
GIRO POR GOIÁS

BOLETIM INFORMATIVO

13 a 17/06/22

ARRASTE

54ª Edição

https://vitrine.sebraego.com.br/


SEBRAE EM MOVIMENTO

Nesta semana, analistas da unidade de Administração 
do Sebrae Acre (AC), Jailson Barbosa de Araújo e 
Luciana Takahara foram recebidos pelo Diretor de 
Administração e Finanças do Sebrae Goiás, João Carlos 
Gouveia, pelo gerente da unidade de Administração 
e Finanças, Carlos Vinícius e equipe. O foco principal 
da visita foi para conhecer o sistema de patrimônio do 
Sebrae Goiás que hoje é referência dentro do Sistema 
Sebrae. Os analistas do Sebrae AC também puderam 
conferir o fluxo de processos de aquisições de bens 
e serviços executados pelo Sebrae Goiás. Analistas 
Sebrae AC agradeceram pela receptividade do Sebrae 
Goiás, destacando que  levaram “muito conhecimento e 
aprendizado, que certamente serão úteis para melhorar 
o desenvolvimento do nosso trabalho no Suporte aos 
Negócios, contribuindo  para Gestão Patrimonial do 
Sebrae AC”.

Goiânia (GO)
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Águas Lindas
Teve reunião com os consultores de 
políticas públicas, Jairo Mendonça 
e Mário Wilson, juntamente 
com a analista do Sebrae, Kelin 
Chagas, e o secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
Cristiano Rodrigues, dia 15. Na pauta, 

alinhamentos e definições de datas para o início da aplicação da capacitação 
‘Planejamento Estratégico para a Gestão Municipal’ (PEGEM), o qual faz parte 
das soluções do Programa Cidade Empreendedora Mais. Dentre os objetivos do 
PEGEM está a assessoria ao executivo municipal na identificação de setores e 
problemas prioritários e definir objetivos estratégicos para uma gestão pública 
efetiva.

Alto Paraíso 
Dias 13 e 14 aconteceu o 7° Encontro LIDER Nordeste Goiano, na Chappada Hotel, 
em Alto Paraíso de Goiás. O tema foi ‘Governança e institucionalização’ e contou 
com a participação de 39 líderes das iniciativas pública, privada e do terceiro 
setor, que representaram quinze dos 21 municípios do Nordeste Goiano. Durante 
o evento teve a consolidação da agenda de desenvolvimento da região e foram 
traçadas estratégias futuras quanto ao tema principal. Outros destaques do 
encontro, Embrapa e SEMAD foram representadas e seus pares apresentaram 
projetos importantes para a região. A palestra ‘Território empreendedor - o papel 
do líder’ proferida por Arnaldo JR Farias também compôs o programa do evento. 
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Dia 14, gerente Cleber Chagas concedeu 
entrevista exclusiva à Rádio Paraíso FM. 
Na pauta, o Programa LIDER Nordeste 
Goiano e o 7° Encontro. Outros assuntos 
apresentados na entrevista foram sobre 
os produtos e programas, tais como 
Sebrae Na Sua Empresa, Sebrae em 
Campo, SebraeTec, Programa Brasil 
Mais.

Equipe Sebrae entregou cadernos de 
atividades do Programa Sebrae de 
Educação Empreendedora (PNEE) 
aos alunos do ensino fundamental da 
Escola Municipal Dona Alexandrina de 
Anápolis. A ação aconteceu dia 13.

Dia 14 teve reunião das equipes 
Sebrae com Secretária Municipal de 
Educação de Anápolis. Objetivo foi a 
apresentação do PNEE e estabelecer 
parcerias para capacitação dos 
professores e alunos da rede municipal 
de ensino.

Alto Paraíso

Anápolis



GIRO POR GOIÁS

Equipe Sebrae visitou a 1ª. Dama, 
Priscila Cinquini e os secretários das 
pastas de Administração, Educação e 
Turismo. Encontro foi dia 13 e objetivo 
foi para tratar do fortalecimento de 
parcerias entre o Sebrae e o município. 
O gerente Sebrae Flávio Vilhalba e a 
analista Lara Bianna apresentaram as 
diversas ações que poderão realizar 
em conjunto. Realizar palestra de 
sensibilização do empresariado 
local e elencar ações com as demais 
secretarias foi decisão da reunião.

Bom Jesus de Goiás 
Dia 13 aconteceu reunião na Prefeitura 
Municipal para alinhamento das ações 
do Projeto Cidade Empreendedora. 
O foco é na melhoria do ambiente de 
negócios e compras governamentais. 
Participaram do encontro, a secretária 
de Administração, Iara Sales, e o 
analista do Sebrae, Jean Carlos.

Britânia
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Caçu
Dia 14 teve reunião inicial dos analistas 
do Sebrae, Adriana Vettorazzo, e 
Giovane Carvalho, apresentando 
aspectos sobre o ‘Selo Sebrae de 
Referência em Atendimento’. Os 
critérios do selo e confecção do plano 
de ação inicial foram abordados para o 
atendente Atanagildo.

Campinorte
A celebração dos 31 anos da Associação 
Comercial e Industrial (ASSOCIC) 
aconteceu dia 11, com presença da 
equipe Sebrae. ASSOCIC é uma das 
entidades mais representativas do 
norte goiano. Na oportunidade o 
Sebrae foi lembrado nos discursos 
das autoridades presentes como 
um parceiro fundamental para o 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios e na manutenção da 
economia local. Os empresários e 
lideranças locais puderam conhecer 
um pouco mais das ações do Sebrae, 
seus serviços e produtos voltados 
para a gestão de pequenos negócios, 
acompanhando palestra ministrada 
pelo analista da instituição, José Neto.
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Palestra ‘Como se tornar um 
microempreendedor individual’ teve 
participação de empreendedores e 
empresários da região. Realização do 
Sebrae em parceria com a Prefeitura 
Municipal, Associação Comercial 
e Industrial (ACIC) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).

Formosa
Semana de Empreendedorismo 
Gastronômico contou com a 
participação de cerca de 80 
empresários do setor de alimentação 
da cidade e região. Realização do 
Sebrae e parceiros, voltado para o 
setor de gastronomia, apresentou 
na primeira palestra o tema 
‘Impulsionamento de marketing 
digital’. Atendimento ao público e 
prestação de consultorias individuais 
às empresas participantes também 
fizeram parte da programação. 

Catalão
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A palestra ‘Como se tornar um 
Microempreendedor individual (MEI)’ 
foi ministrada para a corporação do 
Exército. A atividade atende o plano 
de ação que o Sebrae está realizando 
junto ao comando de operações da 
desmobilização da unidade do exército 
de Goiânia. Analistas do Sebrae / 
Regional Central, Beatriz Dorneles e 
Patrícia Santiago são as responsáveis 
pela ação.

Dia 11 aconteceu a palestra ‘Projeto 
de vida, você tem um?’ para alunos 
da UNIALFA. Trabalho é resultado 
de parceria com a instituição de 
ensino e o Sebrae. Analista Sebrae / 
Regional Central, Beatriz Dorneles é a 
responsável por esta ação.

Também no dia 11, 19h, foi ministrada 
novamente a palestra ‘Projeto de vida, 
você tem um?’, com a participação 
de mais de 100 alunos da UNIALFA. 
A atividade compõe os trabalhos da 
parceria entre as instituições. 

Goiânia
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Goiânia
Evento de abertura do ‘Festival Burger 
Time’ aconteceu dia 13, com presenças 
das equipes Sebrae, parceiros e 
empresários do setor. Previamente, 
realizadores do encontro fizeram o 
repasse de informações e orientações 
aos participantes sobre a dinâmica 
do evento, juntamente com a 
apresentação dos patrocinadores e 
apoiadores do evento.                                

Na Agência GoiásFomento aconteceu 
a capacitação para os colaboradores 
em atendimento, por meio da oficina 
‘Atendimento ao cliente - como agir 
em situações de adversidade e de 
reclamações dos clientes’. A atividade 
aconteceu dia 13 também no período 
vespertino.                             

Dia 13 teve reunião com grupo gestor 
da ‘Rota dos Pireneus’. Participaram 
do encontro, Secretaria de Turismo 
de Pirenópolis; consultora do Sebrae 
Juliana, e os analistas André (Regional 
Centro Leste) e Priscila Vilarinho.                                  
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Goiânia

Dia 13 aconteceu reunião virtual 
para tratar do alinhamento novo 
regulamento de apoio às Sociedades 
de Garantia de Crédito. Participaram 
a analista do Sebrae Goiás, Paula 
Oliveira de Paula; gerente do Sebrae 
Nacional, Caetano e gestores do 
programa das demais unidades do 
Sistema Sebrae no país.

Reunião de alinhamento sobre ‘Gestão 
de energia’ aconteceu dia 13. Objetivo 
foi o alinhamento para realizar o 
inventário energético. Participaram 
dos trabalhos, as analistas do Sebrae 
Nacional, Juliana Borges Lúcia Buson 
e Kathya Maria; os representantes da 
empresa SEE Energia, Rafael Zanardo 
e Lara Vieira, o analista do Sebrae/
SC, Airton Ramthum, e as analistas do 
Sebrae Goiás, Vera Elias de Oliveira e 
Ana Paula Marques.
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Goiânia
Reunião de alinhamento ações 
de campo Sebrae na sua Empresa 
aconteceu dia 14 na sede do Sebrae 
Regional Central. Os trabalhos 
contaram com as presenças da 
analista do Sebrae Goiás, Paula 
Oliveira de Paula; gestora SENSE, 
Michele, e consultores do programa 
‘Sebrae sua Empresa’’.

Representantes da Assembleia 
Legislativa (ALEGO) estiveram 
reunidos com equipe Sebrae dia  
14. A pauta foi apresentação de 
diagnóstico realizado na instituição 
e apresentação de proposta de 
consultoria para desenvolver o 
Planejamento Estratégico da ALEGO 
para os anos de 2024 / 2034.

Dia 14 aconteceu a oficina ‘Canvas 
marketing’. A capacitação é voltada 
para atender empreendedores que 
desejam compreender e visualizar 
alguns conceitos chaves relacionados 
ao planejamento de marketing.
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Goiânia

Dia 14 Sebrae aconteceu o webinar 
‘Comunicação e liderança’ com 
a participação de 310 alunos do 
curso Técnico em Administração e 
17 professores de onze Colégios. A 
capacitação é resultado de trabalho 
conjunto entre Sebrae, com aplicação 
do Programa Nacional de Educação 
Empreendedora (PNEE) e SEDUC 
Goiás. Os participantes são das 
seguintes cidades: Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Catalão, Goiânia, 
Itumbiara, Novo Gama, Palminópolis, 
Goiânia, Itumbiara, Novo Gama e 
Palminópolis. 

Na sede do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
dia 14, teve reunião para tratar do 
convênio ‘Acelera indústria’, missões 
e outros programas em parceria com 
o Sebrae. Os participantes: foram os 
analistas do Sebrae, Alfeu e Márcio; e 
pela Fieg estiveram Denise, Vanessa, 
Juliana e Eliene.
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Reunião para alinhamento de ações 
com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania do município 
aconteceu dia 13. No encontro foram 
discutidas sobre as ações que podem 
ser realizadas pelo Sebrae frente 
ao projeto Acessuas Trabalho. Este 
projeto visa a inserção de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social e 
econômica no mercado de trabalho. 
Equipe Sebrae deve atuar com temas 
de empreendedorismo, associativismo 
e formalização de negócios para os 
assistidos pelo projeto.

Goiânia
Dia 15 teve reunião da equipe Sebrae 
com representantes do Sindilojas. 
Objetivo foi a definição do escopo de 
pesquisa qualitativa a ser aplicada 
junto a seus associados.

Jataí
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Dia 15 aconteceu reunião, na sede da 
coordenação Estadual de Educação, 
entre a coordenadora Sheila Alves 
e os analistas do Sebrae, Heloene, 
Lidiane e Giovane Carvalho. A equipe 
apresentou o programa Sebrae de 
Educação Empreendedora (PNEE). A 
coordenação de Jataí responde por 
outras oito cidades. Ficou acertado 
o início das capacitações com 
professores e gestores de escolas a 
partir de agosto próximo.

Teve reunião da equipe Sebrae com 
a Secretaria de Educação de Monte 
Alegre de Goiás, dia 7, quando foi 
apresentado o programa de Educação 
Empreendedora (PNEE) para a 
secretária, Luiza Teixeira. Acertaram 
que no início do próximo semestre, 
durante a semana pedagógica, vai 
acontecer ação pontual com todos os 
professores e diretores das escolas 
municipais para apresentação do 
programa. Sebrae realizará palestra 
motivacional e que tenha como 

fundamentação o empreendedorismo, visando a sensibilização do corpo 
docente para implantação da Educação Empreendedora no município. Além 
da secretária estiveram presentes o analista do Sebrae, Charles Dumaresq; e o 
diretor de Contabilidade e Orçamento do município, Daniel Souza.

Jataí

Monte Alegre de Goiás
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Monte Alegre de Goiás

Montividiu

Dia 7 teve também reunião, do 
prefeito Felipi de Sousa Campos 
com a equipe Sebrae e o objetivo 
é consolidar o interesse do 
município para a abertura da Sala 
do Empreendedor. Na ocasião foi 
feito uma apresentação referente 
aos objetivos e os benefícios do 
atendimento da sala para as pequenas 
empresas e empreendedores do 
município. Estiveram presentes 
o analista do Sebrae, Charles 
Dumaresq; o diretor de Contabilidade 
e Orçamento, Daniel Souza e a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Geraldina Antônio da 
Silva.

Equipe Sebrae visitou a empresa 
WA Mangueiras e Parafusos, dia 
14. Na pauta, acertar a elaboração 
de diagnóstico de consultoria na 
área de mapeamento de processos 
administrativos.
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Outra visita aos empresários 
aconteceu também dia 14. Equipe 
Sebrae convidou os empreendedores 
a participar de oficinas que o Sebrae 
irá realizar de 20 a 22/6. Proposta 
da capacitação é aprimorar o 
atendimento das empresas aos 
clientes.

Padre Bernardo
A oficina ‘Mulher empreendedora’ 
aconteceu dia 11 com propósito de 
fortalecer a identidade feminina, para 
o grupo de mulheres do Movimento 
de Mulheres Camponesas (MMC 
Brasil) no Assentamento Veredas II 
em Padre Bernardo. A oficina tem 
ainda como objetivo levar a mulher a 
compreender a evolução do seu papel 
na sociedade, refletir sobre os valores 
femininos e se identificar nos diversos 
papeis que desempenha na sociedade.

Montividiu
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Reunião inicial para tratar do 
‘Selo Sebrae de Referência em 
Atendimento’ aconteceu dia 14. Na 
pauta, apresentação dos critérios 
do selo, confecção do plano de ação. 
Os participantes foram a atendente 
Irailda; e os analistas do Sebrae, 
Maykon e Adriana Vettorazzo, na Sala 
do Empreendedor de Quirinópolis.

Dia 13 aconteceu o encontro ‘Café com 
o agro’. Equipe Sebrae da Regional 
Sudoeste esteve presente hoje no 
encontro que reuniu representantes 
do Sistema ‘S’ (Sesi, Senai, Senar, 
Faeg, Sebrae) e Sindicato Rural de 

Rio Verde, para discutir soluções para segmento do agronegócio. Na 
oportunidade, os analistas Karina e Maxsuel apresentaram o Programa 
Sebrae em Campo, dentre outras soluções do nosso portfólio para 
atendimento aos negócios rurais goianos.

A analista Tassiany Oliveira participou 
de reunião de alinhamento com os 
diretores da Associação Comercial e 
Industrial (ACIRV), dia 14. Objetivo 
é sensibilizar empresas âncoras 
e potenciais fornecedores para 
participarem da rodada de negócios 
a ser realizada durante a Feira 
SUDOEXPO 2022, de 14 a 17/9, em Rio 
Verde.

Quirinópolis

Rio Verde
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Analista do Sebrae Goiás, Adriana 
Vettorazzo esteve em reunião com 
a atendente Lia Lemos e secretário 
de Indústria e Comércio, Esteverson 
Oliveira. Na pauta, apresentação dos 
critérios do Selo Sebrae de Referência 
em Atendimento e elaboração do 
plano de ação inicial.

Dia 15 teve matrícula das primeiras 
professoras no curso online 
do programa Sebrae Jovens 
empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). Ação é de preparação 
pedagógica de professores e Central 
JEPP.

Santa Helena

Santo Antônio da Barra
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São Simão
Dia 13 teve reunião de apresentação 
dos critérios do Selo Sebrae de 
Referência em Atendimento e 
elaboração do plano de ação inicial. 
Secretário de Desenvolvimento, 
Giovanio; as atendentes Suelen e 
Rosana; e a analista do Sebrae Goiás, 
Adriana Vettorazzo participaram do 
encontro. 

Uruaçu
Lançamento da X Feira de Indústria, 
Comércio e Turismo de Uruaçu (Fictur) 
e Região aconteceu dia 10, no salão 
da empresa Motors Mitsubishi. A 
Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária (Aciau) reuniu mais de 
200 empresários e comerciantes da 
cidade na solenidade. O presidente 
da Aciau agradeceu o apoio do 
Sebrae na realização da Fictur, que irá 
acontecer de 6 a 9/9/22, em Uruaçu. 
No lançamento da feira foram 
comercializados 14 estandes.
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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)


