 
Processo de Identificação Geográfica do Cristal e do Artesanato Mineral 
de Cristalina iniciou dia 28 com participações dos empreendedores locais. 
Próximo dia 24 de maio será o evento de apresentação oficial do projeto, 
sendo, portanto, mais uma ação do planejamento do Arranjo Produtivo Local 
(APL) de Cristalina 2040. A consultora Daniela Couto, contratada pelo Sebrae, 
vai conduzir as ações com apoio da Associação dos Artesãos de Cristalina e 
demais parceiros.
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Goiânia

Empreendedorismo feminino foi o tema da 
oficina ‘Planejamento empresarial’, realizada dia 
21, na Basílica Sagrada Família. A atividade foi 
organizada pela pastoral do empreendedorismo.

O curso ‘Kit de ferramentas de marketing 
digital’ aconteceu dia 25, na Agência Central, 
apresentando e preparando os participantes na 
implantação de ferramentas adequadas para o 
desenvolvimento da empresa. 

Webinar sobre ‘Gestão financeira e crédito’ 
aconteceu dia 25, com participações de 
empresárias que participam do programa 
JUNT@as. A atividade foi conduzida por 
analista e consultores do Sebrae.
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Goiânia

De 25 a 30, na Sala Empreendedor em Ação, 
aconteceu mais uma edição do seminário 
Empretec. Os participantes puderam acompanhar 
extensa programação sobre comportamentos 
empreendedores e exercícios práticos de uma 
gestão empresarial de sucesso.

Dia 25, na sede do Senac, Analista da Regional 
Central, Victor Antônio Costa, compôs a comissão 
de jurados do Festival Burguer Time. O Festival 
Burguer Time é um evento do segmento de 
alimentação fora do lar que vai acontecer no 
período de 17 de junho a 03 de julho em Goiânia.

Em parceira com a UNIFASAN, a equipe 
da Agência Goiânia realizou a palestra 
‘Planejando o sucesso na jornada da administração e 
contabilidade’, dia 27, para alunos e professores 
da instituição. Trabalho é resultado da parceria 
Sebrae e a Universidade. 
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Goiânia

Dia 28 teve reunião de alinhamento para 
planejamento institucional do Caminho de Cora 
Coralina, apresentando expectativas sobre a 
consultoria. Na oportunidade foram identificados 
os próximos passos a serem cumpridos para 
benefício dos empreendimentos que fizer parte 
da entidade.

Estiveram reunidas dia 28 as equipes do Sebrae, 
Luciana Andrade e Vitor Hugo Duarte, e da 
Agripoint, Thaís Brandão e Gabriela Marconato. 
Na pauta, detalhes sobre a participação 
do Sebrae no Simpósio InterLeite, que vai 
acontecer dias 3 e 4 de agosto deste ano.

Palestra ‘Plano de negócio e a elaboração no 
PNBOX’ aconteceu dia 28, no auditório da PUC 
Goiás. Mais de 100 participantes, entre alunos 
e professores, estiveram presentes. A atividade 
faz parte do plano conjunto de ações, resultado 
de parceria com a Agência Sebrae Goiânia. 
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Goiânia

Analista da Regional Central, Victor Antônio Costa, participou de reunião, 
dia 28, na sede da Associação Goiana de Supermercado (Agos), para acertar 
detalhes do evento SUPER AGOS 2022. A feira terá o apoio do Sebrae.
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Ipameri
Dia 26, equipes Sebrae e da Secretaria Municipal 
de Educação se reuniram para acertar o início do 
programa Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) nas escolas do município. Na 
mesma data foram realizadas outras duas 
reuniões. Sendo uma na Sala do Empreendedor, 
para ajustes na programação de cursos para 
os empreendedores da região; e a outra na 
Secretaria de Turismo para estruturação de 
ações em apoio aos artesãos.

Hidrolândia
Dia 28, na sede do Sindicato Rural aconteceu 
reunião para organização do 1⁰ Festival do 
Cordeiro de Hidrolândia. Participaram do 
encontro o presidente do Sindicato Rural, 
Fernando Guedes; os produtores Márcio Carneio 
e Rodrigo Carvelo; analista do Sebrae, Vitor 
Hugo Duarte; e o representante do Senar GO, 
Rafael Rosa.

Itumbiara
Palestra ‘A arte de bem viver e conviver’, ministrada 
pelo palestrante Júlio Cesar, dia 27, teve a 
participação de empresários, empreendedores, 
potencial empreendedor, além do presidente 
da CDL, Orlando, diretores e equipe. Resultado 
de iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), Sebrae e o Instituto Luterano de Ensino 
Superior de Itumbiara (Iles/Ulbra).



GIRO POR GOIÁS

Jataí
Quarta do crédito é a nova ação implementada 
pelo Sebrae em parceria com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Jataí. Sebrae 
disponibiliza mensalmente um consultor 
especialista que orienta empreendedores 
sobre as linhas de financiamento, avaliam 
a necessidade do crédito e capacidade de 
pagamento para evitar endividamento. 

Dia 27 teve encontro da equipe Sebrae 
com o secretário de Desenvolvimento 
Econômico para acertar a continuidade da 
consultoria em políticas públicas. Destaque 
neste ano será a capacitação do novo 
agente de desenvolvimento, a melhoria nos 
atendimentos da sala do empreendedor e 
a capacitação das pequenas empresas que 
vendem seus serviços e produtos para a 
prefeitura municipal.
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Dia 25, no gabinete da prefeita Maria Idali 
(Branca), aconteceu reunião de alinhamento 
sobre o Programa Cidade Empreendedora 
Mais. Além da prefeita, participaram o vice-
prefeito Adriano e todo o secretariado do 
executivo municipal. Pelo Sebrae estiveram 
a analista e gestora estadual do programa, 
Elaine Moura;  o consultor de políticas públicas 
João Evangelista Júnior; e a analista Lara 
Bianna. Na pauta, exposição das iniciativas do 
programa e eixos de atuação. Município fez 
adesão imediata ao programa.  

Curso ‘Cult Líder para gestores’ aconteceu 
entre os dias 26 a 29/04, na Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). A capacitação de 
desenvolvimento de líderes municipais, teve 
a condução da instrutora Rita Martins, e 
participação de representantes de município 
e lideranças como vice-prefeito, secretários, 
gestores, diretores.

Jussara
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Luziânia
‘Tributação para micro e pequenas empresas - 
benefícios e cuidados para cada enquadramento’ 
foi tema da palestra que aconteceu, dia 28, na 
agência em Luziânia. Objetivo foi mostrar o 
correto cumprimento das obrigações fiscais, 
destacando a importância da redução da carga 
tributária e prevendo alternativas de escolhas 
lícitas, para que as pequenas empresas possam 
alcançar bons resultados.

Mara Rosa
Dia 28 teve lançamento da Pedra Fundamental 
Hochschild Mining - Projeto Mara Rosa com 
participações da gerente Sebrae, Rúbya Karla, e 
o analista Ewerton Filho. O projeto de extração 
e beneficiamento de minério de ouro reforçará 
o desenvolvimento econômico no município 
e região. A produção comercial está prevista 
para o primeiro trimestre de 2024. O projeto 
vai gerar novos postos de trabalho, além de 
oportunidades de negócios para as micro e 
pequenas empresas através do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores em parceria 
com o Sebrae.
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Mineiros
Dia 28, na Prefeitura Municipal, aconteceu 
reunião para tratar das ações de retomada do 
programa de políticas públicas no município. 
Estiveram presentes representantes do 
poder público, secretário de Administração, 
Wenderson; analista do Sebrae, Giovane 
Carvalho e a consultora Juliana.

Niquelândia
Equipes da Secretária de Cultura e Turismo e 
Sebrae estiveram reunidas para tratar sobre o 
projeto de artesanato do município. Agenda de 
atividades em andamento para incrementar o 
artesanato goiano.

Palmelo
Dia 26 teve reunião com as equipes da 
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, 
Sebrae e agente de atendimento da Sala do 
Empreendedor. Na pauta, alinhamento das 
próximas ações no município e orientação ao 
novo atendente.
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Quirinópolis
Dia 26, o analista Maykon Richard e o secretário Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Danillo Luziano, foram os entrevistados da Rádio Sul 
Goiana. Na pauta, a parceria Sebrae com o município; programas como, 
Sebrae na Sua Empresa; Brasil Mais; Rede SIM 2.0; Políticas Públicas; além de 
cursos e capacitações, para fomentar e melhorar o ambiente de negócios.
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Rio Verde

Aconteceu reunião na sede da Associação 
Comercial e Industrial com as equipes 
da entidade e Sebrae. Na agenda, o 
apoio do Sebrae para participação de 34 
microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais (MEI) na 
feira multissetorial SUDOEXPO 2022, que vai 
acontecer de 14 a 17 de setembro deste ano.

Dia 29 teve reunião com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Turismo de Rio Verde, Denimarcio; agente de 
desenvolvimento, Sejane; e Equipe Sebrae 
Regional Sudoeste, gerente Adriano Gonçalves; 
analista Tassiany Oliveira; e a consultora 
Juliana Gonçalves . Na reunião foram tratadas 
ações sobre políticas públicas, voltado para 
a implementação da rede sim e compras. 
Inscrição no prêmios Selo Referência Sala 
do Empreendedor, articulação para receber 
missão técnica do Sebrae MG e apoio ao projeto 
de Artesanato.
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Santa Helena 
Dia 26 teve apresentação do programa 
Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
(Jepp) aos profissionais da Rede Municipal 
de Educação. Participaram o secretário 
Municipal de Educação, Estéverson Oliveira 
Lima; coordenadores pedagógicos, diretores 
e professores. Pela equipe Sebrae estiveram 
a analista e gestora estadual do programa 
de Educação Empreendedora, Cleonice Silva; 
o analista Maykon Richard; e a consultora 
Juliana Carvalho.

Rio Verde e Lagoa do Bauzinho 
Dias 27 e 28 teve encontro com os artesãos do 
município de Rio Verde e Distrito de Lagoa 
do Bauzinho. A proposta é de iniciar ações de 
qualificações técnica, de gestão e mercado para 
os participantes, que trabalham com várias 
técnicas como trabalhos manuais e peças feitas 
com fibra de bananeira.
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Dia 28 teve reunião virtual da governança do Arranjo Produtivo Local (APL) 
de Lácteo do Oeste Goiano. Os trabalhos têm o apoio da Sudeco, Emater, IF 
Goiano, UFG, UEG, representantes dos municípios do APL.

Equipe Sebrae esteve com gerentes da CAIXA, dia 28, apresentando 
produtos disponíveis para clientes de pequenas empresas e 
microempreendedores individuais. Além de acertar detalhes para ação 
em conjunto durante a Semana do MEI, que será de 16 a 20 de maio. 

São Luís de Montes Belos
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