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A Associação Comercial e Industrial de Jacobina
(Acija) realizou no mês de julho, mais uma

edição do Empresário do Ano, prêmio que é
realizado comumente
com o Mérito Lojista.
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A Câmara de Dirigentes Lojistas realizou a 8ª edição da
Campanha Tri Legal que teve como objetivo incremen-
tar as vendas no comércio de Jacobina, no período 23
de abril a 30 de junho de 2012, realizando sorteios em
comemoração ao dia das Mães, Namorados e São João.

O número de empresas que fecham suas portas nos
dois primeiros anos de vida tem diminuído, mas a

falta de conhecimento a cerca do mercado (negócio,
clientes, concorrentes e fornecedores) ainda é um dos
grandes causadores do fechamento de muitos empre-

endimentos que se bem planejados,
teriam sucesso garantido.

Acija emite
Certificação Digital

A Acija – Associação Comercial e Industrial de Jacobina na bus-
ca constante de novos serviços para oferecer aos seus associados,
em parceria com a Certisign – Certificação Digital informa aos
associados que se encontra à disposição a prestação de serviço na
emissão do Certificado Digital por agendamento.
Esta deverá ser feito através do site http://www.certisign.com.br.
Ressaltamos que o cartão digital será emitido de imediato na data
agendada. Maiores Informações através do e-mail:
acija@newnet.com.br ou pelo telefone (74) 3621 – 3802/3502.
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CAMPANHA TRI LEGAL

Relação dos contemplados 201 1
SEGMENTOS EMPRESAS
ACADEMIA DE GINÁSTICA  FÁTIMA ACADEMIA
ARTIGO MÉDICO E ORTOPÉDICO FARMÁCIA VILAS BOAS
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SEMPRE CRIATIVOS
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO VIVENCIE TURISMO
ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CLEVAL ALIMENTOS
AUTO ESCOLA/EMPLACADORA AUTO ESCOLA ANDRADE
BANCA DE REVISTA BANCA DO FLÁVIO
BIJOUTERIAS IRECÊ BIJOUX
BOMBONIERE O PIRULITO
BOUTIQUE SHEILA BOUTIQUE
CHURRASCARIA RANCHO CATARINENSE
CLIMATIZAÇÃO REFRILAR
CLINICA MÉDICA CLÍNICA SANTA BÁRBARA
CLINICA MÉDICA INFANTIL CLÍNICA GENTE BOA
CLINICA MÉDICA DO TRABALHO CLIJA
CLINICA ODONTOLÓGICA CONS. ODONTOLÓGICO SORRICLIN
CLINICA DE RADIOLÓGIA CLINICA RÁDIO IMAGEM
COM.  ATACADISTA DE HIGIENE PESSOAL ARMAZÉM CECILIO MOTA
COMÉRCIO DE BRINDES E BOLSAS REGES BRINDES
COMÉRCIO DE MADEIRAS /IND. DE MÓVEIS MADEIREIRA SIMÔNICA
COMUNICAÇÃO VISUAL PORTFÓLIO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO BBFC FINANCEIRA
CORRETORA DE SEGUROS DURVAL SEGUROS
CURSO PROFISSIONALIZANTE MICROLINS
CURSO TÉCNICO CETEC
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SUPORTE PRÉ-VESTIBULAR
CRECHE/ ESCOLA ESPAÇO DESIDERATA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COBEJAL
DISTRIBUIDORA DE GÁS/OXIGÊNIO BRASILGÁS
EMPRESA DE ELETRIFICAÇÃO MOREL
EMISSORA DE RÁDIO RÁDIO SERRANA FM
ESCOLA DE ENSINO PARTICULAR COLÉGIO OÁSIS DE JACOBINA
ESCOLA DE IDIOMAS WISE LANGUAGE SCHOOL
ESCOLA PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR UNOPAR VIRTUAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ALDO CONTABILIDADE
FÁBRICA DE VIDROS SIMÔNICA VIDROS
FÁRMACIA FARMÁCIA SANTO ANTÔNIO
FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO FARMÁCIA A FÓRMULA
FUNERÁRIA FUNERÁRIA JACOBINENSE
GRÁFICA GRÁFICA EDITORA OXENTE
HOTEL/POUSADA HOTEL SERRA DO OURO
IMOBILIÁRIA IMOBILIÁRIA MATOS
INDUSTRIA DE CAFÉ CAFÉ BEIRA RIO
INDUSTRIA DE CALÇADOS FREE WAY
INDUSTRIA DE CERÂMICA CERÂMICA CANABRAVA
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES M'VESTES
INDÚSTRIA DE MODA INTIMA DEFINE MODA ÍNTIMA
INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS BAHIA PREMOLDADOS
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL
JORNAL JORNAL TRIBUNA REGIONAL
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAPEC
LOCADORA DE VEICULOS TRANSP E LOC. GUIMARÃES
LOJA DE BRINQUEDOS BALÃO MÁGICO
LOJA DE CALÇADOS REAL CALÇADOS 2
LOJA DE CD DURVAL SOM
LOJA DE CELULARES VILAS BOAS CELULAR
LOJA DE COLCHÕES LOJÃO DA FÁBRICA
LOJA DE CONFECÇÕES INFANTIL FEITOSA MODA INFANTIL
LOJA DE CONFECÇÕES JM CONFECÇÕES
LOJA DE EMBALAGENS LEAL EMBALAGENS
LOJA DE EQUIPADORA PARA SEGURANÇA JACOSEG
LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO HIDROLUZ
LOJA DE MATERIAL PARA ESTOFADOS PARATI
LOJA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEM
LOJA DE PEÇAS PARA AUTO AUTO PEÇAS BARBOSA
LOJA DE PEÇAS PARA BICICLETA EMACO
LOJA DE PEÇAS PARA MOTOS DEO MOTOS
LOJA DE PNEUS GRÃO DUQUE PNEUS
LOJA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA CIDA INFORMÁTICA
LOJA DE SOM/EQUIP. E INST. MUSICAIS EDNAILSOM
LOJA DE TECIDOS/CAMA/MESA E BANHO CASA FEITOSA
LOJA DE TINTAS REI DAS TINTAS
LOJA DE VAR E BAZAR /RELOJOARIA E JOALERIA GRÃO DUQUE VARIEDADES
MÁQUINA AGRICOLA E MOTORES FRA-IZIS
MARCA DE CERVEJA SKOL
MARMORARIA ECO MÁRMORE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRUÇÃO
MATERIAL ESPORTIVO A ESPORTIVA
MERCADINHO A S SUPERMERCADO
METALÚRGICA METALÚRGICA LUAR DA SAUDADE
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS ARMAZÉM PARAIBA
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL BRANDÃO
OFICINA AUTOMOTIVA J B AUTO PEÇAS
ÓTICA ÓTICA REALCE
PANIFICADORA PANIFICADORA AVENIDA
PAPELARIA PAPELARIA CASTRO´S
PEIXARIA E FRIOS KI MUQUECA
PERFUMARIA E COSMÉTICOS O BOTICÁRIO
PIZZARIA PIZZARIA DEGUST
POSTO DE COMBUSTIVEL POSTO AVENIDA
POSTO DE MOLAS POSTO DE MOLAS SECOMOL
PURIFICADOR  DE ÁGUA PLANETA ÁGUA
PROD. AGROPECUARIO/VETERINÁRIO/AGRICOLA CASA DA FAZENDA
PRODUTO DE LIMPEZA/PISCINA CLORO E CIA
PROFESSOR DE HIDROGINÁSTICA JOANA ANGÉLICA
PROVEDOR DE INTERNET NEWNET
RECARGAS DE CARTUCHOS JET PRINT RECARGAS
REFRIGERAÇÃO KI-FRIO
EMPRESÁRIO DO ANO : Francisco Geraldo de Lima Sousa

A Câmara de Dirigentes Lojistas
realizou a 8ª edição da Campanha
Tri Legal que teve como objetivo
incrementar as vendas no comér-
cio de Jacobina, no período 23 de
abril a 30 de junho de 2012, reali-

zando sorteios em comemoração
ao dia das Mães, Namorados e São
João. A Campanha nesta edição
contou com a participação de 100
empresas levando a oportunida-
de a quase 500 mil cupons de se-

rem contemplados com a premia-
ção oferecida, entre elas um car-
ro 0KM. A Campanha contou com
o apoio  da Associação Comercial
e Industrial de Jacobina, Sebrae
e Sindicato Patronal.

Rua da Saudade, 40 - centro - Jacobina-BA

PRÊMIO MÉRITO LOJISTA
E EMPRESÁRIO DO ANO 2011

A CDL em parceria com a Acija com o apoio do Sebrae e Sindicato Patronal reali-
zaram no dia 21 de julho do corrente  no Clube Aurora Jacobinense  a entrega do
Prêmio Mérito Lojista e Empresário do Ano 2011 a premiação aconteceu após a apli-
cação de uma pesquisa espontânea, onde o entrevistado sendo estes associados da
CDL e Acija como também junto aos consumidores, preencheram o formulário
impresso, indicando as empresas que melhor se destacaram nos aspectos como
Atendimento, Marketing, Investimento, e Serviços Agregados.
O somatório dos votos levou ao evento somente o ganhador de cada segmento o qual
foi agraciado com o certificado, numa cerimônia glamorosa e de grande importância
para quem o recebe. A seguir a relação dos contemplados.

11/05: Dia das Mães
MODALIDADE “LEVE O QUE PUDER”
a contemplado teve um minuto para ade-
sivar os prêmios que quis levar para casa.

Ganhadora: Gerilândia Souza de Oliveira
Vendedora: Beatriz Feitosa Santiago -
Comprou: Lojas Insinuante

ABAIXO A RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS
09/06: EM COMEMORAÇÃO
AO DIA DOS NAMORADOS

01 NOTEBOOK
Ganhador: Wesley Cristiano Nascimento
Barbosa
Vendedora: Joelma Oliveira dos Santos
Comprou: Master Calçados

  30/06: EM COMEMORAÇÃO AO SÃO
JOÃO  01 Carro – Celta 0Km
Ganhador: Aparecido da Silva Souza
Vendedor: Roberto - Comprou: Posto Pe-
dra Branca pertencente ao grupo do Pos-
to Avenida/ Eletrônica e Equipadora
EdnailSom/Camioneiro Auto Peças/Auto
Peças Jacobina

Foto: Divulgação
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Na Acija, Cícero Monteiro anuncia
implantação do Centro de

Abastecimento de Jacobina

A população de Jacobina vai ser
beneficiada por mais um conjunto
de ações da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Urbano - SE-
DUR. A implantação do Centro de
Abastecimento do município, a pa-
vimentação de ruas, a retomada
das obras de esgotamento sanitá-
rio e de ampliação sistema de abas-
tecimento de água a partir da Bar-
ragem de Pindobaçu foram anun-
ciadas pelo secretário da pasta, Cí-
cero Monteiro, durante reunião que
aconteceu no final do primeiro se-

mestre de 2012, com a diretoria da
Acija – Associação Comercial e In-
dustrial de Jacobina.
Com foco no desenvolvimento re-
gional integrado, a SEDUR vem
trabalhando no município e região,
executando e consolidando políti-
cas públicas dos governos estadu-
al e federal nas áreas de saneamen-
to básico, habitação, mobilidade ur-
bana e gestão territorial. Foi o que
explicou o secretário Cícero Mon-
teiro durante encontro na entida-
de, que reúne empresários e dife-

rentes setores do comércio. Ele tam-
bém ressaltou a importância de Ja-
cobina no fortalecimento do arran-
jo social e econômico regional. “É
um município estratégico para a
produção rural, comércio, indús-
tria, oferta de serviços, geração de
emprego, renda e oportunidades.
Trabalhamos, ao longo desses cin-
co anos, para promover a inclusão
social e o fortalecimento do setor
produtivo. Essa é a orientação do
governador Jaques Wagner”, dis-
se Monteiro.

 ACIJA destaca importân-
cia da iniciativa

O Centro de Abastecimento de
Jacobina é considerado pela Aci-
ja como imprescindível para o
incremento da produção e comer-
cialização de hortifrutigranjeiros
na região.  Os recursos para a
sua implantação serão viabiliza-
dos pela parceira do Governo da
Bahia com a CODEVASF - Com-
panhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do Par-
naíba, que tem à sua frente o bai-
ano Elmo Vaz, e o projeto vai ser
elaborado pela SUCAB – Supe-
rintendência de Construções Ad-
ministrativas da Bahia, precedi-
do de audiência pública e consul-
tas à Acija e à prefeitura munici-
pal para a definição de área, es-
trutura e logística. “Louvável esta
iniciativa do secretário em ouvir
a ACIJA, o poder público munici-
pal e a população para a concep-
ção do projeto, o que possibilita
mais eficiência na execução da
obra que vai impulsionar a eco-
nomia, gerar emprego e renda”,
destacou Carlos Nisan Lima, pre-
sidente da Associação Comercial
Industrial de Jacobina.

Oficina Eletrica Alvorada
Banco Bradesco
Peixaria Ki-Muqueca
RC Telecom
Flama
Ki – Babado
Cida Informática
DK Manutenção
Mais Cursos Interativos
MX Serv
Panificadora e
Confeitaria Pão de Mel
LCX Consultoria
Neto UP Essências
Coopetaxi
Labcenter
Eurides Art’s
North Service
Padaria Vitória
Belas Artes
O Canto da Música
Eunélia Art’s
Tok Arte
Augusto Bordados
Precious Cosméticos

Site Bahia Acontece
Katatal Center Fitness
Comovos
Escola Integrar
Supermercado Azulão
M. M. Mármores
Jacobina Veículos
G4 Comunicação
Tecnoseg
Forgeplak
Jacoinfo
Promel
Comercial Fersam
Mundos dos Celulares
Condomínio
Residencial Goden Park
Parafuso de Ouro
Pafat
Montana Variedades
N. S. Premoldados Ltda
Safira Flores e Eventos
Kasisnki Motos
Açougue do Bezerra e
Casa de Frios
D’Colchões

Novos Associados 2012

O Serviço Social da Indús-
tria (SESI) e a Associação
Comercial e Industrial de
Jacobina (Acija), com o
apoio do SEBRAE, realiza-
ram no mês de julho, o I Se-
minário de Saúde e Segu-
rança no Trabalho de Jaco-
bina.
O evento aconteceu no Au-
ditório da ACIJA e contou
com a participação de 170
pessoas. O primeiro pales-
trante da noite foi o Enge-
nheiro de Segurança do
SESI, Davi Cardoso. Ele fa-
lou sobre os programas
Programa de Prevenção de

Entidades realizam o
I Seminário de Saúde

e Segurança do
Trabalho de Jacobina

Riscos Ambientais (PPRA),
Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), Fator Acidentá-
rio de Prevenção/ Nexo Téc-
nico Epidemiológico Previ-
denciário (FAP/NTEP),
Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário (PPP) e Avalia-
ção Ambiental.
A segunda palestra foi pro-
ferida pela Dra. Edésia Al-
meida Silva Barros, Geren-
te Regional do Trabalho e
Emprego que proferiu a
respeito da importância da
autuação e porque traba-
lhar com segurança.

Diassis é o Empresário do Ano
A Associação Comercial e Indus-
trial de Jacobina (Acija) realizou
no mês de julho, mais uma edi-
ção do Empresário do Ano, prê-
mio que é realizado comumente
com o Mérito Lojista.
Escolhido através do voto dos
associados da ACIJA e CDL, o
empresário Francisco Geraldo de
Lima, o Diassis, proprietário de
32 lojas de utilidade doméstica e
com 200 funcionários, foi o agra-
ciado com o título de melhor em-
presário do ano de 2011.
Diassis, que começou sua vida
empresarial como camelô, “divi-
diu” seu prêmio com os familia-
res e funcionário.
O evento aconteceu na Aurora
Jacobinense e contou com a pre-
sença de empresários e políticos.
Ano passado o homenageado foi
o empresário Antônio Sérgio do
restaurante a quilo Rancho Ca-
tarinense.

Foto: Clóves Souza

Foto:  A Notícia
Foto: Divulgação

Rua da Fraternidade, s/n .
Félix Tomaz - Jacobina - Ba - 44700-00

(74) 3621-2547

Rua Antonio Pires Ferreira, 270 – Centro - T el: (74) 3621-3123 - Jacobina BA.
Av. Lomanto Junior , 606 – Centro - Tel: (74) 3621-3201 – Jacobina- BA.

AV. Santos Lopes, 545, Centro - T el: (74) 3641- 3364 - Irecê - BA.



INFORMATIVO
Jacobina-Bahia, setembro de 20124

Empretec ajuda Empreendedora
Individual a aumentar clientela

A formalização trouxe para
Mariza Martins Carneiro a
oportunidade de se profis-
sionalizar. Em 2010, depois
de oito anos na informalida-
de, a cabeleireira passou a
categoria de Empreende-
dora Individual (EI), na pri-
meira campanha de forma-
lização realizada pelo Se-
brae no município de Capim
Grosso, Centro Norte da
Baiano.
A partir da nova situação
empresarial Mariza passa a
participar de palestras, cur-

sos e capacitações do Se-
brae. “Sair da informalida-
de foi a melhor coisa que me
aconteceu nestes10 anos de
profissão, a segunda foi par-
ticipar do Empretec”, disse.
Participar do Seminário do
Empretec proporcionou um
novo olhar sobre a profissão
e empreendedorismo. “O
meu salão ficava na gara-
gem da minha casa. Só de-
pois do Empretec percebi
que muitas pessoas não o
frequentava porque se sen-
tiam constrangidas com o

entra e sai dos meus famili-
ares e amigos. No fundo se
sentiam como se estivesse
invadindo a minha privaci-
dade e de certa forma era
isto que acontecia”, explica
a empresária.
Durante o Empretec Mari-
za foi desenvolvendo estra-
tégias, que logo após o tér-
mino do seminário foram
colocadas em prática. Ela
transferiu o salão para um
ponto ao lado da sua resi-
dência, investiu na fachada
e incrementou o negócio

com a venda de lingeries,
moda praia e moda fitness.
Do Salão da Mara, o empre-
endimento passou a se cha-
mar Mara Requinte Beleza.
As mudanças proporciona-
ram um aumento de 100%
na clientela, que lota o sa-
lão de segunda a sábado.
Mariza, que também foi
atendida pelo Programa
Negócio a Negócio, tem no-
vos desafios pela frente, en-
tre eles melhorar a gestão
financeira do seu empreen-
dimento .

Com o objetivo de selecionar dois
novos Agentes de Orientação
Empresarial (AOEs), para o Pro-
grama Negócio a Negócio, a Re-
gional do Sebrae em Jacobina re-
alizou dois dias de capacitação
com estudantes universitários
dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis. Nos dias 30 e
31de agosto, o gestor do Projeto,
Fabrício Andrade Lima, apresen-
tou aos universitários produtos
e soluções do Sebrae. Também
foram realizadas palestras, exer-
cícios e oficinas. A capacitação
aconteceu na Sala de Treinamen-
to do Ponto de Atendimento (PA)
de Jacobina.
Ao final da capacitação, Taanni
Cajueiro Andrade e Vinicius San-
tos da Silva, alunos do curso de
Administração de Empresas, fo-
ram selecionados e começaram
esta semana a atuarem como
Agentes de Orientação Empresa-
rial. Com as novas contratações,
a Regional passa a contar com sete
Agentes que vão atender 2.010
empresas nos municípios de Ja-

Regional de Jacobina tem
dois novos Agentes de

Orientação Empresarial
cobina, Miguel Calmon, Piritiba,
Senhor do Bonfim, Jaguarari, Iti-
úba, Capim Grosso, Campo For-
moso, Antonio Gonçalves, Filadél-
fia, Saúde e Caldeirão Grande.
Gidoana dos Santos, estudante
do 2º semestre de Administra-
ção, mesmo não sendo seleciona-
da, se diz feliz por participar do
treinamento. Para ela a capacita-
ção foi bem proveitosa. “Sei que
muitos dos conteúdos apresen-
tados aqui fazem parte da grade
curricular do meu curso e que só
verei lá na frente. É impressio-
nante como o Sebrae consegue
nos mostrar que temos habilida-
des que antes não sabíamos ter”,
observou a estudante.
Fabrício Lima explica que para os
empresários que aplicam as ações
sugeridas pelos Agentes nas cha-
madas “devolutivas empresari-
ais”, ou seja, relatórios após visi-
ta, o ganho é enorme. “Os empre-
endedores visitados passam a co-
nhecer melhor suas empresas, sa-
ber melhor se organizar e ter con-
trole administrativo”, explica.
Os empreendedores que qui-
serem conhecer mais sobre
o Programa Negócio a Negó-
cio podem procurar um dos
Pontos de Atendimento do
Sebrae.

Formalização abre as portas para
chaveiro de Senhor do Bonfim

Há quase duas décadas trabalhan-
do na informalidade, o chaveiro Ja-
neildo Dias do Carmo acumulava
muita experiência, mas mesmo com
toda bagagem não conseguia pres-
tar serviços para determinadas em-
presas e órgãos do governo que,
entre outras coisas, exigiam o re-
gistro no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ).
Em julho de 2010, através de uma
campanha do Sebrae, o chaveiro
saiu da informalidade e passou a
ser um Empreendedor Individu-
al (EI). A partir daí, as portas se
abriram. “O CNPJ me possibili-
tou o acesso a cartão de crédito,
maquineta de cartão, conta jurí-
dica e financiamento bancário.
Passei a comprar em grandes
empresas, inclusive multinacio-
nais, às quais não tinha acesso.
Vi meu poder de barganha au-
mentar”, garante.
Segundo Janeildo, participar de
cursos e treinamentos do Sebrae
– a exemplo da Oficina de Crédi-
to, Cooperativismo e Associativis-
mo, e Como fazer planejamento
financeiro - foi determinante
para o planejamento e crescimen-
to da empresa. “Sempre que pos-
so, participo das capacitações ofe-
recidas pela entidade e aproveito
para passar um pouco da minha

Depois da capacitação empresária ampliou a oferta de produtos
Fotos: Nozinho Fotos

Negócio a Negócio

Programa Negócio a
Negócio vai atender mais
de duas mil empresas na

região

experiência e aconselhar para a
legalização. Saber nunca é de-
mais”, destaca.
No início de 2012, na Declaração
Anual de Pessoa Jurídica, Janeildo
passou da categoria de EI para Mi-
croempresa. “Percebi em 2011 que o
caminho seria este. Hoje, vejo a ca-
tegoria de Empreendedor Individual
como um estágio, uma oportunida-
de que o governo nos dá para apren-
der a administrar uma empresa e
seguir em frente. Quero chegar ain-
da mais longe”, diz.
O empresário percebeu a expansão
do negócio com a ampliação da
área de atuação e do leque de clien-
tes. A Chaveiro Gold, que atuava
nos segmentos de chaves e afiação
de alicates e tesouras cirúrgicas,
passou a comercializar peças auto-
motivas novas e usadas.

Hoje, a empresa presta serviços
para instituições financeiras, pre-
feituras da Região Norte da
Bahia, órgãos estaduais e fede-
rais, grandes seguradoras do
país, além de empresas e residên-
cias. Janeildo também integra
um cadastro do Governo Fede-
ral que o permite participar de
licitações de qualquer órgão do
governo no território nacional.
Com o aumento da gama de cli-
entes, ele precisou de ajuda para
dar conta da demanda e terceiri-
zou os serviços de um Empreen-
dedor Individual. Assim como o
volume de trabalho, o fatura-
mento médio da empresa tam-
bém cresceu. A Chaveiro Gold
passou a faturar R$ 10 mil por
mês, valor três vezes superior ao
registrado em 2010.

Foto: Daniela Carvalho

Sebrae abre suas portas
para empreendedores

O número de empresas que fecham
suas portas nos dois primeiros anos
de vida tem diminuído, mas a falta
de conhecimento a cerca do mer-
cado (negócio, clientes, concorren-
tes e fornecedores) ainda é um dos
grandes causadores do fechamen-
to de muitos empreendimentos que
se bem planejados, teriam sucesso
garantido.
Para ajudar os novos empresários
nesta difícil tarefa, o Sebrae abre
suas portas para o conhecimento.
Na região norte do estado, os clien-
tes do Sebrae têm, no Ponto de Aten-
dimento do Sebrae de Jacobina e
de Senhor do Bonfim e nas Salas
dos Empreendedores em Capim
Grosso e Miguel Calmon, instru-
mentos que tornam o empreendi-
mento mais competitivo e reduzem
os riscos de fechamento.
Periodicamente são ministrados
cursos, palestras e oficinas. Os Pon-
tos de Atendimento são munidos
de pequenas bibliotecas, que ofere-
cem centenas de publicações para
consultas. São oferecidos mais de
130 títulos de DVDs que enfocam
as temáticas: Motivação, Lideran-
ça, Atitude, Marketing, Emprega-
bilidade, Relações Humanas, Aten-

dimento, Negociação, Comporta-
mento, Vendas e Agronegócio.
Nas Salas dos Empreendedores os
Agentes de Desenvolvimento dão
suporte aos empreendedores e em-
presários de micro e pequenas em-
presas, indicando as soluções para
os seus possíveis problemas.
O gestor do PA de Jacobina, Eral-
do Sousa, explica que qualquer
empreendedor pode solicitar a pro-
jeção de um dos títulos dos DVDs
e assistir na Sala de Treinamento
do Sebrae. “Sozinho ou em grupo,
o empreendedor pode vir até o Se-
brae e solicitar a projeção do mate-
rial escolhido. É importante ressal-
tar que a consulta às publicações e
às projeções não geram custos”.
Para o Coordenador Regional do
Sebrae, Geronilson Ferreira, man-

ter uma empresa funcionando não
é fácil, é preciso ter informações do
negócio, saber gerenciar e ter com-
portamento empreendedor. E o co-
nhecimento é o caminho para o
sucesso. “O Sebrae dispõe de pro-
dutos e serviços especialmente cri-
ados para capacitar e orientar o
empreendedor. São palestras geren-
ciais, cursos (presenciais ou à dis-
tância), consultorias e orientações”.
Endereços:
O Ponto de Atendimento do Sebrae
em Jacobina fica localizado à Rua
Senador Pedro Lago, nº100 – Sa-
las 1 e 2 – Centro. Telefone: (74)
3621 – 4342.
O Ponto de Atendimento do Sebrae
em Senhor do Bonfim fica localiza-
do à R Rua Benjamin Contant, nº12
– Centro. Telefone: (74) 3541-3046.
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Periodicamente são ministrados cursos, palestras e oficinas.
Os PAs também são munidos de publicações e dezenas de títulos de DVDs


