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SEBRAE EM MOVIMENTO

Dias 23 e 24, Analista do Sebrae Goiás, Adriana 
Vettorazzo, visitou a empresa Motiva, em Campinas 
(SP), fornecedora de serviços de teleatendimento. 
Na ocasião aconteceu a inauguração de operação dos 
novos serviços de 0800 do Sebrae nos estados de Goiás, 
Mato Groso, Roraima e Amapá. Objetivo da presença 
da analista Sebrae na nova fornecedora foi de apoiar 
a operação com as particularidades do Sebrae Goiás, 
em tempo real, quando da migração dos serviços. O 
resultado do reconhecimento técnico na sede da Motiva 
foi excelente, pois reduziu o impacto com a mudança do 
fornecedor dos serviços, tornando imperceptível para o 
cliente Sebrae. 

Campinas (SP)
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ALEGO ATIVA
Diretor de Administração e Finanças do Sebrae, João 
Carlos Gouveia, recebeu homenagem da Assembleia 
Legislativa, por meio do programa ALEGO ATIVA, na 
3ª. feira, 28, pelos serviços entregues à sociedade e 
em favor do desenvolvimento de Goiás. O programa 
é itinerante e junto com cerca de 50 entidades 
parceiras (públicas e privadas), dentre elas, o Sebrae, o 
parlamento leva serviços e atendimento à população de 
forma gratuita e aproxima os serviços da casa de leis ao 
povo goiano. 

Goiânia (GO)
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FEGOBEL 2022
Sebrae foi parceiro na realização da Feira e Congressos 
Profissionais (FEGOBEL), que aconteceu de 26 a 28, no 
Centro de Convenções de Goiânia. Mercado da beleza 
está em expansão. Organizadores calcularam que cerca 
de 40 mil pessoas visitaram a feira, a qual comercializou 
cerca de R$ 7 milhões. Público conheceu as novidades 
com uso de alta tecnológica nos serviços de estética, 
cabelos, unhas e pele. As pequenas empresas 
despontam no setor com a venda perene de serviços e 
produtos.

Goiânia (GO)
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Programa de Qualificação Para Exportação 
(PEIEX) 
Dia 28, no Hotel Clarion Goiânia Orion, aconteceu 1ª 
Ação de Exportação do núcleo PEIEX Goiás da Apex 
Brasil. O Sebrae Goiás foi parceiro do evento, que teve 
na agenda a exposição de temas sobre o mercado 
internacional, rodadas de negócios e trocas de contatos 
focados na ampliação de mercado para pequenas 
empresas goianas. As empresas participantes puderam 
realizar a exposição dos seus produtos durante o evento. 
Participaram o analista do Sebrae, Márcio Sant’Ana e o 
consultor Isaac Choze.

Goiânia (GO)
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Acreúna
Parque de Exposição sediou a 16ª. 
edição da feira agropecuária do 
município. Nesta edição, o evento 
recebeu o apoio das entidades 
parceiras, Sebrae x Senar x Faeg x 
Ifag x Sindicato Rural. Foram oito 
anos consecutivos sem a realização 
do evento, q foi retomado, com êxito, 
neste ano. Sebrae também se fez 
presente no atendimento direto ao 
público, com um consultor que recebeu 
e atendeu a todos os empresários e 
produtores rurais da região.

Águas Lindas
Equipe Sebrae participou do Mutirão 
de Atendimento, dias 25 e 26. O evento 
levou diversos serviços à população, 
dentre eles o atendimento do Sebrae 
aos empreendedores locais. Principais 
assuntos que a equipe Sebrae 
atendeu foram sobre planejamento, 
finanças e orientações técnicas aos 
Microempreendedores Individuais 
(MEI).
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Dia 23 foi realizada uma roda de 
conversa com as mulheres participantes 
do Encontro de Dirigentes Sindicais do 
Sistema Federação da Agricultura do 
Estado de Goiás / Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Faeg/Senar), com apoio 
do Sebrae. Analista do Sebrae Vera 

Lúcia Oliveira, com as idealizadoras do movimento Mulheres de Raça no Agro, 
Bruna Drummond, Fabíola Alves Lino e Josie Duarte Batista Marçal debateram 
sobre os desafios do empreendedorismo para as produtoras rurais; a gestão da 
propriedade rural e a formação de sucessores. A participação no debate foi intenso 
com convites para que estes temas sejam pauta de outros encontros sindicais.

A oficina ‘Empreendedorismo digital 
e profissões do futuro’ do Programa 
Nacional de Educação empreendedora 
(PNEE) aconteceu dia 28, no Colégio 
Militar Cezar Toledo. Objetivo foi 
capacitar os professores para repasse 
do conteúdo aos alunos.

Dia 30 foi realizada a oficina ’Professor 
digital - eu influencer’, que compõe 
o Programa Nacional de Educação 
empreendedora (PNEE), na Escola 
Municipal Dona Alexandrina. Objetivo 
foi capacitar os professores para 
repasse do conteúdo aos alunos.

Alexânia

Anápolis
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Dia 28, teve entrega dos cadernos 
de atividades do programa Jovem 
Empreendedor Primeiros Passos 
(JEPP), que compõe o Programa 
Nacional de Educação Empreendedora 
(PNEE), para a Escola de Tempo 
Integral Maria Inês Naves.

Campos Verdes
Com o apoio do Sebrae, aconteceu 
nos dias 24 a 26 de junho a 7ª. Feira 
Internacional das Esmeraldas de 
Campos Verdes. Exposições de 
joias, venda de pedras preciosas, 
festival gastronômico, debates, 
negócios, turismo mineral e shows 
musicais marcaram a volta deste 

evento reconhecido dentro e fora de do Brasil. O Sebrae também apoiou com 
palestra sobre a Indicação Geográfica da Esmeralda. A Feira do programa 
Jovem Empreendedor Primeiros Passos (JEPP), consolidando a execução de 
metodologia Sebrae do Programa Nacional de Educação Empreendedora 
(PNEE) no município. 

Buriti Alegre
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Dia 28 com apoio e na sede da 
Associação Comercial e Industrial 
(ACIC) / Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Sebrae ministrou 
a palestra ‘Como se tornar um 
Microempreendedor Individual 
Empresário (MEI)’. A participação 
de empreendedores e potenciais 
empresários demonstra total interesse 
do público para a capacitação.  

Aconteceu reunião para planejamento 
das ações da União das Indústrias de 
Confecção de Catalão e do Sudeste 
Goiano (Unicom); lançamento do 
Cinturão da Moda e divulgação do 
evento Amarê Fashion – Semana da 
Moda Goiana. Juntamente com os 
empresários, estiveram presentes o 
secretário da Industria e Comércio, 
Cairo Batista; o presidente da Unicom, 
César Callegari; a gerente de projetos e 
concessões da Secretaria de Indústria 
e Comércio (SIC), Vera Regina; e a 
gerente do Sebrae Regional Sul, 
Fernanda Lobato. 

Catalão
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Durante a 4ª. Mostra Ambiental de 
Cidade Ocidental, equipe Sebrae 
interagiu com crianças e adolescentes, 
alunos das escolas municipais e 
estaduais de Cidade Ocidental. Eles 
assistiram o vídeo ‘Estufa Conceito’, 
produzido pelo Sebrae Nacional. A 
novidade da peça é o uso da tecnologia 
de realidade virtual.

Cristalina
Dias 23 a 25, Sebrae, por meio 
de sua Regional Entorno do DF / 
Nordeste, participou da 2ª. Feira da 
Agroindústria, Comércio e Serviços de 
Cristalina (Faicris). Evento que reúne 
expositores de cristais, produtores 
rurais, chefs, dentre outras atividades, 
é uma realização da Associação 
Comercial, Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) e Prefeitura Municipal. 
Assinam como parceiros do evento, o 
governo de goiás, por meio da Agência 
Goiás Turismo, Sistema de Crédito 
Cooperativo (Sicredi) e Sebrae. Neste 
ano, a feira contou com 40 estandes 
ocupados por empresas locais, festival 
gastronômico, ABC da Boa Mesa, 
palestra show sobre ‘Economia criativa 
e desenvolvimento’, sendo esta mais 
uma ação do Sebrae no evento.

Cidade Ocidental
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Domiciano Ribeiro
Dia 27, em Domiciano Ribeiro (Distrito 
de Ipameri) foi ministrada a oficina 
‘Atendimento ao cliente – com 
atrair, manter e fidelizar o cliente’. 
Empreendedores e empresários 
da região participaram do evento e 
aprimoraram seus conhecimentos.

Flores de Goiás
‘As vantagens e desafios da cooperação’ 
foi tema de palestra ministrada dia 25, 
no assentamento da região. Objetivo 
da atividade é esclarecer e orientar os 
assentados locais sobre os benefícios e 
obrigações da cooperativa.
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Goianésia
Dia 24 aconteceu roda de conversa 
sobre ‘Atendimento ao cliente’ na 
Usina Jalles Machado. O encontro 
foi para compartilhar experiências 
sobre o atendimento aos clientes. 
A atividade foi conduzida pelo 
analista do Sebrae, José Neto. Na 
oportunidade, junto com a equipe 

responsável pela logística interna da Jalles Machado, dentre os temas abordados 
destaque para ‘Boas práticas de atendimento’ e os pontos de melhoria. Ao final, 
representantes da empresa mencionaram que o Sebrae é referência no Brasil 
em atendimento ao cliente.                         

7ª. Feira da Agricultura Familiar de 
Goianésia e Região aconteceu dia 24 
quando os pequenos negócios rurais 
foram o destaque. O evento serviu, 
dentre outras situações, como um 
ambiente de troca de conhecimentos 
e experiências; além de oferecer a 
oportunidade para novos negócios; 
e o acesso às novas tecnologias. A 
feira é resultado da parceria entre 
Sebrae, Sindicato Rural e Prefeitura 
Municipal.                



GIRO POR GOIÁS

Goiânia

Ainda no dia 27, em período integral, 
na sede da Agência Goiás Fomento foi 
ministrada a oficina ‘Atendimento ao 
cliente – como superar as expectativas 
dos clientes’. A capacitação propõe 
que os participantes, os quais são 
colaboradores internos da instituição, 
passem a compreender a relação entre 
o comportamento do atendente e a 
satisfação do cliente.

Dias 27 e 28, no turno vespertino, teve 
elaboração de plano de negócios. 
Equipe da Regional Central recebeu 
empreendedores que foram em 
busca de aprender como planejar 
seu negócio à partir do marco zero. 
A turma também teve participações 
de colaboradores dos Sistemas Sesi e 
Senar.

Goianésia 
O I Concurso Inventor Rural aconteceu 
em parceria com a Unievangélica 
Goianésia, Prefeitura Municipal, 
Sebrae e o Sindicato Rural. A ação 
foi palco para que os pequenos 
produtores rurais de Goianésia 

apresentassem suas ideias inovadoras focadas na melhoria da produtividade 
de suas propriedades. Ao final as melhores invenções foram premiadas com 
incentivo à produção e o registro das patentes de suas invenções.                 
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Goiânia
A oficina ‘Publicidade digital’ 
aconteceu dia 27, na sede do Sebrae 
Goiânia. Os participantes receberam 
técnicas de planejamento, tipos e 
estrutura de campanha, landing pages 
e conferiram os objetivos básicos de 
campanhas publicitárias, Google e 
Facebook Ads.

Dia 28 foi realizada a palestra 
‘Estratégia (Game of Thrones), na 
Faculdade Senac Santa Genoveva, 
nesta Capital. A atividade é resultado 
de parceria entre os Sistemas Sesc/
Senac X Sebrae. 

O webinar sobre ‘Direitos e deveres do 
representante comercial’ foi realizado em 
parceria entre o Sebrae e Conselho Regional de 
Representantes Comerciais do Estado de Goiás 
(Core / GO), com exposição do reconhecido 
palestrante Paulo Porto.
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Goiânia

Dia 29 teve apresentação da parceria 
entre Sebrae X Fecomércio, programa 
‘Sindicato Forte – Comércio Forte’ aos 
empresários fornecedores. O programa 
busca a melhoria da performance de 
empresas da base associada do Sistema 
Federação do Comércio do Estado de 
Goiás.

Palestra ‘Introdução ao 
empreendedorismo e inovação em 
moda’ foi ministrada Palestra para 
alunos do curso de graduação em 
Design de Moda da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Trata-se 
de resultado da parceria, entre as 
instituições. O Sebrae atendeu a UFG, 
por meio do Programa Nacional de 
Educação Empreendedora (PNEE). 
A coordenação dos trabalhos foi 
feita pela analista do Sebrae, Beatriz 
Dorneles.
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Dia 24 teve aula magna do MBA em 
‘Gestão Empresarial’, no Instituto 
federal (IF Goiano). Na ocasião, 
o presidente da Federação das 
Associações Comerciais e Industriais 
do Estado de Goiás (Facieg), Sebastião 
Sebba, ministrou uma palestra sobre 
‘Gestão e empreendedorismo’. Essa 
parceria é resultado do Programa 
LIDER Região Sul.

Goiânia
Entre os dias 30/6 e 2/7, virtualmente, 
foi ministrado o curso ‘Bootcamp 
- Empreendedorismo em ação’. 
Participam as turmas SWW Goiânia 
2022/1 e Hackathon Enaetec 2021/2; 
e a turma Programa Juntas - parceria 
Sicred Cerrado. Esta capacitação 
é resultado de atuação conjunta 
da Unidade de Atendimento e 
Desenvolvimento Regional e Unidade 
de Soluções do Sebrae Goiás. Os 
trabalhos estão sob a gestão das 
analistas Ivana Xavier e Milena 
Mendes e do analista Márcio Murilo.

Ipameri
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Aconteceu reunião de apresentação 
do ‘Selo Sebrae de referência em 
atendimento’, dia 27, quando foram 
expostos os critérios do Selo e a 
elaboração do plano de ação inicial. 
Estiveram no encontro, equipes do 
Sebrae, da Sala do Empreendedor e a 
atendente Poliana Cardoso Nunes.

Dia 27 teve reunião virtual com 
colaboradores e gerente do Sesi de 
Itumbiara, Abílio Netto; a gerente do 
Sebrae, Fernanda Lobato; e o analista 
Jean Carlos. Na pauta, o planejamento 
das palestras referente ao tema 
‘Saúde e segurança do trabalho’, para 
os empresários do município.

Iporá

Itumbiara



GIRO POR GOIÁS

Jataí
A oficina para construção do plano 
de ação da Sala do Empreendedor 
aconteceu dia 29. O trabalho é o 
passo seguinte após consultoria 
em políticas públicas. Participaram 
dos trabalhos, além do agente de 
desenvolvimento (AD) e atendentes 
da sala, os representantes da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial e Faculdade UNA. 
Foram propostas ações que padronizem o atendimento, melhorem a estrutura 
física da sala e levem outros serviços aos empreendedores.

Jaraguá
Dia 28 iniciou, na Prefeitura 
Municipal, o planejamento 
estratégico, como uma das ações do 
Programa Cidade Empreendedora. 
Nas presenças do prefeito Paulo 
Vitor Avelar e seus secretários, os 
consultores do Sebrae Ronaldo 
Adriano e Márcia Melo apresentaram 
os números do município, bem 
como as ações necessárias para 
realização desse planejamento. Na 
oportunidade, o chefe do executivo 
municipal aproveitou para motivar 
sua equipe a e orientou para que possa 
realizar estudo da gestão municipal 
com foco na eficiência, transparência e 
na probidade administrativa.
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A primeira agenda do Planejamento 
Estratégico de Gestão Municipal 
(PEGEM) aconteceu dia 27, na 
Prefeitura Municipal. Esta é uma 
das entregas do Programa Cidade 

Empreendedora Mais, a sem aplicado no município. Participaram do encontro, 
o vice-prefeito Adriano; os secretários municipais e o interlocutor do programa 
e agente de desenvolvimento na cidade, Silvio. O PEGEM foi conduzido pela 
consultora do Sebrae, Deusilene Leão. Ela, com apoio do consultor de Políticas 
Públicas João Evangelista, demonstrou como irá desenvolver o plano da cidade.

Dias 27 e 28, na sede da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), aconteceu a 
primeira etapa da capacitação Gestão 
Pública 4.0, uma das entregas do 
Programa Cidade Empreendera Mais. 
Maioria do secretariado municipal e 
lideranças de destaque do município 
receberam a capacitação dos 
consultores do Sebrae, Alessandra 
e Américo. Todas as capacitações 
estão previstas para acontecer até no 
próximo mês de agosto. 

Jussara
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O término da consultoria para a 
empresa R2 Empreendimentos 
Imobiliários – ‘Consultoria em 
Planejamento Estratégico em 
Marketing’ foi entregue pelo 
consultor do Sebrae Cleriston. Após 
participar da Semana de Marketing, 
no final de 2021, a empresa 
decidiu por fazer esta consultoria. 
Ao longo do trabalho, foram 

mapeados os principais processos e a organização das áreas do 
empreendimento. Os empresários Reginaldo e Raphaela estão 
muito satisfeitos com os resultados apresentados e pretendem 
dar continuidade na consultoria.

Dia 28, na Secretaria de Educação, 
aconteceu reunião de alinhamento 
com a Prefeitura Municipal sobre a 
Feira do Empreendedor. A Feira do 
Empreendedor deve acontecer em 
outubro deste ano e terá como tema 
central a inovação e tecnologia nos 
pequenos negócios. Participaram 
o secretário de Educação, Thiago; 
o secretário de Desenvolvimento, 
Marcos Melo; o presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
(ACIL) / Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL0 e sua assessores, Masashi 
Hiroshima e Simone; e equipe do 
Sebrae - Gerente Cleber Chagas e o 
analista Wolosson Felipe. 

Luziânia
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Morrinhos 
Palestra sobre o Microempreendedor 
Individual (MEI) foi ministrada para os 
alunos de cursos profissionalizantes 
do Instituto Mix. A capacitação 
ocorreu por meio do Programa 
Nacional de Educação empreendedora 
(PNEE).

Orizona
Dia 29 teve visita do analista do 
Sebrae, Ewerton Costa, na sede 
da sede da Associação Comercial 
e Industrial (Acior). Objetivo foi 
acompanhar os atendimentos na Sala 
do Empreendedor para o público da 
região. 
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Porangatu
Aconteceu o evento de imersão em 
vendas da Associação Comercial 
e Industrial (ACIAP), dia 25. Os 
trabalhos foram realizados em uma 
tarde de palestras, dinâmicas e muito 
aprendizado com foco em vendas. O 
trabalho é resultado de parceria entre 
ACIAP e Sebrae.

Pilar de Goiás
Entre os dias 27 e 29, equipe Sebrae 
realizou capacitação de professores 
da rede de ensino municipal, 
com a metodologia do programa 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP). As atividades de 
empreendedorismo serão oferecidas 
aos alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 
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No mesmo dia teve a entrega dos 
cadernos de atividades do Jovem 
Empreender para a Secretaria 
Municipal de Educação de Rio 
Quente. Foram entregues mais de 500 
cadernos.

Dia 29 aconteceu a oficina 
‘Atendimento ao cliente’ em parceria 
com a Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria de Turismo do município.

Rio Quente
Dia 28 teve apresentação do Programa 
Jovens empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP), com apresentação da 
metodologia aos professores da rede 
municipal de ensino.
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Reunião entre as equipes Sebrae e 
Proleite aconteceu dia 28, durante 
visita à propriedade de Nivaldo 
Gonçalves de Oliveira. Dentre os 
assuntos abordados, estavam ações 
para apoio e estímulo aos produtores 

da cadeia leiteira da região. Ele é produtor de leite e presidente da Cooperativa 
Mista de Produtores de Leite de Rio Verde. Participaram do encontro, o Gerente 
Regional, Adriano Teixeira; os analistas Maxsuel Bueno e Karina Silva; e o 
consultor do Sebrae em Campo, Alexandre Campos. 

Dia 29 teve entrega dos cadernos 
de atividades do Programa Jovens 
empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP), para os professores. Eles 
participaram das oficinas de 
empreendedorismo voltadas ao 
ensino médio. Os métodos e o 
material serão repassados aos alunos 
da Escola Estadual Maria Ribeiro 
Carneiro.

No dia 30 foi a vez da Escola Estadual 
Manoel Ayres receber os cadernos 
de atividades para os professores. 
Eles participam das oficinas de 
empreendedorismo elaboradas para 
alunos do ensino médio, que, por 
sua vez, vão receber a metodologia 
e o material sobre boas práticas 
de empreendedorismo e cultura 
empreendedora. 

Rio Verde
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Santa Terezinha de 
Goiás
A empresa Farmácia Central 
recebeu consultoria em vendas 
da equipe Sebrae. A ação ocorreu 
após a representantes da empresa 
participarem do treinamento ‘Como 
aumentar suas vendas’. A empresa 
solicitou a consultoria de intervenção 
na área de vendas, com objetivo de 
preparar sua equipe e gestores para a 
melhoria dos resultados financeiros.

Silvânia
Dia 30 aconteceu reunião entre o 
analista do Sebrae, Ewerton Costa, 
com o prefeito Geraldo Luís Santana 
(Doutor Geraldo) e Secretária de 
Indústria e Comércio. O tema tratado 
foi a solicitação de nomeação do novo 
agente de desenvolvimento (AD) do 
município e alinhamento de evento 
que será organizado para o setor 
produtivo.
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Vianópolis
Dia 29 aconteceu reunião de 
acompanhamento mensal das ações 
de Políticas Públicas desenvolvidas 
no município. Outra pauta do 
encontro foi o alinhamento para 
realizar consultoria do Programa 
Cidade Empreendedora e assuntos 
sobre o Fórum de Turismo da região 
da estrada de ferro. O encontro foi 
conduzido pelo analista do Sebrae 
Ewerton Costa.

Uruaçu
Aconteceu uma roda de conversa sobre 
‘Profissões’, dia 28. O momento foi 
para compartilhar, com os alunos do 
Colégio Estadual da Polícia Militar, 
a experiência profissional dentro do 

Sebrae Goiás, com apresentação do analista José Neto. Ele conversou com os 
formandos do ensino médio sobre como é atuar em prol do empreendedorismo 
no Brasil; como é o cotidiano da instituição e de que forma o trabalho realizado 
pela equipe Sebrae impacta na vida dos empresários brasileiros.
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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)


