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Governo de Goiás e Banco do Brasil firmam 
parceria que permite a micro e pequenos 

empreendedores mais prazo para pagar dívidas
O Governo de Goiás firmou, 

na segunda (5), uma parceria 
com o Banco do Brasil (BB), 
para que empresários possam 
solicitar a ampliação do prazo de 
pagamento de dívidas a partir de 
R$ 1 mil, desde que estejam com 
pagamento em dia ou em atraso 
de até 14 dias. O benefício já está 
disponível em todas as agências 
do BB em Goiás e também pode 
ser acessado por micro e peque-
nos empresários que tenham 
conseguido crédito aprovado 
pelo banco. O secretário da Re-
tomada, César Moura, participou 
das negociações juntamente 
com a gerente de Intermediação 
e Recolocação no Trabalho, Yara 
Nunes, para a concretização do 
acordo e ressaltou a importância 

de parcerias que visam o empre-
go. “Esta é mais uma iniciativa 
de preocupação do governador 
Ronaldo Caiado na preservação 
dos empregos e dos negócios, 
principalmente, os de pequeno 
porte”, comentou Moura. 

O gerente de Negócios de 
Pessoa Jurídica do Banco do Bra-
sil, em Goiás, Tocantins e Distrito 
Federal, Adonias Miranda, explica 
que não se trata de uma renego-
ciação, mas um reperfilamento da 
dívida, o que melhora de imediato 
o fluxo de caixa do cliente. “Para 
apoiar as empresas na manuten-
ção da saúde financeira no atual 
cenário, o Banco do Brasil será 
a ponte necessária para manter 
as finanças e os negócios em 
normalidade, garantindo serviço 

seguro com qualidade e foco no 
cliente”, declarou Adonias. 

O cliente do Banco do Brasil 
interessado em aumentar o pra-
zo para pagamento das dívidas 
deve entrar em contato com a 
agência por telefone e, então, 
firmar o pedido em qualquer 
unidade do banco em Goiás. O 
cliente também poderá solicitar 
o reperfilamento pelo aplicativo 
do Banco do Brasil, caso o cré-
dito tenha sido obtido por meio 
do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), 
no aplicativo. Em Goiás, 4.439 
empresários que solicitaram fi-
nanciamento pelo programa do 
Governo Federal poderão reper-
filar suas dívidas com o BB.
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Live Solidária apoia músicos
A Live Cultural Solidária, realizada no sábado (10), e transmitida 

pela TV Brasil Central diretamente do palco do Teatro Goiânia, onde 
artistas goianos e a Orquestra Filarmônica de Goiás, é uma iniciativa 
da Secretaria da Cultura, em parceria com a Retomada, a OVG e o 
Gabinete de Políticas Públicas do Estado. O evento tem como principal 
objetivo a arrecadação de cestas básicas, alimentos não perecíveis e 
kits de higiene pessoal, que serão destinados às famílias de músicos 
cadastradas no site da Ordem dos Músicos do Brasil (https://www.
ombgo.com.br/). Acompanharão a Orquestra os sertanejos João 
Neto e Frederico, Rayan Barreto, Almir Violeiro, Erika Vilela (pianista) 
e Adhemar Rocha. A apresentação fica por conta da influenciadora 
digital, Gislene Patrícia.

Live da Retomada  
esclarece dúvidas sobre linhas 

de crédito do Peame
A Live da Retomada, 

promovida pelo de-
putado federal Glaus-
tin da Fokus em seu 
Instagram, recebeu, 
na segunda (5), mais 
uma participação do 
secretário da Retoma-
da, César Moura, que 
explicou sobre como 
ter acesso ao crédito 
disponibilizado pela 
GoiásFomento, com 
taxa de juros zero. 
Desta vez, a prefeita de São Miguel do Araguaia, 
Azaíde Borges, e o presidente da Associação Comercial do município, 
Roni, participaram da conversa sobre o pacote de R$ 112 milhões do 
Governo de Goiás, voltado para micro e pequenos empresários.

Retomada e 
Sebrae criam 

conexões para 
alinhar pontos 

de atendimentos
A  g e r e n t e  d e 

Intermediação e Recolo- 
cação no Trabalho, Yara 
Nunes, e as representantes 
do Sebrae, Camilla Costa e 
Larissa Ribeiro, se reuniram 
na terça (6), para traçar es-
tratégias sobre ponto físico 
de atendimento do Progra-
ma Mais Crédito. O projeto 
piloto desta ação contará 
com participação de um 
servidor do Sebrae para ofe-
recer consultorias e apoio 
sobre empreendedorismo, 
abertura e manutenção de 
pequenos negócios.
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Parceria discute qualificação de 250 operadores 
de máquinas de costura em São Simão

Uma equipe da Retomada se 
reuniu virtualmente, na terça (6), 
com representantes da prefeitura 
de São Simão para tratar sobre a 
qualificação de 250 operadores de 
máquinas do ramo da costura, por 
meio de cursos profissionalizantes 
dos Colégios Tecnológicos (Co-
tecs). Participaram o secretário da 
Retomada, César Moura, o gerente 
de Emprego e Renda, Rodrigo 
Rodrigues, e a gerente de Qua-
lificação Profissional e Colégios 
Tecnológicos, Thaís Finatto.

Golpe por e-mail tenta cobrar por 
serviços gratuitos do Mais Empregos

A Secretaria da Retomada recebeu denúncias de e-mails falsos que 
têm sido enviados cobrando dinheiro para a realização de cursos profis-
sionalizantes oferecidos por programas da pasta. Na segunda (5), post 
no Instagram da Retomada alertou que o Sistema Nacional do Emprego 
(Sine) não cobra nenhum tipo de taxa ou imposto para ofertar vagas de 
trabalho pelo Programa Mais Empregos e que todos os cursos oferecidos 
pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) e demais parceiros do Governo de Goiás neste 
programa são gratuitos e não cobram inscrição, matrícula ou mensalidade. Se você receber ou tiver 
conhecimento de alguém que tenha recebido algum boleto de cobrança por algum serviço prestado, 
não pague e denuncie, pois se trata de tentativa de golpe. Recomendamos que acompanhem as 
nossas redes sociais para informações oficiais.

Oportunidades de emprego
O Programa Mais Empregos continua com a divulgação 

diária de vagas de trabalho formal para vários municípios. 
Além disso, o banco de dados do programa também conta 
com oportunidades para quem tem ensino superior completo, 
além de opções para pessoas com deficiência (PCD). Para 
se candidatar, basta entrar no site da Retomada (retomada.
go.gov.br) e clicar na aba “vagas disponíveis” para conferir 
as opções. O agendamento para se candidatar a uma vaga é 
feito on-line pelo site do Vapt Vupt. 

Notas

Clique aqui.Link aqui.

https://retomada.go.gov.br/index.php/programa-mais-empregos/vagas-disponiveis
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Notas
Retomada e Acia
A 29º Reunião Ordinária As-

sociação Comercial e Industrial 
de Anápolis (Acia) foi realizada 
virtualmente, na quarta (7), trans-
mitida ao vivo pela página oficial 
da entidade no Facebook. O tema 
discutido foi a retomada da eco-
nomia empresarial e empréstimos 
a juros zero. Os convidados foram 
o secretário da Retomada, César 
Moura, e o presidente da Goiás-
Fomento, Rivael Aguiar.

Mais Crédito 
em Jaraguá

Para fazer a tratativa para o 
lançamento do Programa Mais 
Créditos, que será lançado em 
Jaraguá, o prefeito Paulo Vitor 
Avelar foi recebido, na quinta (8), 
na Retomada. Estavam presentes 
o secretário da pasta, César Moura, 
e o secretário de Desenvolvimen-
to Social, Wellington Matos. Na 
ocasião, o prefeito apresentou as 
demandas de Jaraguá e buscou a 
formalização de parcerias.

Para tratar sobre a abertura do Mais Empregos em Hidrolândia, 
o secretário da Retomada, César Moura, recebeu, na sexta (9), o 
prefeito Zé Délio Junior, acompanhado do seu assessor Mourão. 
O grupo discutiu os benefícios do programa de acordo com as 
demandas do município.

Mais Empregos em Hidrolândia

O Sebrae entende que o caminho nesse momen-
to de dificuldade econômica devido a pandemia é o 
empreendedorismo, e se posiciona como uma plataforma 
de solução que promove desenvolvimento. Pensando nis-
so,  o Sebrae solicitou, na sexta (9), a inclusão do Sebrae 
como atividade essencial à economia, o excluindo do 
revezamento das atividades comerciais. Participaram da 
reunião o secretário César Moura, os representantes interi-
nos de Tecnologia e Gestão do Sebrae, Carlos Vinícius Aires 
(diretor) e Fernando de Paula Ferreira (superintendência).

Sebrae como serviço essencial
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Sebrae como serviço essencial

Equipe da Secretaria 
da Retomada visitou, na 
quinta (8) e sexta (9),  mo-
radores de Americano do 
Brasil em mobilização para 
divulgação e matrícula 
dos cursos de capacitação 
oferecidos pelo Colégio 
Tecnológico (Cotec). A 
gerente de Cooperativis-
mo da Retomada, Rhaquel 
Liegem, foi a responsável 
por cadastrar dezenas de 
moradores do município.

Cursos em 
Americano 
do Brasil

Carteirinha do artesão

A carteirinha do artesão foi tema de entrevista, na quinta (8), 
com a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da 
Renda, Raíssa Rodrigues, para o Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera. 
Ela reforçou a importância do cadastramento para identificar esses 
artesãos no Estado e garantir políticas públicas específicas para o 
setor. Rodrigues também destacou que o processo é inteiramente 
gratuito e on-line, além de garantir benefícios para os artesãos.

Retomada participa de ação social
A Live Cultural Solidária, promovida pela Secretaria de Cul-

tura e apoiada pela Retomada, foi pauta de entrevista com o 
secretário César Moura, na quinta (8), para a TV Brasil Central 
diretamente do Teatro Goiânia, de onde a apresentação será 
transmitida. Moura destacou o objetivo da live, que é a arre-
cadação de cestas básicas, alimentos não perecíveis e kits de 
higiene pessoal, destinados às famílias de músicos cadastrados 
no site da Ordem dos Músicos do Brasil.
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Suellen Mara*
O aumento expressivo de 

novos negócios em Goiás não 

pode ser pensado de forma de-

sassociada da Economia Criativa. 

O aumento de empresas e, con-

sequentemente, da quantidade 

ofertada, eleva a competitividade 

e pressiona o foco na diferen-

ciação de bens e serviços para 

criação e fidelização de clientes.

As empresas precisam de-

senvolver modelos de negócios 

que estejam entrelaçados a pro-

cessos constantes de inovação 

e criatividade para conseguirem 

se destacar, além de precisarem 

estar atentas às novas formas 

de comercialização, demandas 

e tendências de mercado.

A moda é uma categoria des-

taque na exportação na área da 

Economia Criativa, desde 1999, 

em nosso Estado. Cabe mencio-

nar que os pequenos negócios 

possuem vantagens em relação 

às empresas de grande porte, 

pela maior possibilidade de dife-

renciação, personalização e ino-

vação de produtos, enquanto as 

maiores, para conseguirem maior 

lucratividade, precisam, muitas 

vezes, trabalhar com padroniza-

ção e economia da escala.

Um estudo de 2018 do Insti-

tuto Mauro Borges revela que 

a Economia Criativa contribuiu 

de 6,3 a 6,9% na produção de 

Goiás, de 2010 a 2015,  sendo as 

atividades científicas, técnicas, 

de alimentação,  de artes, cultura 

e esporte as que mais se desta-

caram.  

Já um estudo da Funda-

ção Getulio Vargas (FGV) e 

do Sebrae demonstrou que a 

Economia Criativa foi um dos 

setores mais atingidos pela que-

da do faturamento em 2020 e 

pelas demissões. Para modi-

ficarmos este cenário e gerar 

lucratividade, empregabilidade 

e sustentabilidade dos negócios 

em Goiás, principalmente dos pe-

quenos, é necessária a consciên-

cia da população para a valoriza-

ção cultural dos bens produzidos 

por goianos. Produtos como os 

do artesanato, por exemplo, além 

de gerar renda para os artesãos, 

transmitem senso histórico, iden-

tidade cultural e a criatividade 

humana para quem o adquire, 

assim como o que é produzido 

pelo setor de gastronomia e pe-

las performances culturais.

A produção da economia 

criativa e da cultura tem sido 

importantes para a manuten-

ção do bem-estar, contribuindo 

para que, em meio a pandemia, 

sejam realizados momentos de 

pausa para conforto e aprecia-

ção da vida. Valorizar a cultura 

e economia goiana, perpassa 

pelo consumo da produção dos 

pequenos produtores, das mú-

sicas, do artesanato, da moda, 

daquele café local e também de 

apresentações virtuais, como a 

Live Cultural Solidária, promovida 

pelo Governo do Estado, com 

artistas goianos e a Orquestra 

Filarmônica de Goiás.

Que possamos pensar nossos 

consumos e entender como eles 

estão atrelados à cadeia produ-

tiva, fortalecendo os empreen-

dimentos locais e contribuindo 

para a geração de emprego e 

renda, afinal, são os pequenos 

negócios os que mais empregam 

em Goiás, e são eles os que mais 

nos entregam, de forma material 

ou não, o senso de identidade, 

cultura e pertencimento. Sendo 

assim, eu te pergunto: qual pro-

fissional ou empreendedor você 

pode valorizar e incentivar hoje?

DICA DE LEITURA

Economia criativa e economia 
 da cultura em Goiás

*Suellen Mara é gerente de 

Avaliações e Informações da 

Secretaria da Retomada.
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