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SEBRAE EM MOVIMENTO

Empresários goianos compõem a comitiva brasileira 
na Feira de Hannover 2022, com 92 participantes, 
de vários estados. Participação dos Presidentes das 
Federações das Indústrias de Goiás e Rio Grande do 
Sul, representantes da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Senai, Sebrae, lideranças sindicais e 
vários empresários de GO, RS, MG, CE, ES, PR.  Analista 
do Sebrae Goiás, Vera Elias de Oliveira acompanha a 
missão, que demonstrou esforços conjuntos de diversas 
instituições em favor da internacionalização das 
empresas brasileiras. A Feira de Hannover Messe 2022, 
na Alemanha, aconteceu de 30/5 a 2/6 apresentando 
as novidades de empresas alemãs e de outros países. 
O destaque foi a transformação da indústria por meio 
do avanço e adoção da digitalização, automação e 
tecnologias afins.

Hannover (Alemanha)



SEBRAE EM MOVIMENTO

Empresários goianos participaram da missão Feira 
Internacional de Negócios (FIN), realizada nesta 
semana, em Porto/Portugal. O evento apresentou 
oportunidades multissetoriais e dirigido às empresas 
que pretendam expandir a sua rede de conhecimentos 
e de negócios, além de oferecer workshops e demais 
atividades aos participantes. A equipe goiana foi 
acompanhada pelo analista do Sebrae, Leonardo 
Araújo, que dentre as atividades, visitou a Agência para 
a Competitividade e Inovação do Governo de Portugal 
(IAPMEI). 

Porto (Portugal)
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Na sede da Federação 
da Agricultura do Estado 
de Goiás (Faeg), Diretor 
Técnico do Sebrae 
Goiás, Marcelo Lessa, 
fez apresentação do 
Programa Sebrae em 
Campo para os técnicos de 
campo do Senar. Objetivo 
foi gerar interatividade 
entre os parceiros em 
favor do desenvolvimento 
dos pequenos produtores 
rurais e do setor agro 
goiano.

Goiânia (GO)



SEBRAE EM MOVIMENTO

Com programação voltada para empreendedores 
interessados em desenvolver soluções inovadoras, 
Senar e Sebrae realizaram a 6ª. edição do Hackathon 
do Agro – Desafio Agro Startup 2022, dias 3 a 5/6, no 
Centro de Treinamento (Centrer) da Emater, nesta 
Capital. Os parceiros de inovação que compõem esta 
ação são Sistema Faeg, Ifag, Sindicato Rural e Bayer. 
E os parceiros institucionais são Emater, Embrapa, IF 
Goiano, UFG, UFJ, Fapeg e Ceagre.

Goiânia (GO)
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Águas Lindas
Dia 2/6 foi realizada na 
palestra ‘Desenvolvendo o 
Empreendedorismo’ em parceria com 
o Senai local, para alunos que estão 
iniciando os cursos de Elétrica Predial, 
Costura Industrial, Montagem e 
Configuração de Computadores e 
Mecânica Automotivo. O objetivo foi 
despertar o empreendedorismo nos 

participantes, com o propósito final de gerar novos negócios no município.

Gerente Sebrae, Sérgio Carvalho fez 
apresentação dos serviços e produtos 
do Sebrae disponíveis para apoiar 
empreendedores que compõem a 
Pastoral do Empreendedor da Paróquia 
São João Evangelista. 

Sebrae participou do evento ‘Vem e Faz’ da Prefeitura Municipal de Anápolis 
atendendo empreendedores, dia 27/5. O evento foi uma ação parceira das 
secretárias do município que disponibilizou uma série de serviços para 
comunidade, como assistência jurídica, odontológica, médica, emissão de 
documentos, lazer, manutenção da infraestrutura dos bairros. Sebrae fez 
atendimento aos empreendedores e público em geral.

Anápolis
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Dia 1/6 teve reunião com a Agente de 
Desenvolvimento de Anhanguera para 
alinhamento sobre ações e serviços 
ofertados pela sala do empreendedor. 
Na pauta, o desenvolvimento 
econômico do município e orientação 
referente aos atendimentos aos 
clientes.

Equipe Sebrae participou de evento de 
abertura da semana do meio ambiente 
no município. Foi ministrada a palestra 
sobre ‘Meio Ambiente, como eu posso 
cuidar dele?’ para os alunos da escola 
Joãozinho e Maria.

De 1 a 5/6 Sebrae fez atendimentos 
dentro da 31 ExpoAgro de Bela Vista. 
No estande também estiveram os 
parceiros Sicoob/Secovi; Senai; Agrovet 
Agropecuária; Fertilife; Boivit; Valler - 
Energia Solar e a Sala do Empreendedor 
de Bela Vista.

Anhanguera

Bela Vista
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Analista do Sebrae, Jean Carlos, 
dia 1/6, apresentou os produtos 
de consultoria e instrutoria da 
instituição ao secretário de Saúde, 
Karlus Eduardo. O objetivo é 
oferecer capacitações de liderança 
e atendimento aos profissionais da 
área de saúde do município.

Ainda no município, analista 
Jean Carlos esteve a secretária de 
Educação, Keller Cristina, para 
tratar do planejamento das ações de 
educação empreendedora junto aos 
profissionais da educação de Bom 
Jesus.

Bom Jesus de Goiás
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Britânia
Dia 1/6, equipe Sebrae visitou empresários e parceiros de Britânia para retomada 
de parceria., mapeando ações de fortalecimento dos pequenos negócios a 
serem executadas no município. Aconteceu entrevista na Rádio Canadá, junto 
com a ex-prefeita Cleuza, para formação de agenda de cursos. Em seguida, teve 
encontro com o presidente do Sindicato dos Comerciantes, Anízio; e secretário de 
Administração, Agnaldo.

Caldas Novas
Palestra de sensibilização sobre a 
consultoria ‘Selo Alimento Confiável 
(Boas Práticas de Fabricação)’ 
aconteceu dia 1/6. Trabalho foi em 
Parceria Sebrae/Senai. Interesse de 
todos os empresários em aderirem ao 
Programa
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Dia 27/5 teve reunião com 
representantes do setor hoteleiro. 
Propósito foi de formalizar 
uma associação e discutir ações 
em parceria com o Sebrae. Na 
oportunidade, equipe Sebrae 
apresentou os serviços específicos 

para o setor como, por exemplo, o Sebraetec e as missões 
empresariais. Participaram os empresários e representantes do 
setor hoteleiro e os analistas do Sebrae, Danillo Dunck e Sany 
Rosa.

Palestra ‘Como se tornar um 
Microempreendedor Individual 
(MEI)’ foi realizada pelo Sebrae em 
parceria com a Prefeitura Municipal 
de Catalão, Associação Comercial 
e Industrial (ACIC) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).

Ceres
Oficina ‘Como reconhecer 
características empreendedoras 
de sucesso’ aconteceu dia 1/6, 
para alunos do curso de costura. 
A ação foi realizada em parceria 
com a Sala do Empreendedor e o 

objetivo foi contribuir com os participantes em avaliar suas características de 
comportamento empreendedor na prática.

Catalão
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Cidade Ocidental
Dia 2/6 aconteceu a palestra de 
sensibilização para os professores 
e diretores das escolas municipais 
para oferecer a implementação do 
Programa Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP). Objetivo é de 
demostrar para os alunos do Ensino 
Fundamental, estimular a criatividade 

e o pensamento crítico, incentivando e orientando sobre os passos para a 
concretização de sonhos.

Cocalzinho de Goiás
Dia 1/6, no Distrito de Girassol, teve 
início a capacitação de professores, 
por meio do Programa de Educação 
Empreendedora, com as oficinas 
‘Professor Digital’. Professores da 
rede municipal vão participar de 

uma jornada de quatro oficinas para aperfeiçoar suas habilidades no uso de 
ferramentas digitais possibilitando assim maior eficiência na transmissão do 
conteúdo aos alunos. A ação é conduzida pelo analista do Sebrae, André Moura.

Cristalina
Dia 2/6 aconteceu reunião com 
garimpeiros de Cristalina, resultado 
da parceria Sebrae e Organização das 
Cooperativas (OCB Goiás). O objetivo 
é criar a Cooperativa dos Garimpeiros 

de Cristalina. Será elaborado um plano de negócios com o apoio do Sebrae, que vai 
subsidiar a OCB na proposta de formalização e incubação da cooperativa.
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Firminópolis
Equipe Sebrae esteve em reunião com 
o presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Antônio Severiano 
Presidente. Na pauta, ações em 
parceria com entidade que, iniciam 
neste mês, capacitações para os 
empreendedores da cidade.                                         

Prefeito José Airton recebeu equipe Sebrae quando foi tratada a implantação 
da Sala do Empreendedor e implementação do Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora para a rede municipal de ensino.
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Flores de Goiás

Dia 2/6 aconteceu o último encontro da trilha ‘Mulheres Empreendedoras 
Marias da Terra’. No total foram quatro encontros de muito aprendizado sobre 
auto-estima, empoderamento feminino, empreendedorismo. O grupo tem a 
proposta de criação de uma cooperativa, dentre outras ações, como resultado 
das capacitações que despertaram as participantes para o empreendedorismo.

Oficina ‘Mulher Empreendedora’ foi 
realizada no assentamento em Flores 
de Goiás para o grupo Mulheres da 
Terra. Foi o terceiro encontro do grupo 
que vem se capacitando nas temáticas 
voltadas para empreendedorismo e 
empoderamento feminino.
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Formosa

Aconteceu também reunião de 
alinhamento com consultores e 
parceiros (Secretaria Municipal de 
Agricultura, Emater e cooperativa) 
sobre o programa Sebrae em Campo 
para os produtores rurais. Objetivo 
foi apresentar os consultores 
aos parceiros locais e alinhar as 
expectativas em relação aos grupos 
de fruticultura, corte e leite, que serão 
atendidos. 

Equipes Sebrae, do empreendimento Rede Garfo e demais parceiros estiveram 
reunidos discutindo sobre a semana de empreendedorismo gastronômico. 
Foram definidas algumas estratégias de divulgação e organização da estrutura 
do evento.
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Goianésia

Em reunião na Secretaria Municipal 
de Educação, dia 31/5, equipes Sebrae 
(analista José Neto e consultor Adão 
Camilo) e da coordenação pedagógica 
do órgão trataram sobre o portfólio 
do Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora e retomaram a 
adesão do município ao trabalho. A 
expectativa é que sejam capacitados 
aproximadamente 200 professores e 
três mil alunos.

Dia 30 teve reunião com a Associação 
dos Produtores de Borracha Natural 
dos Estados de Goiás e Tocantins 
(APROB-GO/TO), na Agência Sebrae. 
Pauta foi a programação do ‘4° 
Encontro da Cultura da Seringueira’, 
a se realizar em 2/7 próximo, em 
Goianésia. O Sebrae apoia o encontro, 
que terá espaço na programação para 
apresentação dos seus programas e 
ações voltados para o agronegócio. O 
evento busca unir os produtores de 
borracha de Goiás e Tocantins através 
do associativismo e cooperativismo 
para enfrentarem as mudanças no 
mercado nacional e mundial.
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Equipe de atendimento presencial da 
Regional Central receberam dezenas 
de clientes no início da semana, 
que buscaram informações sobre 
formalização, crédito, legislação, 
consultorias e capacitações oferecidas 
pelo Sebrae. De forma gratuita, 
presencial e virtual, Sebrae presta 
serviços gratuitos a todos interessados 
em abrir o próprio negócio e para 
todos os que já possuem uma empresa 
e buscar aprimorar sua atuação no 
mercado. 

Goiandira
Dia 1/6 foi lançado o Programa 
Cinturão da Moda, quando foram 
apresentados os objetivos do 
programa, cursos de corte e costura, 
as linhas de créditos disponíveis para 
os que fizerem adesão ao programa. 

Participantes puderam conferir também as possibilidades de formalização de 
seus negócios e as oportunidades de receberem consultorias e participarem de 
eventos de mercado.

Goiânia
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Dia 30/5, aconteceu reunião da Rede 
de Qualificação do Turismo, na sede 
do Senac. 

Aconteceu encontro da equipe Sebrae 
com os empresários participantes 
do ‘Festival Burger Time 2022’ para 
assinatura dos contratos.

Teve reunião virtual entre analistas 
das unidades Sebrae Nacional e 
dos estados de SC, RN, RO, GO 
e SeeEnergie. Pauta foi o para 
alinhamento da segunda visita e 
feedbacks sobre as visitas anteriores 
(Piloto e Gestão da Energia).

Goiânia
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Goiânia
Virtualmente, aconteceram feedbacks 
sobre a visita 0 e 1 e alinhamento para 
a visita 2 aos clientes que aderiram 
ao projeto Gestão da Energia. 
Participaram os gestores do Sebrae 
Nacional, SC, RN, RO e por Goiás, os 

analistas Márcio e Ana Paula Marques, além de representantes das cidades de 
Catalão a Porangatu, de Posse a Matrinchã, de Pirenópolis a Caiapônia.

Aconteceu a etapa da Dinâmica de 
Formação de Grupos do game ‘Desafio 
GO!JOVEM’, remotamente, com as 
participações dos analistas Márcio, 
Ivana Xavier e a consultora Paula 
Gomide.

Na sede do Sebrae aconteceu 
reunião de alinhamento das ações 
da GarantiGoiás e alinhamento 
para adesão à Campanha Nacional 
de Renegociação de Dívidas. 
Participaram a analista do Sebrae 
Paula Oliveira de Paula e o diretor 
Executivo da GarantiGoiás, Ivo Carlos 
Zecchin.
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Dia 1/6, na Secretaria Municipal 
de Educação (SME), teve reunião 
com a Gerência de Formação. A 
pauta foi o ‘Projeto Capacita Gyn e 
Educação Empreendedora’. Estiveram 
presentes, os analistas do Sebrae, Vera 
Elias de Oliveira, Beatriz Dorneles, 
Bruno Castro e Víctor Costa; Gerente 
de Formação da SME, Elias Democh; 
técnico pedagógico da gerência de 
projetos, Cléber.

Aconteceu reunião virtual, dia 1/6, com equipe da Prefeitura de Goiânia 
para tratativas relativas à abertura das Salas do Empreendedor na Capital. 
Participaram o Superintendente Executivo da SEMAD, Rafael Meirelles, e 
equipe; Analistas do Sebrae: Allan Máximo, Elaine Moura e Víctor Costa.

Goiânia
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Dia 2/6 aconteceu reunião com as 
equipes Sebrae e ACEG. Na pauta, 
planejamento para viabilizar o apoio 
do Sebrae no lançamento do projeto 
ACEG Mulher. Estiveram presentes, 
a Gestora Executiva da ACEG, Rayssa 
Hummel, e os analistas do Sebrae, 
Paulo Renato Adorno e Víctor Costa.

Na Secretaria Estadual de 
Educação, dia 2/6, teve reunião de 
alinhamento com a titular da pasta 
e superintendentes. Assuntos foram 
sobre as metodologias aplicadas 
e a parceria para novos projetos. 
Analistas do Sebrae responsáveis 
pelos trabalhos, Beatriz Dorneles e 
Michele Santos.

Equipe Sebrae realizou 
atendimentos de planejamento 
empresarial e acesso ao crédito para 
empreendedores e empresários 
durante o Mutirão Governo de Goiás. 
A Caravana do Governo aconteceu 
em Luziânia, no Distrito do Jardim 
Ingá, dias 28 e 29/5. Em parceria com 
a prefeitura e outras instituições, a 

ação inclui a entrega e prestação de diversos serviços para a população.

Goiânia

Luziânia 
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Aconteceu reunião das equipes 
Sebrae e Associação de Artesãos de 
Luziânia, com o objetivo de fortalecer 
o segmento e profissionalizar a gestão 
da produção, comercialização e 
demais controles. O grupo programou 
uma trilha de ações para os próximos 
meses, como, por exemplo, ‘Artesão 
Empreendedor Luziânia 2022’. A 
primeira ação acontece neste mês e 
seguirá até o mês agosto.

Oficina ‘In book de vendas - saber 
vender é da natureza humana’ 
aconteceu dia 30/5, na Agência 
Sebrae. Foi uma capacitação para o 
desenvolvimento e integração dos 
Agentes Locais de Inovação e analistas 
da Regional Sebrae Entorno do DF / 
Nordeste.

Luziânia
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Mambaí
Dia 2/6 teve reunião com o Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur), 
atendendo a solicitação da presidente 
do conselho, Gesildete. Na agenda, os 
participantes trataram da retomada 
das atividades e de plano de ação 
elaborado em consultoria do Sebrae. 
Os novos integrantes do Comtur estão 
entusiasmados para essa retomada 
na expectativa de alcançar resultados 
positivos para o município.

Marzagão
Dia 2/6 foi ministrada a palestra 
‘Comunicação e Liderança’ para os 
alunos do Colégio Estadual Raulina 
Fonseca Pascoal.
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Novo Gama
Reunião com a Associação Comercial e 
Industrial de Novo Gama (Acing) para 
tratar da 4° Feira Industrial, Comercial, 
Cultural e de Artesanato de Novo 
Gama (Feicom) aconteceu dia 1/6. 
Na pauta, a parceria entre o Sebrae e 
Acing, além do planejamento de ações 
que serão realizadas na feira.

Analista do Sebrae, Jean Carlos, 
esteve em reunião com o presidente 
da Cooperativa Mista dos Produtores 
de Leite de Morrinhos (COMPLEM), 
Sérgio Penido e equipe. O objetivo 
do encontro foi tratar da ampliação 
e acompanhamento das consultorias 
em inovação Sebraetec para os 
produtores cooperados.

Morrinhos
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Orizona
Dia 31/5 teve evento de lançamento e apresentação sobre a estruturação da 
Indicação Geográfica (IG) da Cachaça de Orizona, na sede do Sindicato Rural. 
Participantes conheceram o plano do trabalho de consultoria do Sebrae a ser 
desenvolvido junto aos produtores de cachaça do município. Será realizado 
levantamento de informações sobre a história, cultura e produção. O objetivo 
da ação é conquistar a certificação da IG. A apresentação foi feita pelo analista 
do Sebrae, João Luiz Prestes, com acompanhamento do analista Ewerton Costa, 
e estiveram presentes representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater), Cooperativa de Crédito (Cresol), Sindicato 
Rural, Sistema Faeg/Senar, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, 
Instituto federal (IF Goiano) e associação de produtores.

Pirenópolis
Analista do Sebrae, André Moura, 
fez a entrega de 1.852 cadernos de 
atividades do Jovem Empreendedor 
para a rede municipal de ensino. 
O material faz parte do Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora. 
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Pontalina
A 6ª. Edição da Feira Nacional do 
Agronegócio de Pontalina e Região 
(Fenashow) foi aberta dia 1º./6, no 
Sindicato Rural, com as participações 
do prefeito Edson Guimarães; 
Superintendente do Senar, Dirceu 
Borges; Sindicato Rural, Sérgio Maia; 
analista do Sebrae, Vitor Hugo Duarte; 
presidente da Câmara de Vereadores, 
Renato Cassimiro; e dos Deputados 
Estaduais, Dr. Antônio e Paulo César 
Martins. Ainda na Fenashow, a 
analista do Sebrae, Giovana Lopes, 
recebeu no estande do Sebrae, os 
analistas Antônio Talone e André 
Ariza; e o Presidente do Sindicato 
Rural de Pontalina, Sérgio Maia.

Posse
Dia 2/6 teve reunião com o a 
presidente do Sindicato Rural, Alzira, 
e o gerente Sebrae, Cleber Chagas o 
local onde será montada a 8ª. Feira 
Agropecuária de Posse (ExpoPosse). 
Eles acertaram a participação do 
Sebrae na feira. O evento será em 
julho próximo, em comemoração aos 
150 anos de emancipação política do 

município. O espaço “Instituições Parceiras do Agro” será uma das atrações da 
exposição com a presença do Sebrae. 
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Consultora credenciada Sônia 
fez orientação técnica aos 
empreendedores que pretendem 
se registrar como MEI, dia 31, com o 
apoio da Prefeitura Municipal.

Dia 30/5 foi ministrada a palestra “Como se tornar um MEI”, em parceria com a 
Prefeitura Municipal.

Rio Quente
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Rubiataba
A oficina ‘Como agir em situações de 
adversidade e de reclamações dos 
clientes’ aconteceu dia 1/6. A atividade 
foi realizada em parceria com a 
Associação Comercial e Industrial 

de Rubiataba e a Unievangélica e fez parte da programação da Semana do 
Atendimento Rubiatabense.

Santo Antônio do Descoberto
Dia 1/6 foram entregues os livros do Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) para os 
alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da Escola Municipal Chico Xavier. 
O evento contou com a presença de pais, alunos, professores, a diretora da 
escola Ana Catarina, o coordenador municipal das escolas de campo Ronaldo 
Matsumoto, a coordenadora pedagógica Nair Melo, vereadores municipais e a 
analista do Sebrae, Kelin Chagas. 
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São Luiz do Norte
De 1 a 4/6 aconteceu a Feira do 
Empreendedor de São Luiz do Norte, 
no Parque de Exposições da cidade. 
Em conjunto teve também o 3° Festão 
do Peão e comemorações do 33° 
aniversário município. Objetivo foi 
apresentar ao empreendedor local, 
urbano e rural, as boas práticas de 

gestão empresarial. O Sebrae marcou presença com espaço de atendimento ao 
público. 

Três Ranchos
Aconteceu reunião na sala do 
empreendedor, dia 31, quando foram 
discutidos assuntos sobre a renovação 
do convênio da sala do empreendedor 
e ações voltadas a melhoria do 
ambiente de negócios.

Teresina de Goiás
Dia 1/6 aconteceu reunião com 
secretária de Educação e equipe 
Sebrae. O objetivo foi apresentar 
as soluções do Sebrae focadas em 
Educação Empreendedora. Na 
ocasião foi alinhado uma estratégia 
para sensibilização dos professores 
e alunos a ser iniciada durante a 

semana pedagógica do próximo semestre. Na programação terá, dentre outras 
atividades, palestra para o corpo docente e diretores das escolas do município.
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Durante a ‘Feira AgroBrasília’, realizada entre os 
dias 17 e 21, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, uma 
caravana de empreendedores e lideranças rurais de 
Goiás participaram da exposição. Foram cerca de 45 
produtores rurais de Novo Gama, com apoio do Sebrae 
Goiás, acompanhados pelo gerente Cléber Chagas, e 
representantes da Secretaria de Agricultura de Novo 
Gama, Emater Novo Gama, Associações de Produtores 
Rurais de Novo Gama. O objetivo foi buscar novas ideias 
de negócios rurais, capacitações e orientações técnicas 
e tecnologias, tanto para o cultivo, quanto para a gestão 
da propriedade rural. A AgroBrasília é realizada pela 
Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal 
(Coopa/DF). 

Brasília (DF)


