Sebrae organiza
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Semana

do

Segue até o próximo sábado (19/05) a Semana do Empreendedor
promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e o Sebrae-SP de Guarulhos. Com palestras online, o
evento reúne nomes de peso como Benny Goldenberg, proprietário
dos restaurantes Mangiare Arturito e La Guapa e sócio de Paola
Carossella, do Masterchef Brasil.
A atividade começou na última segunda-feira (14) com as
palestras Como ter um salão de beleza e ainda ser feliz,
ministrada por Fabiana Gondim, e Dicas práticas e case de
sucesso em salão de beleza, com Thony Rodrigues, do Jacques
Janine Itaim.
Benny Goldenberg será o responsável pela primeira palestra
desta terça-feira (15/05): Como se tornar uma referência no
mercado de alimentos, a partir das 9h. O dia também terá, das
16h às 17h, a palestra Dicas práticas e cases de
sucesso/Pastifício Cipolletta e Naturalle Marmitaria, com
Marília Cipolletta e Fernanda Cassullo (talk show).
Na quarta-feira (16/5), a consultora do Sebrae Madga Calegari
falará sobre Educação Financeira e Acesso a Crédito, às 9h.
Reinaldo Domingos (PhD em Educação Financeira, escritor,
educador e autor do livro Terapia Financeira e da metodologia
DSOP – Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar), ministrará a
palestra Educação Financeira para sua Empresa e para sua
família, às 16h.
Duas palestras serão ministradas na quinta-feira (17/5). A
primeira será Comércio eletrônico: Como decolar com seu
negócio – Empresa Xtech, com Alfredo Soares, fundador e CEO da
Xtech Commerce (9h), e a segunda Mercado Livre – O comércio
eletrônico e a era do Marketplaces, com André Santos,

supervisor Comercial do Mercado Envios no Brasil e autor do
livro Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces
(16h).
As tendências para o varejo são o tema dos eventos de sextafeira (18/5). Os temas das palestras são Pegada para o Futuro:
O passo a passo para transformar sonhos em resultados, de Fred
Alecrim, às 9h, e Moda Inclusiva, de Daniela Auler (17h).
A Semana será encerrada por Ana Jacobs (CBBlogers) e Luis
Claudio com o evento Como Crescer no Mundo Digital – Dicas de
como transformar um blog em empresa.
A ação também tem a parceria da Associação Comercial e
Empresarial (ACE) de Arujá e da Associação das Empresas do
Centro Industrial de Arujá (AECIA).
Serviço
Quem

quiser

participar

do

evento

pode

ser

inscrever

diretamente na Rua Adhemar de Barros, 60, Centro (Espaço
Empreendedor) ou pelo telefone 4655-3883 e solicitar o link de
acesso ao evento. A atividade é gratuita.
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