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SEBRAE EM MOVIMENTO

Brasília (DF)
Goiás está representado no 15º. Salão do artesanato, 
de 4 a 8 de maio, no shopping Pátio Brasil, em Brasília 
(DF). No estande de Goiás estão expostos peças de 
artesãos de Olhos d’Água, o artesanato  Kalunga, do 
município de Cavalcante; Chapada dos Veadeiros; e as 
artesãs da Associação Feminina de Morrinhos. 

Todos os artesãos estão participando do evento com o 
apoio do Sebrae, que selecionou, regionalmente, por 
meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), 
apresentando ao público os artesãos individuais e as 
cooperativas do artesanato.
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Acreúna
Dia 5, no Sindicato Rural de Acreúna teve 
reunião para acertar os detalhes do apoio Sebrae 
à realização da Exposição Agropecuária local. 
Participaram os analistas do Sebrae, Vitor Hugo 
Duarte e Marcelo; o presidente do Sindicato 
Rural, Hélio Fernandes, e equipe; coordenador 
Regional Senar, Renildo Marques; coordenadora 
Técnica do Senar, Samantha Andrade; e 
representante da Prefeitura Municipal, Ricardo.

Águas Lindas
Nesta semana teve acompanhamento das 
visitas do consultor do Sebrae, Misael Junior, 
que atua no programa Sebrae na Sua Empresa, 
às empresas do Bairro Jardim Querência no 
município. Objetivo foi de atender e ampliar o 
relacionamento com os empresários da região, 
bem como apresentar o seminário Empretec 
aos empreendedores locais.
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Anápolis

Dia 3 teve reunião na sede do Sindicato Rural 
de Anápolis. Na pauta a 63ª Expoana Exposição 
Agropecuária de Anápolis - Expoana 2022. 
Participaram o analista do Sebrae, Vitor Hugo 
Duarte; Marcos Neves (SEMAD); Ana Carolina, 
Vitor Sabá e Filipe Sampaio. Diretores da ANA - 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; 
Andrea Vulcanis, secretária de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos; Eduardo Veras, vice-presidente 
da FAEG e José Ricardo Caixeta, superintendente 
da SEAPA.

Os atendentes das Salas do Empreendedor de 
Anápolis, Petrolina e Pirenópolis, dia 4, receberam 
capacitação sobre o sistema de registros de 
atendimento (SAS) aos clientes. O encontro 
serviu para apresentar aos participantes a 
importância dos pequenos negócios, o trabalho 
desenvolvimento pelo Sebrae e orientar os 
atendentes a utilizarem o SAS.
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Anápolis

Apresentar o programa Nacional de Educação 
Empreendedora (PNEE), o portfólio de soluções 
do Sebrae e realizar parcerias foi a pauta da 
reunião com diretora e coordenadores do IFG 
Anápolis, dia 4.

Dia 4 equipe teve visita na Fazenda 
Capuava, que é beneficiada pelo Programa 
Sebrae em Campo.

Dia 4, Exposição Agropecuária de Anápolis 
- Expoana 2022, Sebrae apoiou a realização 
do evento através de atendimentos e 
capacitações aos pequenos produtores 
rurais. Parceria Sebrae/Senar.
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Anicuns 
Dia 3 aconteceu reunião de alinhamento sobre a Sala do Empreendedor. O 
objetivo foi verificar o local e providências para a inauguração da Sala do 
Empreendedor; apresentação das ações da Semana do Microempreendedor 
Individual (MEI), que será de 16 a 20/5. Participaram o atendente Jonatas; 
secretária executiva da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Elaine e a 
vereadora Cláudia.
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 Buriti de Goiás

Dia 5 teve visita na SALLI Confecções, para realizar 
atendimento conforme demanda solicitada pelo 
cliente Jerônimo Santana Sousa, que é proprietário 
de facção no Distrito de Campos das Perdizes. Ele 
participou do seminário Empretec e já solicitou o 
atendimento pelo programa Brasil Mais.

Na Secretaria de Educação Municipal teve 
reunião para fechar agenda de capacitações para 
os professores da rede municipal, por meio do 
programa Jovens empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP). Participaram a Secretária de 
Educação, Elizângela, e a analista do Sebrae, 
Elenimar Borges. 

Na sede da Cooperativa dos Produtores Rurais 
Familiares de Buriti de Goiás (Cooperfab), a 
analista do Sebrae, Elenimar Borges, esteve 
reunida com o presidente João B. Alves, 
conferindo as entregas de implantação do 
programa SebraeTec. A qualidade do leite está 
sendo analisada pelo programa e os trabalhos 
estão sendo finalizados junto aos cooperados. 
Resultados alcançados são a satisfação com 
o trabalho e expectativa de atender mais 
produtores, ampliando a qualidade do leite 
comercializado pela Cooperativa.
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Caldas Novas
Dia 3 teve apresentação virtual do Programa 
Nacional de Educação Empreendedora. 
A importância das ações para fomentar o 
empreendedorismo nas escolas foi ponto chave 
do encontro. Participaram Rodrigo Brum, 
secretário de Educação: Eliane Rodrigues, 
coordenadora Pedagógica do Ensino 
Fundamental: Cláudio Alvarenga, secretário de 
Desenvolvimento Econômico; e as analistas do 
Sebrae, Cleonice Silva e Camila Elias.

Cidade Ocidental
Reunião de alinhamento estratégico de 
parceria com a Sala do Empreendedor e 
Associação Comercial de Cidade Ocidental 
aconteceu dia 4, na Prefeitura Municipal. 
Participaram a analista Maria José, o gerente 
Cleber Chagas, presidente da Associação 
Comercial, Beatriz, e atendente da Sala do 
Empreendedor, Sírio.
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Cocalzinho
Oficina da Rota dos Pireneus aconteceu dia 5 e 
contou com o prefeito Alessandro; secretários de 
Turismo de Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho, 
presidentes de entidades locais, consultores e 
empresários do turismo.

Ainda no dia 5 aconteceu reunião de place 
branding com objetivo de apresentar o trabalho 
final da consultoria para criação da Rota dos 
Pireneus Queijos e Vinhos de Goiás. O trabalho 
foi desenvolvido pela equipe da consultora 
do Sebrae, Gisela Simões. O trabalho de 
consultoria irá integrar os produtores de queijo 
e vinhos da região da serra dos Pireneus, 
em uma rota turística com experiência 
gastronômicas e Enoturismo. Na ocasião, 
gerente Sebrae, Cléber Chagas, acompanhou 
os empresários de Águas Lindas, do Quartetto 
Vinhos e Vinhedos, buscando a integração para 
fortalecer o desenvolvimento da região. 
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Cristalina 
Secretário de Desenvolvimento Econômico recebeu e o consultor de políticas 
públicas do Sebrae, Jairo, dia 5. Na pauta, apresentação dos eixos a serem 
trabalhados dentro no município, como exemplos, a Sala do Empreendedor e 
compras governamentais.
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Formosa
Em reunião do secretário de Assuntos 
Econômicos e agente de desenvolvimento de 
Formosa a pauta foi sobre atuação da sala do 
Empreendedor, melhorias e novas soluções 
do Sebrae para o empresariado da região. 
Demanda local é de inserir novos serviços 
ao público, bem como realizar visita a uma 
outra sala do Empreendedor, para troca de 
experiências e conhecer as boas práticas.

Dia 4 teve encontro coletivo com empresas 
atendidas pelos Agentes Locais de Inovação 
(ALI). As empresas estão sendo beneficiadas pelo 
programa Brasil Mais e o momento foi oportuno 
para aproximar as equipes e apresentar outras 
soluções do Sebrae para as empresas.
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Goiânia

Dia 2 teve apresentação do programa INOVA MODA / CASMODA, que conta 
com as parcerias do Sebrae Nacional e Senai/Centro de Tecnologia da Indústria 
Química e Têxtil (Cetiqt). A pauta foi de apresentações da rodada de negócio, 
agendada para 2023, e do evento de fornecedores que será realizado pelo 
Sistema FIEG. Os empresários do setor, representantes do Sindicato dos 
Assessores de Moda de Goiás (Sindasgo), Convention Bureaux, Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Sebrae participaram da reunião.
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Goiânia

Dia 2, na sede do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais do Estado de Goiás 
teve reunião de alinhamento para parceria para 
este ano. Participaram todos os representantes 
da entidade e as analistas da Agência Goiânia, 
Beatriz Dorneles e Patrícia Santiago.

Ainda no dia 2, equipe Sebrae da Agência 
Goiânia participou da formatura das turmas 
do projeto ‘Linhas e Curvas’, do centro de 
adolescentes tecendo o futuro, com entrega 
de certificados das capacitações. A ação é 
resultado de parceria entre a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e Sebrae.
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Goiânia

Na noite do dia 2, na sede do Sebrae Goiânia, 
aconteceu a posse da nova diretoria da Federação 
das Associações de Jovens Empreendedores 
e Empresários (Faje Goiás). Na oportunidade, 
equipe Sebrae apresentou o Desafio GO! Jovem 
incentivando a participação de todos. 

A palestra ‘As novas competências do profissional 
do futuro’ aconteceu dia 3. É o início de mais uma 
trilha para o comando de desmobilização do 
Exército. Trabalho é resultado de parceria entre 
o Sebrae (Agência Goiânia) e Exército Brasileiro.

Teve também, dia 2, agenda de trabalho do 
projeto Sebrae Parcerias, na sede da FIEG, entre 
os membros do Grupo de Trabalho do Convênio 
Sebrae x FIEG.
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Goiânia

Também no dia 4, na sede da Fecomércio Goiás 
teve apresentação das ações para o convênio 
Sebrae x Sistema Fecomércio GO. Os trabalhos 
compõem o programa Sebrae Parcerias, que 
tem o propósito de intensificar ações de apoio 
e fortalecimento ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios goianos. 

Dia 5 foi apresentada a campanha de 
lançamento do Prêmio Sebrae Mulher 
de Negócios. Goiás marca presença e vai 
incentivar a participação de empreendedoras 
goianas ao edital. 

Dia 4 foi ministrada a palestra ‘Projeto de Vida 
você tem um?’, iniciando uma trilha de webinars 
para o  ‘Circuito de ciência em casa’, via YouTube 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC 
Goiás), com participação de 110 pessoas. A ação 
é resultado de parceria entre Sebrae (Agência 
Goiânia) e a instituição de ensino.
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Goiânia

O Fórum Estadual de Turismo promoveu encontro na semana com as 
participações de presidentes dos Fóruns das 10 Regiões Turísticas do Estado 
e suplentes; além de presidentes de entidades trade, Sebrae, Cetur e Agência 
Goiás Turismo.



GIRO POR GOIÁS

Goiânia

Para orientar o acesso ao crédito, equipe 
Sebrae Agência Goiânia e parceiros realizaram 
mais uma edição da Quarta de Crédito, dia 4, 
com atendimentos realizados pela Agência 
GoiásFomento e GarantiGoiás.

Dia 5, no espaço Business Lounge, no Sebrae 
Goiânia, aconteceu encontro de meetup de 
tecnologia da comunidade Override.  
Os trabalhos foram acompanhados pela 
analista do Sebrae, Ivana Xavier.
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Ipameri
Dia 29/4 teve aula magna do curso de Administração de Empresas do Instituto 
Federal (IF Goiano). O evento lançou o curso no município e contou com 
ampla divulgação dos parceiros. Equipe Sebrae teve a oportunidade de expor 
aos professores sobre a possibilidade de adesão ao programa de educação 
empreendedora do Sebrae e articulação com parceiros sobre outras ações de 
fomento ao empreendedorismo e fortalecimento dos pequenos negócios.
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Itumbiara

Reunião para alinhamento e planejamento das 
ações para o trimestre aconteceu dia 3, na sala 
do empreendedor, com participações do analista 
do Sebrae, Jean Carlos; secretário de Indústria, 
Comércio e Agricultura de Itumbiara, César 
Pereira; a agente desenvolvimento local, Patrícia; 
e os atendentes da sala do empreendedor, Sirlei 
Santos e Samuel Amorim.

Dia 2 teve reunião virtual com participações 
de representantes da JUCEG - VOX; 
Prefeitura de Itumbiara e Sebrae. Objetivo 
foi para levantamento e integração de 
todos para implementação da consulta 
prévia automatizada da rede SIM 2.0. A 
rede é a simplificação e desburocratização 
da formalização e registro de pequenas 
empresas no município.
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Luziânia
Dia 4 teve visita técnica para conferir os 
trabalhos do programa Sebrae em Campo, com 
o acompanhamento do consultor do Sebrae em 
propriedades rurais no município.

Mineiros
Estiveram no Sindicato Rural de Mineiros, dia 
4, os analistas do Sebrae, Vitor Hugo Duarte 
e Giovane Carvalho, se reuniram com Elmo 
Souza, tesoureiro do Sindicato Rural; Nélio 
Castro, coordenador Regional Senar; Geysa 
Ribeiro, gerente de Relações Institucionais do 
Senar; e Samantha Andrade, coordenadora 
Técnica do Senar. Na pauta, alinhamento de 
apoio à Exposição Agropecuária de Mineiros.

Novo Gama
Equipe Sebrae reuniu com empresário, dia 
4. Na pauta, manipulação de alimentos nos 
supermercados. Participaram representantes da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), vigilância 
sanitária, postura e empresários locais. Na 
oportunidade, foi apresentado, como solução, o 
programa SebraeTec – ‘Boas práticas de higiene e 
segurança alimentar’.
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Piracanjuba
Dia 4, analista do Sebrae, Giovana Lopes, 
participou de reunião com parceiros locais 
conhecendo detalhes da 39ª. Exposição Nacional 
de Orquídeas, a se realizar dias 27, 28 e 29/5, no 
Centro de Convenções Palácio das Orquídeas. 
Estiveram na reunião o Secretário do Turismo, 
Dhiego; a Jessica coordenadora Regional do 
Senar, Jessica; a mobilizadora do Senar, Maristela.

Orizona
Dia 4 foi realizada reunião da equipe Sebrae com 
o prefeito de Orizona, Felipe Dias; Secretário 
de Administração; Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Orizona; e o produtor de 
cachaça José Natal. O propósito foi informar sobre 
a escolha do município para apoio do Sebrae na 
solicitação da Indicação Geográfica da Cachaça. O 
prefeito acatou a sugestão e colocou a prefeitura 
à disposição para auxiliar na mobilização dos 
produtores. Evento de lançamento desta parceria 
do Sebrae com o município foi agendado para o 
próximo dia 31 de maio.
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Rio Quente
Teve reunião de apresentação do Programa 
Cidade Empreendedora para os gestores públicos 
municipais de Rio Quente, dia 2, entre as equipes 
Sebrae, empreendedores e demais parceiros locais.

Pirenópolis
Sebrae em parceria com a Prefeitura de 
Pirenópolis lançou o Programa Cidade 
Empreendedora, dia 4, em atendimento à 
vertente Cidade Turística com a realização do 
Plano Municipal de Turismo. Outras cidades 
que também já estão nesta parceria são, dentre 
outras, Goiás, Rio Verde, Trindade, Rio Quente. 
As parcerias dos executivos municipais, Governo 
de Goiás, por meio da Agência Goiás Turismo e 
Sebrae vão resultar em apoio e desenvolvimento 
das comunidades, polos turísticos e empresários.
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São Luís de Montes Belos
Equipes do Banco do Brasil e Sebrae reuniram-se, 
dia 4, para tratar do fortalecimento da parceria 
com instituições financeiras locais e alinhamento 
para evento de crédito durante a Semana do MEI, a 
se realizar de 16 a 20/5. 

Santo Antônio do Descoberto 
Dia 4 teve visita na propriedade rural da 
cliente Márcia. O objetivo foi a entrega final da 
consultoria focada em potencialidade turística 
rural. A empresária planeja a construção de uma 
pista de XCO, restaurante e hospedagem. 
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Dia 3, equipe Sebrae este reunida com artesãs 
que estavam expondo no Brasil Center 
Shopping. Objetivo foi de apresentar ações 
do Sebrae para o artesanato neste ano. O 
Encontro de Artesãos do Entorno do DF, com 
agenda para o dia 25/5, em Novo Gama, foi 
uma das ações aberta ao grupo.

Dia 6 aconteceu reunião com produtores 
rurais para iniciar o trabalho do consultor 
do Programa Sebrae em Campo e uma 
capacitação de Negócio Certo Rural. As 
lideranças rurais farão o levantamento dos 
produtores do município interessados nas 
soluções oferecidas pelo Sebrae.

Valparaíso de Goiás
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