
Conselho do Fundo de Equalização aprova 
liberação de R$ 60 milhões para micro e 
pequenas empresas em 2021

Os membros do Conselho 
De l iberat ivo do Fundo de 
Equalização para o Empreendedor 
(Fundeq) se reuniram pela primeira 
vez, nesta sexta-feira (08/01), 
para definição de linhas de 
crédito, depósitos iniciais, além de 
detalhes burocráticos do fundo, 
que foi aprovado pelo plenário 
da Assembleia Legislativa de 

Goiás (Alego) e sancionada pelo 
governador Ronaldo Caiado no dia 
29 de dezembro de 2020. Durante 
a reunião, realizada na Secretaria da 
Retomada, foi aprovada a liberação 
de R$ 60 milhões para empréstimo 
em 2021.

Participaram do encontro, os 
secretários da Retomada, César 
Moura; da Agricultura, Pecuária 

e  Abastec imento,  Antôn io 
Carlos de Souza Lima Neto; da 
Indústria, Comércio e Serviços, 
Adonídio Neto; e o presidente 
da GoiásFomento, Rivael Aguiar. 
A assessora jurídica Alexandra 
Barros também esteve presente, 
representando o deputado estadual 
Cairo Salim, que integra o Conselho 
em nome da Alego.
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Programa Mais Empregos 
oferece vagas de trabalho sem 
necessidade de experiência
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O Programa Mais Empregos 
oferece 2.404 vagas para 17 
municípios goianos, sendo 
404 oportunidades sem 
necessidade de experiência, 92 
para pessoas com deficiência 
(PCD), distribuídas entre 
diversos cargos. Os salários 
variam de R$ 1.045 a R$3.500, 
sendo que muitas empresas 

preferem negociar os salários 
e benefícios na entrevista. Os 
interessados devem agendar o 
atendimento pelo site do Vapt 
Vupt (vaptvupt.go.gov.br), e 
comparecer no dia e horário 
escolhidos, com Carteira de 
Trabalho, documentos pessoais, 
currículo e comprovante de 
endereço. 

Governo de 
Goiás consegue 
aprovação de 
R$ 855 mil da 
Sudeco para 
fortalecimento 
da cadeia 
produtiva da 
mandioca

Pequenos agricultores de 
Cavalcante, Flores de Goiás, 
Porangatu e Posse acabam 
de ganhar mais um reforço do 
Governo de Goiás por meio de 
Projeto de Fortalecimento da 
Cadeia Produtiva da Mandioca. 
Criada pela Secretaria da 
Retomada, em parceria com a 
Seapa e a Emater, a iniciativa tem 
como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento sustentável 
de produtores da agricultura 
familiar. Os mais de R$ 855 
mil em recursos, oriundos da 
Sudeco, serão utilizados para 
aquisição de equipamentos que 
vão promover o fortalecimento 
do APL da cadeia produtiva da 
mandioca.

Retomada e Seapa planejam 
novas parcerias para ampliar o 
emprego e renda no campo

Os secretários da Retomada, 
César Moura, e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza Lima 
Neto, se reuniram nesta quarta 
(6), para discutir a ampliação 
das parcerias entre as duas 
pastas. O objetivo é levar cada 
vez mais benefícios para a 
população goiana, inclusive 
mais oportunidades de emprego 

e renda no campo. A reunião 
de alinhamento serviu para 
def in ição de estratégias 
que serão adotadas para 
desenvolver a agropecuária 
goiana. Estão previstas, por 
exemplo, a ampliação do apoio 
aos arranjos produtivos locais, 
desenvolvimento de ações de 
qualificação do produtor rural 
e incentivo ao cooperativismo.

Leia mais

https://retomada.go.gov.br/index.php/noticias/mais-empregos-oferece-271-vagas-de-emprego-sem-necessidade-de-experiencia
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Conselho Estadual do Trabalho realiza 
primeira reunião para definir diretrizes

O secretário da Retomada, 
César Moura e o superintendente 
de Profissionalização, Thiago pena, 
participaram da primeira reunião 
do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda, nesta quarta (6), 
para apresentação de membros, 
diretrizes para próximas reuniões 
para definição do regimento interno 
e plano de ação para liberação de 
verba federal para o Sine investir em 
qualificação, empreendedorismo e 
emprego. 

Retomada anuncia Grupo de Estudos  
sobre Desenvolvimento Econômico e Social

A Secretaria da Retomada anunciou a criação de um 
Grupo de Estudos para debater pesquisas, textos e trabalhos 
acadêmicos goianos e de fora do Estado. Servidores da pasta 
farão leituras sobre novos modelos de desenvolvimento 
econômico, social, cultural e de cooperativismo. A iniciativa 
envolve o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e a Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego).

Alô ouvinte! 
O secretário César Moura 

concedeu entrevistas na sexta (8), 
sobre as ações da Retomada a duas 
rádios. O balanço de 5 meses de 
funcionamento da secretaria pôde 
ser conferido pelos ouvintes da 
Paz FM, de Goiânia, e da Kompleta 
FM, de Jussara. Os programas 
Mais Empregos e Mais Crédito, e o 
projeto da cerveja regional feita com 
mandioca comprada de pequenos 
agricultores goianos também foram 
destaques nas entrevistas. 

Mais Empregos em Catalão
A gerente da Retomada, Yara Nunes, esteve nesta quinta (7) em 

Catalão, onde realizou estudos para a implantação de serviços do 
Programa Mais Empregos no município. Participaram do encontro 
o agente do Sine, Amarildo Cambraia; a Secretária do Trabalho e 
Renda da Prefeitura de Catalão, Suzete Elias; e o coordenador do 
Goiás Empreendedor da Prefeitura de Catalão, Júlio Paz.

Leia mais

https://www.instagram.com/p/CJt3XrvjOuA/
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Mais Empregos 
na RBC e TBC

As nov idades  do Mais 
Empregos para 2021 foram 
tema de reportagem da TBC e 
da RBC FM, na terça (5), com 
participação do secretário da 
Retomada, César Moura. Entre 
as mudanças estão a ampliação 
do local para atendimento do 
trabalhador, e adequação da 
estrutura física para melhor 
acolhimento e direcionamento 
às vagas de emprego e cursos de 
capacitação.

Parceria Retomada e OVG
A diretora-geral dos Colégios Tecnológicos, Bruna Melo, se 

reuniu, na terça (5), com equipe da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), para firmar parceria que deve oferecer cursos 
de corte, costura e modelagem.

Retomada na TV 
Serra Dourada

O aumento nas vagas de 
trabalho ofertadas pelo Mais 
Empregos foi tema da matéria 
feita pela TV Serra Dourada, 
na quarta (6). O secretário 
César Moura citou a importância 
de procurar por uma vaga 
oferecida pelo Sine, que integra 
o programa da Retomada, tanto 
para uma oportunidade de 
emprego quanto para buscar 
capacitação e qualificação. 

Novidades do Cotec
O secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu a visita, 
na quarta (6), de diretores da 
Organização Social responsável 
pelos Colégios Tecnológicos 

de Santa Helena de Goiás e 
Palmeiras de Goiás. A pauta 
do encontro foi o alinhamento 
de ações desenvolvidas pelos 
Cotecs neste ano.

Retomada  
Na Tela

O secretário César Moura 
participou ao vivo, na quarta 
(6), do programa Na Tela, 
apresentado por Vicente Datena, 
na TV Goiânia, para falar sobre 
as oportunidades de trabalho 
oferecidas pelo Mais Empregos. 
O titular da secretaria também 
falou da criação da pasta e 
da importância dela para a 
retomada econômica e social 
de Goiás. 
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Caravana  
da Retomada

A gerente de Avaliações e 
Informações da Retomada, Suellen 
Mara, apresentou, na sexta (8), 
detalhes do projeto Caravana da 
Retomada, que será implantado 
neste ano, em todas as regiões 
do Estado. Participaram da 
apresentação do secretário César 
Moura, a chefe de gabinete da 
Retomada, Lucyanna Marcella Melo, 
os superintendentes de Gestão 
Integrada, Cristiano Gomes de 
Araújo, e de Profissionalização, 
Thiago Pena, e o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis, Rafael Sôffa. 

O secretário César Moura recebeu o superintendente de Gestão 
do Vapt Vupt, Dioji Ikeda, na sexta (8), para discutir a implantação 
de serviços do Mais Empregos em unidades do Vapt Vupt. O 
superintendente de Profissionalização da Retomada, Thiago Pena, 
também participou da reunião. 

Mais Empregos no Vapt Vupt

ESPECIAL DE 
5 MESES DA 
SECRETARIA

Somos todos
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César Moura*

Nós estamos vivendo um cenário 
peculiar, afetados de diversas ma-
neiras e, na tentativa de compreen-
der esses impactados na vida das 
pessoas e, consequentemente, na 
economia, pesquisas são realizadas 
e divulgadas constantemente. Uma 
delas, muito importante para a com-
preensão da perspectiva das pesso-
as em relação ao atual contexto, é o 
Índice de Confiança do Consumidor, 
divulgado em dezembro pela Fun-
dação Getúlio Vargas.

O que mais impactou o resultado 
apresentado pela FGV foi a difi-
culdade que as pessoas relataram 
para conseguir emprego: “97,5% 
dos consumidores avaliam que está 
difícil obter emprego no momento, 
fazendo com que o indicador atinja 
o menor nível dos últimos 16 anos”. 
Se estamos em situação de desem-
prego, não temos renda, não vamos 
ao mercado adquirir bens e serviços, 
o que acaba aumentando a pobre-
za, diminuindo o bem-estar social 
e deixando o país mais distante de 
alcançar o crescimento e o desen-
volvimento econômico.

Nesse sentido, quando progra-
mas como os que o governador 
Ronaldo Caiado tem lançado por 
meio da Secretaria de Estado da 
Retomada (Mais Crédito, Mais Em-
pregos, Coopera Goiás, Sistema do 
Artesanato de Goiás, Fundeq), é 
no sentido de garantir estabilidade, 

confiança, renda e segurança, princi-
palmente para os grupos que estão 
sendo mais afetados pela atual con-
juntura: microempreendedores, in-
formais, micro e pequenas empresas, 
pequenos produtores, artesãos, en-
tre outros. As ações estão voltadas 
para qualificação, crédito, fomento, 
fortalecimento e diversificação das 
atividades econômicas das cidades, 
para que possam sair das situações 
de vulnerabilidade que foram atingi-
das ou aprofundadas na pandemia.

O Fundo de Equalização para o 
Empreendedor (Fundeq), por exem-
plo, sancionado pelo governador 
Ronaldo Caiado no final de 2020, vai 
ampliar a concessão de financiamen-
tos produtivos sem onerar as contas 
públicas, democratizando o acesso 
e aumentando a competitividade, 
gerando uma sequência de impactos 
positivos ao estimular o investimen-
to, a produção e o emprego.

É com muita alegria que partici-
pamos, também no final de 2020, 
do lançamento do Desconto pela 
Retomada. Pelo programa do Gover-
no de Goiás, serão concedidos 15% 
de desconto às empresas limitadas 
em relação ao valor da tabela para 
qualquer ato que forem protoco-
lar na Junta Comercial de Goiás 
(Juceg). Aproveito para agradecer e 
parabenizar o presidente da Juceg, 
Sr. Euclides Barbo Siqueira, pelo ex-
celente trabalho que tem realizado. 
O Estado de Goiás está liderando o 
ranking nacional de tempo para abrir 

uma empresa e, quando se trata de 
empresas limitadas, estamos ocu-
pando o segundo lugar. Temos nos 
empenhando sempre para realizar 
os programas mais eficientes para 
nossa população e de forma ágil, 
pois compreendemos a urgência 
do momento, de forma a atender a 
demanda e os anseios de quem irá 
contribuir tanto com a nossa região.

Deste modo, ao realizar essas 
ações, os comportamentos também 
são afetados e podem ser alterados, 
nos fazendo sentir mais seguros e 
confiantes em nosso Estado, per-
mitindo mais renda, mais consumo, 
mais empregos e mais investimen-
tos. Todas as ações da Retomada 
são pensadas com o objetivo de 
fazer com que os goianos tenham 
melhores condições de vida, traba-
lho e renda. Como consequência, os 
cálculos também nos trarão resulta-
dos positivos.

Por esse motivo, estamos sempre 
atentos às pesquisas e também ela-
borando nossos próprios diagnós-
ticos, pois não são apenas índices 
que estamos tentando modificar. Por 
trás dos números existem cidadãs e 
cidadãos goianos que queremos que 
se sintam mais satisfeitos, seguros e 
confiantes.

*César Moura 
é secretário de  

Estado da Retomada
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