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SEBRAE EM MOVIMENTO

São Paulo (SP) 
De 7 a 11, empresários goianos participaram da missão 
empresarial Fispal Food Service e Fispal Sorvetes, no 
Expo Center Norte, em São Paulo (SP), com apoio do 
Sebrae Goiás. O foco do evento é mostrar tendências 
e novidades para o setor de alimentação fora do lar. 
As atrações têm o propósito de orientar gestores de 
restaurantes, padarias, bares e demais estabelecimento 
de alimentação sobre novidades, tendências e 
mudanças do setor.  
 
É uma ação de mercado que o Sebrae oferece aos 
empresários, viabilizando expansão de networking, 
realização de negócios e novos conhecimentos sobre o 
setor. Comitiva goiana participou da programação do 
evento e de reunião do Conselho Nacional da Abrasel. 



SEBRAE EM MOVIMENTO

Recife (PE) 
Gerente da Unidade de Soluções do Sebrae Goiás, Athos 
Ribeiro, nesta semana, esteve no ‘ELI Summit’, evento 
realizado pelo Sebrae em parceria com a Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) e o Porto Digital, de Recife (PE). 
O encontro teve curadoria da maior autoridade mundial 
em Ecossistemas de Inovação, o espanhol Joseph Piquè. 
O público conferiu tendências, casos práticos e troca de 
experiências de regiões exitosas de todos os continentes, 
visando desenvolver estratégias para fortalecimento 
e desenvolvimento dos territórios goianos. Athos 
Ribeiro foi acompanhado de representantes do Sebrae, 
Emília Rosângela; Lidiane Abreu, superintendente de 
Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
e Inovação (SEDI/GO); Sheila Pires, subsecretaria 
de Desenvolvimento e Inovação da SEDI/GO; Pedro 
Luiz, presidente da Fundação de Desenvolvimento de 
Tecnópolis (Funtec); Cintia Amorim,  gestora de Projetos 
da Funtec; e do Professor Marinaldo Ribeiro, Diretor de 
Transferência de Inovação e Tecnologia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 



SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiânia (GO) 
XV Simpósio Goiano de Avicultura aconteceu dias 9 
e 10, teve o apoio do Sebrae, dentre outros parceiros, 
e contou com as presenças do Diretor Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto e do Analista Vitor Hugo Duarte. 
Presidente da Associação Goiana de Avicultura (AGA), 
Cláudio Almeida Faria abriu o evento em formato 
presencial, que ofereceu intensa programação técnico-
científica, atendendo demandas dos setores produtivos, 
acadêmicos e científicos.  
 
Dia 9, o analista Vitor Hugo Duarte e o consultor do 
Sebrae, Odair dos Santos, ministraram a palestra 
‘Superação - transforme crise em oportunidades’. 
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Acreúna
Dia 7 aconteceu reunião de alinhamento 
para aprimorar os atendimentos na Sala 
do Empreendedor e definir agenda sobre 
a implantação do programa Sebrae Jovens 
empreendedores Primeiros Passos (JEPP), nas 
escolas municipais e capacitação dos professores 
no formato de ensino à distância (EAD).

Águas Lindas
Gerente Cleber Chagas esteve em reunião com 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
e o prefeito, Lucas de Carvalho Antonietti, 
dia 7. Na pauta, avaliação e alinhamentos 
de execução do Programa Cidade 
Empreendedora, especialmente quanto à 
aplicação da solução Gestão Pública 4.0 que 
está em curso no município.
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Anápolis
Dia 6 aconteceu reunião da equipe Sebrae 
com Diretor e coordenação do Colégio 
Militar Dr. Cesar Toledo. Na agenda, 
apresentação do Programa Sebrae de 
Educação Empreendedora, estabelecer 
parcerias e realizar oficinas de capacitação 
aos professores.

Equipe Sebrae esteve com integrantes do 
Conselho Municipal de Turismo (Comtur) 
juntamente com a consultora Luciana Furquim. 
Na pauta, detalhamento para realizar oficina 
de planejamento de ações do trade turístico 
municipal. O encontro aconteceu dia 8, no 
Centro de Empreendedorismo, Inovação e 
Tecnologia (CEITEC).

Oficina ‘In Book Comunicação e Liderança’ foi 
realizada dia 8, na Agência Sebrae, com 
instrutoria de Maurício Keller. A mesma 
capacitação aconteceu, simultaneamente, 
no IFG – Campus Anápolis, sob instrutoria de 
Margareth Ribeiro. 
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Anicuns
Dia 8 aconteceu reunião entre a analista do 
Sebrae, Elenimar Borges, com a secretária de 
Educação, Anderlúcia de Castro, e a vereadora, 
Cláudia Gomes. Objetivo foi o alinhamento de 
capacitações e entrega dos cadernos de atividades 
para o ensino fundamental do Programa 
Sebrae de Educação empreendedora – Jovens 
empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que 
teve adesão de escolas do município.

Aragarças
Equipe Sebrae (gerente Flávio Vilhalba e 
consultor João JR) esteve em reunião com o 
Prefeito Delegado Ricardo Galvão de Sousa, 
secretárias de Educação Jaqueline; de Industria 
e Comércio, Regina Alice; equipes de compras 
e licitações. A pauta foi o programa de políticas 
públicas para o desenvolvimento de pequenos 
negócios e inclusão do município no Programa 
Sebrae Cidades Empreendedoras.
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Catalão
Palestra ‘Como se tornar um 
microempreendedor individual (MEI)’ foi 
ministrada dia 7, com participação de 
potenciais empreendedores. Realização 
é uma parceria do Sebrae com Prefeitura 
Municipal, Associação Comercial e 
Industrial (ACIC) e Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL).

Dia 8 aconteceu a palestra ‘Como 
potencializar as vendas por meio digital’. 
Realização do Sebrae/Regional Sul (Agência 
Catalão) em atendimento à solicitação da 
Presidente do CRECI Mulher, Iliane Fonseca, 
que participou da atividade junto com mais 60 
profissionais do ramo.
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Claudinápolis
Analista Elenimar Borges visitou a cliente Kamila 
Porfírio, em atendimento na empresa da família, 
o Restaurante da Katia.

Formosa
Equipe Sebrae iniciou os atendimentos do 
Sebrae em Campo com três consultores no 
município de Formosa. Hortifruticultura 
e bovinocultura de leite são os segmentos 
atendidos, nesta etapa. Realização conta 
com ações dos parceiros Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural, e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) e cooperativa.
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Goianésia
Fazenda Itajá sediou, dia 6, encontro de 
participantes do Programa Sebrae em Campo. 
Foi encerrada a primeira etapa do programa em 
Goianésia. Cerca de 50 propriedades rurais do 
município foram diagnosticadas. Os trabalhos 
têm apoio do Sindicato Rural de Goianésia e 
da Cooperativa de Agricultura Familiar. Equipe 
Sebrae foram até às propriedades e levantaram 
as principais demandas. Passo seguinte, junto 
com os parceiros locais, será elaborado um plano 
de ações para mitigar os problemas e fortalecer o 
cooperativismo e associativismo.

Agência Sebrae, em seus atendimentos aos 
empreendedores e empresários, está aplicando 
o método ‘Canvas’ que oferece a inovação como 
ferramenta na abertura de empresas. Goianésia 
vive um momento de retomada da economia 
e tem atraído cada vez mais investidores de 
pequeno, médio e grande porte em busca de 
oportunidades de negócios.
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Goiânia

Durante todo o dia 6, foi ministrada a oficina 
‘Atendimento ao cliente – como atrair, reter e 
fidelizar o cliente’.  A capacitação foi destinada 
aos colaboradores internos na Agência 
GoiásFomento, em duas turmas, com a condução 
dos trabalhos da facilitadora Sandra Mendez.

Teve capacitação e orientação de sistemas 
internos do Sebrae (SAS), dia 6, realizada 
pela Unidade de Atendimento para a equipe 
da Regional Central.

Dia 6, aconteceu a jornada científica de 
Administração realizada pela Universidade 
Pontifícia de Goiás (PUC GO) e Sebrae no 
evento ‘PITCH Empreendedor - Startup Day’.
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Goiânia

Na Sala Empreendedor em Ação aconteceu nova 
edição do seminário Empretec, entre os dias 6 e 11. 
A ação é resultado de parceria entre o Sebrae ea 
MÚTUA - Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea GO). O trabalho tem por finalidade 
aumentar o potencial dos participantes do 
programa Profissional Empreendedor para gerir 
melhor o seu empreendimento ou para iniciar um 
negócio com uma gestão planejada.

Dia 8, na sede da Secretaria Estadual de 
Educação aconteceu reunião entre as equipes 
Sebrae e Seduc. A pauta tratou do Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora. 
Programação proposta é de realizar palestras 
de fechamento do semestre, em comemoração 
ao dia do estudante e ao dia de acolhimento. 
As ações devem acontecer em onze escolas que 
ofertam curso técnico de administração. 

De 6 a 9, período matutino, foi ministrado o 
curso ‘Ferramentas práticas para gestão da sua 
empresa’, na sede Sebrae. O curso promove a 
prática e o aprendizado de ferramentas de 
controles: financeiros, mercadológicos, de 
planejamento, organização e pessoas visando 
melhorar a gestão da sua empresa. 
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Goiânia

Dia 8 aconteceu o evento ‘Startup Day – Jornada 
Cientifica Administração’ da PUC Goiás, que 
teve o apoio e participação do Sebrae na banca 
de projetos com as apresentações dos ‘Pitchs 
Empreendedores’ feitos pelos alunos da instituição.

Reunião entre equipes Sebrae e do Instituto 
Euvaldo Loddi (IEL) aconteceu dia 7, para tratar 
sobre o ‘Inove+ Digital’ e produtos do portfólio do 
IEL. O encontro aconteceu no Observatório Iris 
Rezende, no IEL, com as participações de Alfeu e 
Márcio (Sebrae), Joel e Sandra Márcia (IEL).
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Hidrolândia
Dia 9, no Sindicato Rural, aconteceu a abertura 
oficial do Festival do Cordeiro de Hidrolândia. 
Na foto estão o presidente do Sindicato Rural, 
Fernando Guedes; o prefeito José Délio; Uadson 
(Coordenador Regional Senar), Antônio 
(Assessor FAEG), Ricardo (Seapa), Marcio 
Carneiro (Organizador do Evento), Sandoval 
(Produtor) e Vitor Hugo Duarte (Sebrae GO).

Indiara
Dia 8 teve reunião da equipe Sebrae com o 
produtor rural Marconde e seu filho. Foi acertada 
a realização de consultoria do programa 
SebraeTec fertilização in vitro (FIV) - modalidade 
por prenhez, em 100 animais sua propriedade.

Iporá
Equipe Sebrae esteve em reunião com o 
Prefeito Naçoitan Leite e o secretário de 
Educação, João Lara, dia 7. Na pauta, ações 
do programa de políticas públicas para o 
desenvolvimento dos pequenos negócios 
e inclusão do município no Programa 
Cidade Empreendedora.
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Itapuranga

Dia 8 teve visita do consultor João Evangelista e 
da analista do Sebrae, Lara Bianna ao secretário 
de Indústria, Comércio e Meio-Ambiente, Marcos 
Cardoso. Na agenda, o alinhamento do programa 
Cidade Empreendedora. Eles apresentaram os 
benefícios do acompanhamento pelo programa 
e acertaram detalhes para a abertura da Sala do 
Empreendedor, a ser inaugurada no próximo mês. 
Também participaram da reunião, os agentes de 
atendimento da Sala do Empreendedor, Marcos 
Vinicius e Isabella Faquim.

A palestra ‘As novas competências do profissional do 
futuro’ aconteceu dia 7, na Prefeitura Municipal, 
para alunos do programa de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) da Escola Irani Costa em Itaberaí-
GO. A atividade foi ministrada pelo consultor do 
Sebrae, Josimar Rafael. A ação busca despertar 
nos alunos a capacidade empreendedora e outras 
competências exigidas pelo mercado de trabalho.
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Jussara 
Sebrae (Regional Oeste) participou da feira Pró-Genética de Jussara, 
organizada pelo Sindicato Rural, Emater e a empresa ABCZ. Os parceiros 
realizam o seminário Pró-Genética e exposição de animais para os produtores 
da cidade e região. Diversas instituições financeiras e entidades do meio rural 
compõem o evento. Na ocasião, Sebrae firmou parceria com os organizadores 
e apresentou produtos e soluções aos pequenos produtores rurais.
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Luziânia

A oficina de ‘Fomento da rota da fruticultura’ aconteceu dia 9. Objetivo foi 
apresentar a proposta de atuação da rota aos produtores da região. A ação está 
organizada de forma estratégica para dar suporte aos pequenos produtores 
desde o planejamento do plantio, preparação do solo, empréstimo das mudas 
e suporte no sistema de irrigação. Trabalho conjunto de produtores, por meio 
de associações e cooperativas e integradoras, a atuação de agroindústrias 
e packing house para a comercialização e exportação das frutas são temas 
destaques do programa.  
 
Participaram da oficina, o coordenador da rota e representante da Codevasf, 
Luiz Curado; o representando da Conab, Rafael Bueno; assessor da deputada 
federal, Bia Kicis, que aportou recurso financeiro para o desenvolvimento 
da rota; e o anfitrião do evento, Jorge Meireles, além de representantes da 
Emater Planalto. No próximo dia 28/06 haverá um segundo momento na 
Cidade Ocidental para detalhar todos os pontos da rota.
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Luziânia

Teve reunião da equipe Sebrae com a Associação 
Comercial e Industrial (ACIL) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), dia 9. A pauta tratou 
da Feira do Empreendedor que o Sebrae e as 
duas entidades pretendem realizar no próximo 
mês de outubro, em comemoração ao dia 
nacional da Micro e Pequena Empresa. Além 
disso, foi tratada a parceria da FCDL, justamente 
com suas CDL, e o Sebrae Goiás para a oferta do 
Programa Lojista Digital.

Dia 9 aconteceu a oficina ‘In book - propósito 
(comece algo que faça a diferença)’, na Associação 
dos Artesãos. Objetivo foi que o participante 
aprenda de formas prática e lúdica, conceitos e 
estratégias de gestão alinhadas com o que há de 
mais novo em metodologias ágeis.
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Mambaí
Dia 8 teve reunião virtual com o Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur) e ICMBio 
de Mambaí. O encontro apresentou dados 
e levantamentos feitos pelo Sebrae Goiás 
sobre a dinâmica da economia turística 
local e a definição de um plano de ação 
estratégico considerando a retomada da 
atuação do conselho. Participaram da reunião 
os membros do conselho, empresários e 
parceiros estratégicos.

Mara Rosa
1º. Encontro de Negócios do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores de Mara Rosa 
e Amaralina aconteceu dia 9, no Sindicato Rural 
de Mara Rosa. A comunidade empresarial dos 
municípios teve a oportunidade de participar 
de agendas com as grandes empresas da região, 
tendo possibilidades de realizar negócios. 
O Sebrae tem atuado fortemente dentro 
do programa, através de suas consultorias, 
capacitações e programas, focando no 
desenvolvimento dos pequenos negócios locais 
e os preparando para o relacionamento com os 
grandes investidores que chegam na região.

Marzagão
Dia 9 teve entrega de mais de 200 cadernos 
de atividades do Programa Sebrae de 
Educação Empreendedora - Jovem 
Empreendedor Primeiros Passos (JEPP) aos 
alunos da escola municipal Pingo de Gente. 
O registro traz a entrega para os discentes 
do 4º ano do ensino fundamental.
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Morrinhos
O curso ‘Gestão financeira’ aconteceu dia 6, 
em parceria com a Sala do Empreendedor. 
Participação de empreendedores e 
empresários da região. 

Novo Gama
Equipe Sebrae participou do evento de 
sensibilização sobre a Rota da Fruticultura para 
produtores rurais da região. Outros parceiros 
representados foram a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), Associações de 
Produtores Rurais e Prefeitura Municipal.
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Orizona

Na Prefeitura Municipal aconteceu reunião, dia 
9, do analista do Sebrae, Ewerton Costa, com 
o prefeito Felipe Alves e secretários. Assuntos 
tratados foram a implementação de ações de 
políticas públicas para melhorar o ambiente dos 
pequenos negócios. Executivo municipal reforçou 
a necessidade do apoio do Sebrae na realização de 
feiras para estimular a economia local. 

Dia 9 teve também a entrega de 1.300 cadernos 
de atividades do Programa Sebrae de Educação 
Empreendedora – Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP). Proposta é que que 
professores apliquem a metodologia e o 
conteúdo sobre empreendedorismo aos alunos 
da rede pública. 

Equipe Sebrae visitou o Ponto de Atendimento 
do Parceiro (PAP), instalado na sede da 
Associação Comercial e Industrial (Acior). 
Trabalho é resultado da parceria entre 
Sebrae e Acior para que os empresários e 
empreendedores da região possam buscar 
informações e orientações para abrir ou 
melhorar o seu negócio, além de demais 
serviços e produtos do Sebrae. 
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Paranaiguara 
O analista Maykon Richard fez reunião com a equipe da Associação Comercial 
e Industrial (Acipa). Os assuntos tratados foram as soluções ofertadas pelo 
Sebrae, para melhorar o empreendedorismo na cidade. Estiveram presentes o 
presidente da Acipa, Marco Arthur; o residente da Câmara de Vereadores, Ivan 
Tributino; a vereadora Virgínia Eulália e o vereador Kênio, Isaías Magela.
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Paraúna

Dia 7 aconteceu visita da equipe Sebrae à 
Câmara de dirigentes Lojistas (CDL), com 
participação da secretária Lydia. Agenda 
foi para acertar a realização de palestras 
requisitadas pela entidade.

Equipe Sebrae esteve em visita à Secretaria 
de Turismo, dia 7, na Prefeitura Municipal. 
Aconteceu reunião com Cláudia Garcia para 
alinhamento de ações focadas no turismo local e 
na realização do Encontro do Fórum de Turismo, 
agendado para os próximos dias 29 a 30/6.
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Piracanjuba
A Sala do Empreendedor foi inaugurada dia 8 
e está localizada na Secretaria de Indústria e 
Comércio. Evento contou com as presenças da 
secretária Daianne Pereira, a Gerente Sebrae 
substituta da Regional Sul, Camila Elias; a 
analista Giovana Lopes, que é responsável 
pelos atendimentos da microrregião. Camila 
Elias reforçou a importância da sala para os 
empresários e empreendedores, o apoio do 
Sebrae e atuação no município, por meio de 
programas como, ‘Sebrae na sua Empresa’ e 
‘Brasil Mais’.

Pirenópolis
Analista do Sebrae, André Moura esteve 
nas Cavalhadas de Pirenópolis, dia 7, em 
acompanhamento institucional atendendo 
convite da Prefeitura Municipal para o 
encerramento da Festa do Divino Espírito Santo, 
evento tradicional, secular e que faz parte da 
cultura estadual. 
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Pontalina
Dia 9 aconteceu palestra sobre ‘Trabalho que 
gera resultado’, ministrada pelo palestrante 
Júlio César Franco. A ação teve apoio de 
parceiros como Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária (Aciap), Câmara de 
dirigentes Lojistas (CDL), Prefeitura e Câmara 
Municipal. A capacitação foi acompanhada 
pela analista do Sebrae, Giovana Lopes. 
Participaram o prefeito Edson Guimarães; o 
presidente da Câmara de Vereadores, Renato 
Cassimiro; o presidente da Aciap e CDL, 
Edimar Serpa. 

Quirinópolis
‘Gestão financeira’ foi tema de curso realizado 
de 6 a 10, na sede da Associação Comercial e 
Industrial (ACIQ), pelo Sebrae em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a ACIQ. Os participantes 
aprimoram técnicas e puderam conhecer mais 
sobre como gerir o dinheiro da empresa, fazer 
seu fluxo de caixa, planejar gastos e investir com 
qualidade, dentre outros temas relacionados. 
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Santa Helena
A oficina ‘Como aumentar as vendas’” aconteceu 
na Sala do Empreendedor, resultado da parceria 
Sebrae com a Prefeitura Municipal, Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo e Associação 
Comercial e Industrial (ACISH). Durante a 
Oficina, os participantes foram levados a 
entender o processo de vendas, os conceitos 
de mercado e de marketing e sua aplicação 
no contexto dos pequenos negócios e do 
microempreendedor individual.

Santo Antônio do Descoberto
Dia 9 foram entregues os livros do Programa 
de Educação Empreendedora - Jovens 
Empregadores Primeiros Passos (JEPP) para os 
alunos do 1° ao 9°ano do ensino fundamental da 
Escola Municipal Myriam Pelles, na zona rural. 
O evento contou com a presença de alunos, pais, 
corpo docente da escola e também a participação 
do vice-prefeito e secretário de Educação, 
Elismar Malta Ribeiro (Lima Vendedor); com o 
coordenador das escolas de Campo, Ronaldo 
Matsumoto; com a coordenadora pedagógica, 
Nair Melo, além de vereadores municipais e a 
analista do Sebrae Kelin Chagas.
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São Luiz do Norte 
A Sala do Empreendedor foi inaugurada dia 4, dentro das comemorações do 
aniversário da cidade. Compôs o calendário festivo, a reforma da Galeria Eusa 
Soares, onde está o espaço que amplia os atendimentos aos empreendedores 
e empresários da região. Participaram do evento o prefeito Elieudes Dias de 
Moraes, vereadores e parceiros locais.
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São Miguel do Araguaia

Dia 8 aconteceu reunião na sede do Sindicato Rural. Os assuntos tratados foram o 
convênio SEI em São Miguel do Araguaia.
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Silvânia
Na Prefeitura Municipal aconteceu reunião 
entre as equipes Sebrae e técnicos da área 
de compras. O assunto foi para estabelecer 
estratégia com vistas a aumentar participação 
dos pequenos negócios nas licitações e pregões 
da prefeitura. A ação faz parte da consultoria 
para implementação de políticas públicas para 
o fortalecimento dos pequenos negócios do 
município. O trabalho está sendo acompanhado 
pelo analista Ewerton Costa.

Trindade
A Sala do Empreendedor, dia 9, aconteceu 
reunião de planejamento para o ‘Selo Sebrae de 
Referência em Atendimento’. Participaram agentes 
de desenvolvimento, atendimento e as analistas 
do Nadyene Albernaz e Adriana Vettorazzo.
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Dias 6 e 7 teve roda de conversa com artesãos 
dos dois municípios. Objetivo foi apresentar o 
Projeto de Fortalecimento do Artesanato em 
Goiás, que busca fomentar práticas empresariais 
para tornar os negócios geridos por artesãos 
mais competitivos; a capacitação, a promoção e 
sensibilização das entidades e instituições que 
atuam diretamente com o artesanato.

Aconteceu encontro de alinhamento de ações 
com os microempreendedores individuais e 
artesãos, que irão expor na 1ª Feira da Gente. 
O evento será de 16 a 19/6, em Porangatu.

Uruaçu e Porangatu
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