
RETOMADA 
Boletim semanal

EM PAUTAAno 1 - N° 31 - 16 de Abril de 2021

Governador Ronaldo Caiado inaugura  
sede do Programa Mais Crédito

O empreendedor em busca 
de crédito para atravessar o pe-
ríodo da pandemia de Covid-19 
conta agora com atendimento 
presencial especializado no cen-
tro de Goiânia. O governador 
Ronaldo Caiado inaugurou, na 
quarta (14), a sede do Progra-
ma Mais Crédito, uma ação do 
Governo de Goiás por meio da 
Secretaria da Retomada. “Nós 
oferecemos R$ 112 milhões de 
empréstimos com taxa de juros 
zero, o maior aporte do país para 
essa categoria”, afirmou Caiado.

A estrutura funciona na Ave-
nida Anhanguera, nº 5.311, Setor 
Central, onde autônomos, micro 
e pequenos empresários têm 
acesso a serviços gratuitos do 
programa, como informações de 
linhas de crédito, consulta e ne-
gociação de débitos, consultoria 
financeira, auxílio para abertura 
de microempreendedor individu-
al (MEI), câmara de conciliação, 
além de oficinas voltadas para 

empreendedorismo e negócios. 
“Nós queremos voltar a pessoa 
para a sua atividade. Para que 
ela continue gerando emprego,  
renda e sustentando a sua famí-
lia”, avaliou Caiado, ao lado do 
vice-governador, Lincoln Tejota. 

O Mais Crédito é realizado 
pela Secretaria da Retomada, 
em parceria com a Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC), GoiásFomento, Sebrae, 
Federação do Comércio do 
Estado de Goiás (Fecomércio-
-GO), Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do 
Goiás (Acieg) e plataforma de 
permutas multilaterais XporY. 

Também participaram da inau-
guração da sede do Programa 
Mais Crédito o secretário da In-
dústria e Comércio, José Vitti; o 
presidente da Goiás Fomento, Ri-
vael Aguiar; o diretor superinten-
dente do Sebrae Goiás, Fernando 
de Paula Gomes Ferreira e o pre-
sidente da Acieg, Rubens Fileti.

ATENDIMENTO
Por questões de segurança, 

os atendimentos presenciais na 
sede do Programa Mais Crédito 
são realizados com agendamento, 
pelos telefones (62) 98305-6364 
(WhatsApp), 0800-6467512 ou 
por e-mail (maiscreditogo@gmail.
com). “Nós queremos manter a 
segurança da população durante 
a pandemia, mas também ajudá-la 
com crédito, consultoria e nego-
ciação de dívidas”, afirmou César 
Moura. 

Para quem preferir, os atendi-
mentos virtuais seguem disponí-
veis pelo site da Retomada.

De acordo com o governador, 
os empréstimos são sem burocra-
cia, no entanto, o empreendedor 
vai receber orientação financeira 
de como e onde melhor investir 
o dinheiro. “Isso tudo é um pro-
cesso educativo, social e gerador 
de emprego e renda”, afirmou 
Caiado.
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https://retomada.go.gov.br/index.php/programas-e-projetos/mais-credito
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Mais Empregos e Mais Crédito 
ganham posto de atendimento 

em Caldas Novas
O governador Ronaldo Caiado 

e o vice-governador Lincoln Tejota 
visitaram a sede do Mais Crédi-
to e Mais Empregos, localizada 
no setor Central do município, 
que começou a funcionar nesta 
sexta-feira (16/4). O Programa do 
Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria da Retomada em par-
ceria com a Agência de Fomento 
de Goiás (GoiásFomento) e pre-
feitura, auxilia micro e pequenos 
empresários a se restabelecerem 
das consequências provocadas 
pela pandemia da Covid-19. 

“Aqui as pessoas são recebidas, 
orientadas, podem fazer emprés-
timos ou cursos de capacitação 
para um novo emprego”, afirmou 
o governador. “A unidade de Cal-
das Novas começou a funcionar 
hoje e já está liberando recurso e 
empréstimo sem juros”, enfatizou 
o secretário da Retomada, César 
Moura. 

Na sede do Mais Crédito, au-
tônomos, micro e pequenos em-

presários têm acesso a serviços 
gratuitos do programa, como 
informações de linhas de cré-
dito, consulta e negociação de 
débitos, consultoria financeira, 
auxílio para abertura de micro-
empreendedor individual (MEI), 
além de oficinas voltadas para 
empreendedorismo e negócios. 
No primeiro dia de atendimen-
to, foram distribuídas 26 senhas 
para serviços do Mais Crédito e 
32 para o Mais Empregos. 

Além do secretário César 
Moura, a equipe da Caravana da 
Retomada em Caldas Novas foi 
formada pelos gerentes Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis) e Rodrigo Rodrigues 
(Emprego e Renda) e da assessora 
Ana Paula Oliveira. O grupo da 
Secretaria da Retomada auxiliou 
na distribuição de cestas básicas 
do Governo de Goiás a artesãos 
de Caldas Novas em situação de 
vulnerabilidade em decorrência da 
pandemia de Covid-19.
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Governo de Goiás entrega primeiras ordens de 
crédito do Peame a micro e pequenos empresários

Durante a inauguração da 
sede para atendimento presencial 
do Mais Crédito, o governador 
Ronaldo Caiado fez as primeiras 
entregas das ordens de crédito do 
Programa Estadual de Apoio ao 
Empreendedor (Peame), lançado 
no dia 16 de março como parte 
das medidas de apoio aos micro 
e pequenos empresários para a 
concessão de linhas de crédito, 
com taxa de juro zero.  “O mais 
importante não é apenas o cré-
dito que foi dado, mas também a 
regularização da dívida daqueles 
que realmente estão com protes-
to em cartório, que querem fazer 
uma conciliação, ou que querem, 
mesmo não tendo o dinheiro para 
quitar o débito, fazer uma permuta 
e encontrar uma solução”, afirmou 
Caiado. 

O Peame objetiva preservar 
os empregos e apoiar empresas 
e famílias em situação de vulne-

rabilidade, durante o período da 
pandemia da Covid-19. Foram 
liberados R$ 112 milhões para 
empréstimos com juro zero para 
micro e pequenos empresários que 
não demitirem funcionários, assim 
como para MEIs e profissionais 
autônomos. Todos usufruem de 
carência de seis meses e prazo de 
pagamento de até 36 meses, que 

varia de acordo com a categoria. 
Até o momento, já estão 

registradas 7.181 propostas junto 
à GoiásFomento. A maioria delas 
é de pessoas jurídicas (empresas), 
no total de 6.021 solicitações. Ou-
tras 1.160 são de pessoas físicas. 
Além das mais de 500 propostas já 
aprovadas, outras 3.046 estão em 
análise junto à agência de fomento.

Goiás registra abertura de 3.095 empresas  
em março, terceiro recorde consecutivo em 2021

Em março, 3.095 empresas 
foram abertas em Goiás. O indi-
cador supera o último recorde no 
Estado nos últimos cinco anos, 
que foi registrado em fevereiro 
de 2021, com novos 2.794 Cadas-
tros Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJs) no mês. Os dados foram 
divulgados no Relatório Estatísti-
co de março, da Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg). 

Com o terceiro recorde conse-
cutivo em 2021 em Goiás, a soma 
dos novos CNPJs consolidados 
apenas no primeiro trimestre 
somam 8.712, o que equivale a 
33,3% da abertura de empresas 
no Estado no ano passado. Em 
2020, foram 26.109 estabele-
cimentos abertos em território 
goiano, o maior quantitativo dos 

últimos cinco anos. 
No mês que é comemorado 

o Dia Internacional da Mulher, 
Goiás chegou à marca de 38% 
de mulheres no quadro societário 

das empresas abertas no ano. 
Segundo o Relatório Estatístico 
de março da Juceg, das 8.712 
empresas abertas em 2021, 3.304 
são comandadas por mulheres.
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Notas

Retomada promove live em seu canal do YouTube 
para apresentar cursos gratuitos do Cotec
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A Retomada realizou, na terça 
(13), uma live (assista aqui) trans-
mitida pelo canal da pasta no 
YouTube, para discutir sobre as 
novas demandas do mercado de 
trabalho e como os Colégios Tec-
nológicos (Cotecs) podem auxiliar 
os goianos na busca por qualifica-
ção e capacitação. A apresentação 

do programa do Governo de Goiás 
contou com falas do superinten-
dente de profissionalização, Thiago 
Pena, e dos gerentes da Retoma-
da, Yara Nunes (Intermediação 
e Recolocação do Trabalho) e 
Suellen Mara (Avaliações e Infor-
mações), além da diretora dos 
Cotecs, Thaís Finatto. 

O  g r u p o  ex p l i co u  a o s 
telespectadores sobre a diferen-
ça entre os cursos de qualificação 
e capacitação e também sobre 
a importância de um profissional 
qualificado na busca por trabalho 
formal. Além disso, ensinaram 
como realizar um cadastro para fa-
zer um curso gratuito pelo Cotec.

Live do PAB discute sobre previdência para artesãos
A gerente de Artesanato 

da Retomada, Míriam Pires, 
participou, na quarta (14), de 
um evento on-line no YouTube, 
promovido pelo Programa do 
Artesanato Brasileiro (PAB).  A 
previdência para os artesãos foi 
o tema abordado pela jornalista 
Juliane Guzzoni, o auditor-fiscal 
da Receita Federal, Glaucio Diniz. 
O grupo recebeu orientações e 
sugestões para o planejamen-
to previdenciário dos artesãos 
brasileiros. 

Também participaram do 
evento o coordenador-geral de 
Empreendedorismo e Artesa-
nato, atualmente comandando 
a Subsecretaria de Desenvol-

vimento das Micro e Pequenas 
Empresas, Empreendedorismo 
e Artesanato do Ministério da 
Economia, Fábio Silva, além 
do presidente da Conampe e 
coordenador temático do MEI 

no Fórum Permanente das Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do MEI, Ercílio 
Santinoni. Presentes ainda, os 
coordenadores regionais do Ar-
tesanato Brasileiro.

Setor de eventos infantis
Representantes do setor de eventos infantis se reuniram, na se-

gunda (12), com uma equipe da Retomada. Na ocasião, Rosângela 
Ventura e Pedro Ventura, solicitaram apoio ao setor que foi afetado 
pela pandemia com as restrições de eventos e aglomerações. Parti-
ciparam a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, e o assessor Gustavo Pompeu.

youtube.com/watch?v=gnATYx3520Y
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Cooperativa em Hidrolândia
A Retomada realizou, na segunda (12), uma visita técnica 

a Cooperhidro, a cooperativa de catadores de Hidrolândia, 
para um diagnóstico geral do local. A cooperativa vai contar 
com apoio do Coopera Goiás, da Retomada, do IncubaCoop, 
da OCB/GO, do Sebrae e da Prefeitura de Hidrolândia.  Na 
ocasião, foram distribuídas máscaras modelo N95 para os 
12 catadores que trabalham na cooperativa. O gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, repre-
sentou a Retomada na visita.

Live da Retomada
Em mais uma “Live da Reto-

mada”, o secretário César Moura 
falou, na terça (13), sobre quem 
e como pode acessar o crédito 
disponibilizado pelo Governo de 
Goiás, através da GoiásFomento, 
com taxa de juros zero. Desta vez, 
foi acompanhado pelo prefeito 
de Varjão, Rafael Pereira, e pelo 
vice-prefeito, Diogo Guimarães. O 
encontro foi transmitido, na terça 
(13), pela página do Instagram 
do deputado federal, Glaustin da 
Fokus, que mediou a conversa 
sobre o pacote de R$ 112 milhões 
do Peame, voltado para micro e 
pequenos empresários.

Cooperativismo nas Escolas
A Retomada foi convidada pela Secretaria de Estado de Educa-

ção (Seduc) para participar, na terça (13), da aula inaugural do Curso 
de Formação em Cooperativismo para Formadores do Programa 
Cooperativismo nas Escolas, realizado pela Organização das Coope-
rativas Brasileiras de Goiás (OCB/GO) em parceria com a Seduc na 
rede estadual pública de ensino do Estado. Representaram a pasta a 
superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, e os gerentes Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo).

Feira Cultural 
Estação Jarina

A gerente de Artesanato 
da Retomada, Míriam Pires, 
participou, na sexta (16), 
de um evento promovido 
pela Secretaria de Educação 
e Cultura de Leopoldo de 
Bulhões. A live foi transmi-
tida pelo Facebook da Feira 
Cultural Estação Jarina. O 
evento “Artesanato, desafios, 
aprendizado e identidade”, 
discutiu a importância do 
artesanato goiano e as difi-
culdades enfrentadas pelos 
artesãos no momento de 
pandemia. 
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Grupo  
de Estudos

O sexto encontro do Gru-
po de Estudos Sobre Desen-
volvimento Econômico foi 
realizado, na quinta (15), entre 
os servidores da Retomada. 
O grupo discutiu o livro “De-
sejável Mundo Novo: vida 
sustentável, diversa e criativa 
em 2042”, de Lala Deheinze-
lin. Participaram do debate a 
gerente de Cooperativismo, 
Rhaquel Liegem, os técnicos 
em Gestão, Márcia Regina 
Tristão e Leandro Crispim, e a 
assessora Ana Catarina Moura.

360º Reunião do FCO
A 360º reunião do Fundo Constitucional de Financiamento do Cen-

tro-Oeste foi realizada, na quinta (15), e aprovou a liberação de R$ 139 
milhões, o que deve gerar 338 empregos diretos em todo o Estado, para 
as Linhas de Financiamento dos Programas Empresarial e Rural. Partici-
param da videoconferência, diretamente da Retomada, o secretário da 
pasta, César Moura, o superintendente de Produção Rural Sustentável 
da Seapa, Donalvam Maia, a gerente de Apoio ao CDE/FCO, Wiviane 
Cutrim Alves, e representantes de outras entidades.

Setor lácteo de São Luís de Montes Belos
Uma equipe da Retomada se reuniu virtualmente, na quinta (15), com 

secretários de São Luís de Montes Belos para tratar sobre o fomento da 
cadeia produtiva láctea. O grupo também propôs ações para o setor. 
Participaram o secretário César Moura, o gerente de Emprego e Renda, 
Rodrigo Rodrigues e a diretora dos Colégios Tecnológicos, Thaís Finatto.

Escola do Futuro
Na terça (13), os secretários César Moura (Retomada) e 

Márcio César Pereira (Sedi), se reuniram virtualmente com 
a procuradora geral do Estado, Juliana Diniz Prudente e 
o procurador setorial da Sedi, Daniel Garcia de Oliveira 
para tratar sobre o projeto Escola do Futuro do Estado 
de Goiás e os Colégios Tecnológicos (Cotecs).
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Ação social em Olhos d’Água
A chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, a superintendente da Retomada, Raíssa 

Rodrigues e a gerente de Artesanato Míriam Pires, auxiliaram, na quinta (15), na distribuição de cestas básicas 
a artesão de Olhos d’Água, distrito de Alexânia e considerada a capital goiana do artesanato. A ação faz parte 
da ação social do Governo de Goiás, gerenciadas pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), e voluntários de outras 
secretarias e órgãos do Governo.

FAC 2021
Na sexta (16), a gerente da 

Retomada Miriam Pires par-
ticipou da live realizada pela 
Secretaria de Cultura (Secult 
Goiás) sobre o edital do FAC 
2021. Participaram represen-
tando a Secult o superinten-
dente de incentivo e fomento 
à cultura, Nilson Jaime; Sasha 
Witkowski, gerente de planeja-
mento e fomento a cultura, e 
artistas e produtores culturais 
do Estado.
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Mais Empregos  
e Mais Crédito  
na TBC

Para esclarecer dúvidas sobre 
os programas da pasta, Mais Em-
pregos e Mais Crédito, a gerente 
de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, foi entrevistada, na quinta 
(15), para a TV Brasil Central. A ge-
rente falou sobre como solicitar as 
linhas de crédito para autônomos, 
pequenas e microempresas.

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Peame 
no Jornal 

Opção
Para falar sobre a im-

portância do Programa 
Estadual de Apoio ao Em-
preendedor (Peame), do 
Governo de Goiás, o secre-
tário da Retomada, César 
Moura, foi entrevistado, 
na quarta (14), pelo Jornal 
Opção. Moura falou que 
o Peame oferece crédi-
to a juro 0%, seis meses 
para começar a pagar e 
até 36 meses para quitar 
os débitos para autôno-
mos, micro e pequenos 
empresários. O secretário 
também destacou a pre-
ocupação do governador 
Ronaldo Caiado na preser-
vação dos empregos e na 
continuidade dos micro e 
pequenos negócios, que 
são os maiores geradores 
de empregos em Goiás e 
no Brasil. 

Sede do Mais Crédito
Na inauguração da sede do programa Mais Crédito, quarta (14), 

o secretário da Retomada, César Moura, concedeu entrevista em 
coletiva para repórteres da TV Brasil Central, Papo Aberto, e outros. 
Na ocasião, Moura falou sobre o funcionamento do espaço para 
autônomos, micro e pequenos empresários, que no local terão 
acesso a diversos serviços gratuitos do Programa, como infor-
mações de linhas de crédito, consulta e negociação de débitos, 
consultoria financeira, auxílio para abertura de microempreendedor 
individual (MEI), câmara de conciliação, além de oficinas voltadas 
para empreendedorismo e negócios. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qIyESjSUxIc
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Gracinha Caiado*

Há mais de um ano, o vírus da 
Covid-19 mudou completamente 
nossas vidas. E atingiu de forma 
impiedosa a população mais po-
bre do Brasil, com desemprego, 
insegurança alimentar e queda 
de renda. 

A desigualdade brasileira au-
mentou e as expressões da po-
breza se multiplicaram. A crise é 
sanitária e humanitária. 

No Brasil, choramos a morte 
de mais de 360 mil pessoas e 
lutamos para que a vacinação 
possa chegar a todos.

Em Goiás, tivemos urgência 
para que essa crise tivesse mo-
vimentos de proteção social. 
Nunca ficamos no universo da 
paralisia e realizamos um traba-
lho importante nesses meses de 
pandemia. 

Neste período, a principal 
orientação do governador 
Ronaldo Caiado foi para que ne-
nhum goiano ou goiana ficasse 
desprotegido. E assim trabalha-
mos, superando as limitações 
que os protocolos para evitar 
a disseminação do vírus nos 
impõem, e com foco no objeti-
vo de chegar àqueles que mais 
precisam. 

Desta forma, distribuímos 
mais de 500 mil cestas básicas 

em todos os 246 municípios. 
Ampliamos o atendimento do 
Restaurante do Bem, com a dis-
tribuição de mais de 6 milhões 
de refeições em 2020 nas 13 uni-
dades do restaurante em Goiás. 

Não paralisamos as bolsas 
estudantis do Programa Univer-
sitário do Bem (ProBem) e orga-
nizamos um forte programa com 
foco na melhoria habitacional de 
famílias em vulnerabilidade. 

A pandemia da Covid-19 acen-
tuou novas expressões de po-
breza e uma nova realidade que 
precisa ser compreendida para 
que então se possa trabalhar a 
garantia do direito de todos à 
proteção social. 

Os trabalhadores da Saúde 
são guerreiros da linha de frente 
do combate à pandemia e a to-
dos eles estendo a nossa eterna 
gratidão. Mas não podemos nos 
esquecer dos trabalhadores so-
ciais, que também vão a campo 
e fazem o trabalho fundamental 
de diminuir ao máximo as des-
proteções sociais causadas pela 
pandemia. 

Ao longo de 2020, o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) esteve 
ao lado desses trabalhadores. 
Construímos junto às primeiras-
-damas e gestores de Assistência 
Social dos municípios uma verda-
deira rede de apoio, prestação de 

informações e capacitações por 
meio do contato direto e uma 
relação de diálogo e parceria. 
Pude testemunhar a resposta ágil 
e eficiente desses trabalhadores 
à maior crise social da história 
recente, levando a força de seu 
trabalho a cada canto de Goiás. 

Em março deste ano, reati-
vamos essa rede de parceria, 
solidariedade e articulação com 
os 246 municípios goianos, re-
presentados por suas primeiras-
-damas, gestores e trabalhadores 
sociais, após dois meses para 
que as novas administrações 
municipais pudessem assumir as 
prefeituras e tomar conhecimen-
to da gestão. 

Além de duas videoconferên-
cias semanais, voltamos a realizar 
oficinas e minicursos promovidos 
em parceria com a Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) 
e a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Seds). E 
desta forma seguiremos, com a 
criação de laços de cooperação 
e trabalho em conjunto, para 
podermos fazer mais e muito 
melhor por todos aqueles que 
vivem em vulnerabilidade.

DICA DE LEITURA

Enfrentando juntos
 a pandemia

*Gracinha Caiado é primeira-dama do 

Estado de Goiás e coordenadora do 

Gabinete de Políticas Sociais (GPS)
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