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Boletim semanal

Governo de Goiás investe R$ 3,7 milhões 
em Centro de Tecnologia e Capacitação 

da Emater
O governador Ronaldo Caiado inaugurou, 

na quinta (17), o novo Centro de Tecnologia 

e Capacitação (Centrer), da Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural 

e Pesquisa Agropecuária (Emater), em 

Goiânia. Para a reforma e ampliação do pré-

dio, foram investidos R$ 3,79 milhões pela 

atual gestão. Os recursos são provenientes 

da antecipação de ativos remanescentes da 

liquidação da antiga Emater empresa. 

O Centrer conta agora com unidades di-

dáticas, alojamento e uma biblioteca, que 

reúne mais de 20 mil volumes, entre livros, 

revistas, folhetos, dicionários, teses, mapas 

e trabalhos apresentados em congressos. 

O espaço é voltado para qualificação de 

produtores rurais da agricultura familiar, 

técnicos e extensionistas. Neste sentido, foi 

assinado um termo de cooperação entre 

a Emater e a Retomada para a elaboração 

de cursos do Colégio Tecnológico (Cotec) 

voltados para atender as demandas da 

agricultura familiar. 

“O que estamos fazendo é facilitar a 

vida dos produtores. É importante que 

eles se conscientizem e façam os cursos 
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como os oferecidos pela Emater, Senar 

e Sebrae. Os pequenos agricultores, se 

tiverem uma boa tecnologia, serão ca-

pazes de ter produtividade maior que a 

do grande produtor, porque estão cui-

dando diretamente daquele pequeno pe-

daço de chão”, disse o governador, que 

estava acompanhado da coordenadora 

do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e 

presidente de honra da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG), a primeira-

-dama Gracinha Caiado.

Participaram também da solenidade os 

secretários Tiago Mendonça (Agricultura), 

e César Moura (Retomada); o deputado 

federal e presidente da Federação da Agri-

cultura do Estado de Goiás (Faeg) e do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar-GO), José Mário Schreiner; o supe-

rintendente em Goiás do Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

José Eduardo de França; o presidente do 

Banco do Brasil, Fausto Ribeiro; e o presi-

dente da Sociedade Goiana de Pecuária 

e Agricultura do Estado de Goiás (SGPA), 

Eurico Velasco.
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Governo de Goiás, por meio da Retomada, 
promove Feira de Empregos + Social, com 3 

mil vagas de trabalho e serviços gratuitos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria 

da Retomada, promove a Feira de Empregos 

+ Social, com oferta de 3 mil vagas de traba-

lho, além de serviços sociais gratuitos para a 

população. Os atendimentos são realizados 

em parceria com a Secretaria de Desenvolvi-

mento Social (Seds), o Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS) e Organização das Voluntárias 

de Goiás (OVG). O evento foi realizado na 

quinta (17) e sexta (18), no Cotec Sebastião 

Siqueira, ao lado do Buriti Shopping.

O secretário da Retomada, César Moura, 

afirmou que o objetivo do evento é apro-

ximar ainda mais as vagas de emprego da 

população que precisa de um trabalho com 

carteira assinada. “O governador Ronaldo 

Caiado sempre ressalta que o emprego é o 

programa social mais eficiente do mundo, 

e podemos ver na prática o quanto isso é 

verdade. Um dos entraves para a colocação 

no mercado de trabalho é a falta de qualifi-

cação profissional, o que buscamos resolver 

com a oferta de cursos gratuitos do Cotec”, 

pontuou Moura.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimen-

to Social (Seds) ofereceu atendimento para 

emissão de documentos como registro civil, 

passaporte do idoso, passe livre da pessoa 

com deficiência, e Carteira de Identifica-

ção do Autista. Segundo o titular da Seds, 

Wellington Matos, a parceria tem produzi-

do resultados importantes. “São ações que 



visam a promoção de oportunidades de 

emprego, além de serviços ao cidadão, e 

contribuem para a retomada da economia 

e para a dignidade da pessoa em diferentes 

contextos”.

Preocupada com a capacitação profissional 

dos goianos, a Retomada realizou inscrições 

em cursos gratuitos do Colégio Tecnológico, 

com emissão de certificado. Além disso, o 

Goiás Social, iniciativa implementada pelo 

Gabinete de Políticas Sociais (GPS), tam-

bém participou com a entrega de cartões 

do Mães de Goiás.
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Governo de Goiás e Banco do Brasil firmam 
protocolo de intenções para expansão da 

cadeia produtiva de mandioca
O Governo de Goiás e o Banco do Brasil 

firmaram, na quinta-feira (17/02), um pro-

tocolo de intenções com o objetivo de de-

senvolver ações conjuntas para fortalecer 

e expandir a cadeia produtiva da mandioca 

e da agricultura familiar no Estado. A assi-

natura ocorreu durante a inauguração do 

novo Centro de Tecnologia e Capacitação 

(Centrer), da Agência Goiana de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-

pecuária (Emater).

O secretário da Retomada, César Moura, 

reforçou junto ao presidente do Banco do 

Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, pedido 

de apoio para montar um fundo de aval 

para o FCO Empresarial. Ao ouvir a propos-

ta, Fausto sinalizou a possibilidade real de 

apoiar a sugestão.

“A vocação do Banco do Brasil é alavancar 

o setor rural. Então, é uma parceria funda-

mental”, afirmou o governador Ronaldo 

Caiado. Ele aposta na soma de esforços 

como uma estratégia capaz de melhorar 

ainda mais o agro, setor em que o País é 

referência internacional. “Se levarmos a 

tecnologia, a ciência e o desenvolvimento 

do bioinsumo para o campo, vamos diminuir 

o custo do produtor”, citou, como exemplo.

O protocolo de intenções envolve as Se-

cretarias de Estado da Retomada e da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 

além da Emater. O foco é auxiliar a agricul-

tura familiar responsável pela produção de 

mandioca que, por sua vez, dá vida ao Proje-

to de Cerveja Regional de Mandioca, desen-

volvido pelo Estado desde 2020 em parceria 

com a Ambev e a Colombina. O secretário 

da Retomada, César Moura, falou do apoio à 

agricultura familiar. “Estamos levando renda 

direto para as famílias, pois temos que for-

talecer o bairro, para fortalecer a cidade e, 

assim, fortalecer nosso Estado”, disse.
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Veículos do APL Lácteo iniciam visitas a 
municípios do Oeste Goiano

A caminhonete e o trailer disponibilizados para auxiliar os produtores de leite do Arran-

jo Produtivo Local (APL) iniciaram as visitas por municípios do Oeste Goiano. A agenda 

desta semana começou na segunda (14), no povoado do Limoeiro, e na terça (15), em 

Santana, ambos em São Luís de Montes Belos, onde a entrega dos veículos foi realizada 

na semana passada. Já na quinta (17), os equipamentos passaram por Córrego do Ouro, 

e na sexta (18), visitaram Iporá. Esses veículos são versáteis e podem ir diretamente até 

as propriedades  auxiliando  em visitas a produtores de leite  e outros tipos de APLs 

goianos.
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Aulas dos cursos do Goiás Social iniciam 
em São Luís de Montes Belos

As inscrições para os cursos do Goiás 

Social em São Luís de Montes Belos termi-

naram na terça (15) e as aulas já iniciaram 

no mesmo dia.  Ao todo, 204 pessoas re-

alizaram matrícula nos cursos de Corte e 

Costura, Maquiagem, Confeitaria e Rotinas 

Administrativas. As aulas são ministradas 

na Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

e vão até o dia 25 de fevereiro. 

Os cursos oferecidos para o município são 

gratuitos e os alunos receberão certificado 

emitido pelo Colégio Tecnológico. A ação 

do Governo de Goiás tem apoio da Reto-

mada, Secretaria de Desenvolvimento So-

cial (Seds) e  Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS).



Retomada promove palestra sobre 
mentalidade forte no Ciclo de Palestras

O ciclo de palestras da Retomada conti-

nuou nesta terça (14), com o empreendedor 

e escritor Leonardo Lívio como convidado. 

A assessora de Projetos da Retomada, Már-

cia Pires, mediou a conversa sobre menta-

lidade forte para os servidores da pasta. O 

palestrante deu dicas de como construir sua 

auto-imagem e ser seu próprio grande he-

rói, além de formas de alcan-

çar metas e sonhos. Confira 

a palestra completa no link .

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.youtube.com/watch?v=PpUyZJNru7I


 BOLETIM SEMANAL |  9  

Retomada participa de turnê de entregas 
do Goiás Social

A Retomada foi representada pela chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, como 

auxílio durante as entregas do Mães de Goiás, do Goiás Social. O benefício oferece R$ 

250 mensais para mulheres com filhos de até seis anos e que vivem em situação de vul-

nerabilidade social. 

A equipe do Goiás Social começou as entregas da semana em Uirapuru, na segunda 

(14), com 110 cartões. Já na terça (15), passaram por Itapaci, onde entregaram 71 car-

tões, e Pilar de Goiás, com mais 73 cartões. Na quarta (16), mães de São Luiz do Norte 

receberam 117 cartões, e de Heitoraí, 105 cartões. Mossâmedes e Faina foram visitadas 

na quinta (17), com 33 e 116 cartões, respectivamente. Por fim, na sexta (18), 111 cartões 

foram entregues em Guaraíta.

São Luiz do Norte

Mossâmedes 

Guaraíta
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Faina

Itapaci

Uirapuru

Pilar de Goiás
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Posto do Mais Empregos de Cristalina 
recebe visita técnica

A central de vagas do Mais Empregos 

funciona em unidades do Vapt Vupt em 

Cristalina, e recebeu uma visita técnica de 

equipe da Retomada para supervisão do 

funcionamento do programa, na terça (15) 

e na quarta (16). Na ocasião, representando 

a Retomada, a técnica em Gestão Pública, 

Letícia Oliveira, se encontrou com o secre-

tário municipal de Administração, Genelú-

cio Vieira, para tratar sobre melhorias nos 

serviços do Mais Empregos no município.



 12  |  BOLETIM SEMANAL

NOTAS
NOTAS

O secretário da Retomada, César Moura, participou de reunião no Sistema OCB/ Goiás 

com representantes do Fórum Empresarial de Goiás, na segunda (14). O grupo discutiu 

algumas diretrizes do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), além de conferirem 

a apresentação do Projeto de Desenvolvimento Econômico para Goiânia.

Cursos profissionalizantes em Iaciara
O secretário da Retomada, César 

Moura participou de reunião na se-

gunda (14) sobre cursos profissiona-

lizantes via Colégio Tecnológico, com 

a secretária de Políticas Públicas para 

Mulher e Cultura de Iaciara, Graziela 

Lima, e o assessor especial de Cultu-

ra do Estado de Goiás, Nel Anakim. O 

grupo discutiu a possibilidade de par-

ceria entre a prefeitura e a pasta para 

a oferta desses cursos, principalmente 

focados em artesanato, além de outros 

projetos de empregabilidade e renda.

Ações de Ensino entre Retomada e CETT
Uma equipe da Retomada se reuniu remo-

tamente com diretoras do Centro de Educa-

ção Técnico e Tecnológico da Universidade 

Federal de Goiás (CETT/UFG), para falar da 

extensão das ações de ensino, na segunda 

(14). Estiveram presentes, da Retomada, o 

gerente de Qualificação Profissional e Co-

légios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, a  

coordenadora pedagógica, Marinalva Nunes 

e a aprendiz do futuro, Geovana Bento. Pelo 

CETT/UFG, participaram as diretoras de en-

sino,  Daniana Pimenta e Alethéia Ferreira.

Reunião do FCO
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NOTAS
NOTAS

Retomada e Emater
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, participou de reunião com re-

presentantes da Agência Goiana de Assis-

tência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (Emater), na terça (15). O 

grupo, que incluiu o presidente da Agên-

cia, Pedro Leonardo Rezende, celebrou a 

parceria entre Retomada e Emater para o 

oferecimento de cursos profissionalizantes 

via Colégios Tecnológicos.

Capacitação para empregabilidade
Na quarta (16), o gerente de Desenvolvi-

mento de Áreas Vulneráveis,  Rafael Sôffa, 

e a superintendente da Retomada, Raíssa 

Rodrigues, estiveram em reunião com re-

presentantes da plataforma de serviços 

de computação Amazon Web Service 

(AWS). A empresa organiza o Re-Start, 

projeto que capacita pessoas na área de 

tecnologia da informação. O Governo de 

Goiás planeja parceria com a empresa 

para oferecer cursos e empregar goianos 

interessados em trabalhar com TI. 

Participaram do encontro, da Secreta-

ria de Desenvolvimento Social (Seds), o 

chefe de gabinete Cássio Silva e o ge-

rente Raul Wosnjuk. Da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento e Inovação 

(Sedi), a subsecretária Sheila Oliveira, os 

superintendentes José Teodoro e Lidiane 

Monteiro. Pela Secretaria Geral da Gover-

nadoria (SGG), o subsecretário Leonardo 

Saad, a superintendente Danielle Gomes, 

o gerente Leonardo Queiroz e a líder de 

Área e/ou Projetos, Paula Gomes, além 

dos representantes da AWS, Andrea Leal, 

Rubem Paulo Saldanha e Davi Arruda.

Padronização de Informações
A equipe de Gerência 

de Avaliações e Infor-

mações da Retomada 

se reuniu, nesta sex-

ta (18), para discutir 

ações a serem toma-

das nos meses de fe-

vereiro e março deste 

ano. A padronização 

de informações, com-

pliance e pesquisas do 

Crédito Social foram 

alguns dos assuntos 

discutidos na reunião. 

Estiveram presentes a gerente Suellen Mara, do apoio adminis-

trativo, Lucivone Moura, os economistas Raphael Telles e Ramon 

Aureliano, e os assessores Ana Catarina e Pedro Simões.
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NOTAS
NOTAS

Incentivo a cooperativas
Para acompanhar a execução do Projeto 

IncubaCoop, na quarta (16),  o gerente de 

Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis,  

Rafael Sôffa, se reuniu com Lorena Morais, 

assessora da Gerência de Execução e Pro-

jetos da Secretaria Geral da Governadoria. 

O projeto fomenta  a incubação de empre-

endimentos solidários por meio de coope-

rativas no Estado.

Projeto de Semana de Moda de Goiás
Secretaria da Retomada, Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Agência 

Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetur), Goiás Turismo, Sindicatos, Associações 

e Câmara da Moda, organizam uma Semana de Moda de Goiás, a ser realizada de 31/8 

a 3/9. Representantes dessas instituições se reuniram, na quinta (17), para o lançamen-

to do projeto de estruturação do evento. O objetivo é o fortalecimento do cenário da 

moda no estado, por meio de workshops, palestras, rodada de negócios, consultorias, 

exposições e desfiles. Participaram, da Retomada, os gerentes Rafael Sôffa (Desenvol-

vimento de Áreas Vulneráveis) e Rodrigo Veiga (Mobilização para Emprego e Renda), e 

os assessores Pedro Simões e Ramon Dal Castel.

Programa IncubaCoop 
Uma equipe da Retomada se reuniu na 

sexta (18), com o consultor técnico da Vira-

ser, Daniel Ferreira, para falar sobre o pro-

grama IncubaCoop, na sexta (18). A Viraser 

é uma organização social especializada em 

economia circular e logística reversa que 

apoia cooperativas de reciclagem. Da Re-

tomada estiveram presentes os gerentes 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo) e Rafael 

Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulnerá-

veis), a assistente social, Ana Cristina, e a 

contadora, Gabreilla Pipolos.
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NOTAS
NOTAS

Reunião com Sudeco
O secretário da Retomada, César Moura, se reuniu com o superintendente de Desenvol-

vimento do Centro-Oeste, da Sudeco, Nelson Fraga, e com o diretor de implementação 

de projetos e fundos, César Lima, na sexta (18). Eles conversaram sobre futuros projetos 

e ações, como o FCO.

Capacitação e emprego em Pirenópolis
Cursos de capacitação e vagas de emprego foram assunto de reunião entre o se-

cretário da Retomada, César Moura, e representantes de Pirenópolis, na sexta (18). 

O grupo desenvolveu a agenda de cursos profissionalizantes, ofertados pelo Goiás 

Social aos moradores do município. Além disso, discutiram a disponibilidade de 

vagas de trabalho na região, e a possibilidade de um evento de divulgação dessas 

oportunidades. Participaram o prefeito Nivaldo Melo, o assessor executivo, Coronel 

Mendonça, e vereadores de Pirenópolis.



Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

O programa Retomada em Conexão deste sábado (12) contou com a pre-

sença da professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Alethéia Ferreira 

e do gerente da Retomada, Rodrigo Rodrigues, que falaram sobre os Colé-

gios Tecnológicos (Cotecs). O projeto, que tem parceria entre a Secretaria da 

Retomada e UFG, conta com diversos cursos de qualificação e capacitação 

disponibilizado de maneira gratuita para a população goiana e garante certi-

ficado após finalização do curso. Para assistir o programa que foi 

apresentado por Suelen Mara e Victória Cywinski é só acessar o 

canal no YouTube da TBC, pelo link.

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Joana Dark e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada
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https://youtu.be/5zXGmzndOps
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Diretora de Cotec, Ana Paula Oliveira, em en-

trevista para Rádio Vale FM, de São Luís de 

Montes Belos, sobre cursos de capacitação, 

na segunda (14).

Superintendentente da Retomada, Raíssa 

Rodrigues, em entrevista para CBN Goiânia, 

sobre Feira de Empregos + Social, na quinta 

(17).

O secretário da Retomada, César Moura, em 

entrevista para a Record TV, sobre as ações 

da Retomada na Feira de Empregos + Social, 

na quinta (17).

Gerente de Intermediação e Recolocação no 

Trabalho, Nerivaldo Júnior, em entrevista à 

TBC, sobre a Feira de Empregos + Social, na 

quinta (17).

O secretário da Retomada, César Moura, em 

entrevista para a TBC, na sexta (18), sobre a 

Feira de Empregos e as entregas de Bolsa 

Qualificação e Crédito Social.

Gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Nerivaldo Júnior, em entrevista 

para a Rádio Band News FM, sobre a Feira 

de Empregos + Social, na sexta (18).
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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https://www.instagram.com/p/CaCgs6xO7ZI/?utm_medium=copy_link
https://www.goyaz.com.br/feira-de-empregos-social-tera-3-mil-vagas-de-trabalho-e-servicos-gratuitos/
https://www.empreenderemgoias.com.br/2022/02/16/governo-promove-feira-com-oferta-de-3-mil-empregos-em-goias/
https://amarildomota.blog.br/goias-e-entorno/portal-goias-feira-de-empregos-social-tera-3-mil-vagas-de-trabalho-e-servicos-gratuitos/
https://www.canedensesnews.com/2022/02/feira-de-empregos-social-tera-3-mil.html
https://diariodoestadogo.com.br/governo-de-goias-promove-feira-de-empregos-com-3-mil-vagas-de-trabalho-148484/
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1381200/t/governo-de-goias-promove-feira-de-empregos-social-com-3-mil-vagas-de-trabalho-e-servicos-gratuitos/
https://nh.tv.br/cidades/goiania/feira-de-empregos-mais-social-oferece-3-mil-vagas-de-trabalho-e-servicos-gratuitos-em-goiania/
https://www.instagram.com/p/CaFEJA8OuGL/?utm_medium=copy_link
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RETOMADA NA 
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https://globoplay.globo.com/v/10310449/?s=0s
https://www.aredacao.com.br/noticias/163729/estado-promove-feira-de-empregos-com-3-mil-vagas-de-trabalho-em-goias
https://portal6.com.br/2022/02/16/plataforma-permite-que-trabalhador-encontre-vagas-de-emprego-disponiveis-no-daia/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/02/17/feira-de-empregos-mais-social-oferece-3-mil-vagas-de-trabalho-e-servicos-gratuitos-em-goiania.ghtml
https://www.jornalcontabil.com.br/feira-de-empregos-social-disponibiliza-3-mil-vagas-e-servicos-gratuitos-em-goias/
https://tvsd.com.br/video-on-demand/vagas-de-emprego-504/
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Desde 2018, quando começou a valer o 
atual modelo de juros do FCO, os empre-
sários goianos passaram a enfrentar mais 
dificuldade no acesso ao crédito pelo Fun-
do Constitucional por conta do crescimento 
constante das taxas, que hoje são de 23%. 
Se esta modalidade impacta negativamente 
nas contas dos médios e grandes empre-
sários, ela prejudica muito mais os micro e 
pequenos empresários.

Desde o início da pandemia o governador 
Ronaldo Caiado determinou que todos os 
esforços possíveis fossem feitos para socor-
rer os goianos mais impactados pela crise 
econômica gerada a partir da pandemia de 
Covid-19. Pulverizar os recursos do FCO em 
todos os 246 municípios goianos foi uma 
conquista, que ainda não é plena, por causa 
da absurda taxa de juros que é cobrada.

Um dos pilares da existência da Secreta-
ria da Retomada, a geração de emprego e 
renda é diretamente afetada de acordo com 
o desempenho e capacidade de desenvol-
ver, expandir e gerar riquezas dos micro e 
pequenos empreendimentos. Enquanto as 
indústrias e grandes empresas turbinam o 
Produto Interno Bruto (PIB), os pequenos 
negócios garantem os saldos positivos de 
emprego não só em Goiás, mas em todo o 
Brasil. 

Desde que tomou posse, em 2019, o go-
vernador Ronaldo Caiado tem lutado para 
reverter a atual política de aplicação de ju-
ros nos contratos assinados pelo FCO. Entre 
as articulações capitaneadas pelo gover-
nador estão as reuniões com o Conselho 
Deliberativo do Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Codel), envolvendo representan-
tes dos três estados da região, mais o Dis-
trito Federal. Vale ressaltar ainda o trabalho 
da Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco), primordial para 
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as conquistas alcançadas e por assumir 
posição de lutar por melhores condições 
aos empreendedores da nossa região. A 
atuação exemplar da Sudeco também 
foi reconhecida pelo senador Vanderlan 
Cardoso, que reconheceu todo o esforço 
do superintendente Nelson Vieira, duran-
te reunião no final de janeiro deste ano, 
com lideranças do PSD, bancada goiana 
de senadores e representantes de enti-
dades como Fieg e Adial.

Enquanto lidamos com os entraves co-
muns em qualquer processo, ansiamos 
para a aprovação das mudanças pro-
postas, a serem discutidas na próxima 
reunião, prevista para o fim de março. 
Caso seja aprovada, a resolução ainda 
precisa de cerca de dois meses para va-
ler dentro do sistema do Banco do Brasil, 
que é quem operacionaliza o FCO. Outra 
barreira para a operação valer de fato é 
a aprovação da resolução no Conselho 
Monetário Nacional (CMN).

Uma das demandas que propomos é 
igualar a taxa de juros do FCO Empresa-
rial com o índice cobrado pelo FCO Rural. 
Além disso, também pleiteamos que os 
empresários que contrataram emprésti-
mos via FCO com o atual modelo possa 
ser beneficiado pela resolução que for 
aprovada.

Todas as mudanças que defendemos 
nas regras atuais do FCO foram propos-
tas com a finalidade de facilitar o acesso 
e contribuir realmente com crédito barato 
aos empreendedores goianos, principal-
mente aos de micro e pequeno portes. 
Só assim será possível fortalecer os pe-
quenos negócios, garantir e ampliar os 
postos de trabalho, aumentar os índices 
de emprego e evoluir em uma política 
pública de fomento aos mais vulneráveis. 
 

*César Moura é secretário da Retomada e presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás do FCO
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