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Governo de Goiás e Sindibares criam canal 
para atender donos de bares e restaurantes de 

Goiânia em pedidos de crédito
Foi criado, nesta quinta (25), 

um canal para atender os filiados 
do Sindicato dos Bares e Restau-
rantes do Município de Goiânia 
(Sindibares) na busca por crédito 
do Programa Estadual de Apoio 
ao Empreendedor (Peame). A 
iniciativa, que integra o paco-
te anunciado pelo governador 
Ronaldo Caiado no valor de R$ 112 
milhões, dedicado a autônomos, 
micro e pequenos empresários. 
Os empreendedores goianos po-
dem solicitar crédito de até R$ 
50 mil, sem juros, desde que não 
demita funcionários. 

O serviço foi definido após reu-
nião entre o secretário da Reto-
mada, César Moura, o presidente 
do Sindibares, Newton Pereira, e 
o gerente de Rede Credenciada 
da Agência de Fomento de Goiás 

(GoiásFomento), Flay Canedo 
Martins. Pelo acordo, um repre-
sentante de cada entidade vai 
integrar um grupo para auxiliar 
no preenchimento dos formulá-
rios para solicitação de crédito, e 
encaminhamento do processo na 
GoiásFomento.

César Moura ainda comen-
tou que “foi justamente por 
entender que o nosso inimigo é 
o vírus e não as pessoas ou os 
governantes, que o governador 
Ronaldo Caiado lançou este pa-
cote para socorrer micro e pe-
quenos empresários. Nosso papel 
na Retomada é criar as conexões, 
e é isso que estamos fazendo ao 
unir GoiásFomento e Sindibares 
para que os associados sejam 
atendidos”.

Gerido pela GoiásFomento, o 

Peame conta com linhas de cré-
dito voltadas para microempre-
endedor individual (MEI) e autô-
nomos, como manicure, pedreiro, 
promotor de vendas, cabeleireiro, 
feirante; donos de bares, restau-
rantes, pousadas, hotéis, agências 
de viagem, além de comércio 
varejista e atacadista, prestadores 
de serviços e pequena indústria.

Empreendedores que quise-
rem renegociar as dívidas podem 
acessar o Programa Mais Crédito, 
da Secretaria da Retomada, a 
partir de agendamento on-line 
feito direito no site da Retomada 
(retomada.go.gov.br). 

Todas as informações so-
bre como acessar as linhas 
de crédito estão detalha-
das no site da GoiásFomento. 
 

Leia mais.
Confira aqui.

Leia mais.
Confira aqui.
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Retomada e OVG distribuem máscaras de 
proteção contra Covid-19 em Aparecida de 
Goiânia, Senador Canedo e Bela Vista de Goiás

A Secretaria da Retomada 
participou de iniciativa da Or-
ganização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), que distribuiu, na 
segunda (22), máscaras de pro-
teção contra Covid-19 do mo-
delo K95 para serem entregues 
gratuitamente a usuários do 
transporte coletivo de Aparecida 
de Goiânia, Senador Canedo e 
Bela Vista de Goiás. A ação faz 
parte da Campanha de Combate 
à Propagação do Coronavírus 
e tem como objetivo reduzir a 
transmissão dentro dos ônibus e 
nos terminais, levando mais se-
gurança àqueles que trabalham 
em atividades essenciais e pre-
cisam utilizar os ônibus. Além do 
secretário da Retomada, César 
Moura, participou da ação o di-
retor Administrativo e Financeiro 
da OVG, Wellington Matos.

FCO aprova R$ 91 milhões para investimentos 
nas modalidades empresarial e rural

A 359º Reunião Ordinária 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO) foi realizada, 
na segunda (22). Na ocasião, 
foram aprovados mais de R$ 
57 milhões de reais para o 
FCO Empresarial e mais de R$ 
34 milhões para o FCO Rural, 
totalizando R$ 91 milhões. A 
previsão é que esses valores 
gerem mais de 700 empregos 
diretos e indiretos. Na reunião 
contou com presença do se-
cretário da Retomada, César 
Moura, o superintendente de 
Produção Rural Sustentável da 
Seapa, Donalvam Maia, além 
de representantes da Codego, 
Emater e Adial.
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Cotec de Porangatu promove roda de  
conversa sobre empreendedorismo criativo

O Colégio Tecnológico de Po-
rangatu promoveu a 1ª Mostra de 
Artesanato, com o tema “Mãos que 
constroem”. A abertura foi na se-
gunda (22), com uma roda de con-
versa sobre o “Empreendedorismo 
Criativo: Ações para o desenvolvi-
mento de renda do artesão”. Como 
convidados estiveram a gerente 
de Artesanato da Retomada, Mí-
riam Pires, e o analista técnico do 

Sebrae, Ewerton César. Represen-
taram a pasta na abertura da Mos-
tra, a chefe de gabinete, Lucyanna 
Marcella Melo, e o superintendente 
de Profissionalização, Thiago Pena. 

Na quarta (24), Thiago Pena 
ministrou um workshop de 
empreendedorismo social, qua-
lificação e trabalho. Na quinta 
(25), Míriam também falou sobre 
“A importância da promoção 

da competência técnica, do re-
conhecimento e da geração de 
renda para a qualidade de vida 
dos artesãos goianos”. A gerente 
da Retomada estava acompa-
nhada pelo artesão de acessórios, 
Jimmy, e pela professora Leina 
da Silva. A mostra on-line contou 
com workshops e a apresentação 
de um documentário que leva o 
mesmo nome do evento.

Notas

Alinhamento de ações
Uma equipe da superinten-

dência da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda se reuniu 
virtualmente, na segunda (22), 
para alinhar as ações da área. 
Participaram a superintendente, 
Raíssa Rodrigues, e os geren-
tes Míriam Pires (Artesanato), 
Yara Nunes (Intermediação e 

Recolocação no Trabalho), Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis), Rhaquel Liegem 
(Cooperativismo), Cleiton Bento 
(Parcerias e Convênios), a líder de 
Projeto ou Área, Rosane Martins, 
a chefe de gabinete, Lucyanna 
Marcella Melo e a assessora ad-
ministrativa, Briza Amaral.

Projeto da 
Cerveja de 
Mandioca

Representantes da Retomada, 
Emater, Prefeitura de Varjão e do 
Assentamento Palmares, parti-
ciparam de reunião na segunda 
(22), para apresentar e discutir 
sobre o Projeto da Cerveja de 
Mandioca. A pasta foi represen-
tada pela superintendente da Re-
tomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues. De 
Varjão, participou o vice-prefeito 
Diogo Guimarães.
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Notas

Reunião discute fortalecimento de 
cadeias produtivas em Porangatu

Representando a Secretaria da Retomada, o gerente de Empre-
go e Renda, Rodrigo Rodrigues, se reuniu por videoconferência, na 
segunda (22), com representantes dos Colégios Tecnológicos de 
Porangatu, APL do mel e lácteo do Norte do Estado. O grupo dis-
cutiu sobre o fortalecimento dos arranjos produtivos locais (APLs) 
do município e a conexão entre os setores.

Programa 
Governo  
com Ciência

Em reunião virtual na terça (23), 
equipes da Secretaria da Reto-
mada e da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) trataram sobre o 
Programa Governo com Ciência. 
A ação promove parceria entre 
universidades, institutos e o setor 
público estadual. O grupo discutiu 
políticas para melhorar a eficiência 
da qualificação e contratação de 
mão de obra em Goiás. Participa-
ram a superintendente da Reto-
mada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
os gerentes Rodrigo Rodrigues 
(Emprego e Renda), Yara Nunes 
(Intermediação e Recolocação no 
Trabalho) e Suellen Mara (Avalia-
ções e Informações).Programa Estadual  

de Apoio ao Empreendedor
Equipes das secretarias da Retomada, de Indústria e Co-

mércio (SIC), Economia, da Procuradoria-Geral do Estado 
de Goiás (PGE) e GoiásFomento, se reuniram na terça (23), 
para definir ações para agilizar o atendimento do Programa 
Estadual de Apoio ao Empreendedor (Pname). Representaram 
a pasta o secretário César Moura e o gerente de Desenvol-
vimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa. O presidente da 
GoiásFomento, Rivael Aguiar, também participou do encontro.

Mais Crédito 
e Acieg

Na terça (23), equipes da Reto-
mada e da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do Estado 
de Goiás (Acieg) se reuniram para 
discutir estratégias relacionadas à 
recuperação de negócios pelo Pro-
grama Mais Crédito. Participaram o 
secretário César Moura e a gerente 
de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho, Yara Nunes; além do 
presidente da Acieg, Rubens Fileti, 
e o vice-presidente, Allan Máximo.
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Notas

Governo de Goiás e Reziduall
O governador Ronaldo Caiado se reuniu com secretários de 

Estado e representantes da empresa Reziduall, na terça (23), 
sobre a instalação da indústria de tratamento de resíduos em 
Goiás. Estavam presentes na videoconferência os secretários 
César Moura (Retomada), Andréa Vulcanis (Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável), José Vitti (Indústria, Comércio 
e Serviços), Adriano da Rocha Lima (Secretaria-Geral), além do 
presidente da Codego, Renato de Castro, e do presidente da 
Alego, Lissauer Vieira.

Projetos da 
Retomada para 
artistas sertanejos

Os projetos e ações da Secretaria 
da Retomada foram apresentados, 
na terça (23), para a dupla sertaneja 
João Neto e Frederico por videocon-
ferência. Participaram o secretário da 
pasta, César Moura, e os integrantes da 
Comunicação da Retomada, Gustavo 
Pompeu e Victória Cywinski. 

Retomada apresenta  
novos modelos interativos 
nas redes sociais

A Secretaria da Retomada mobilizou três de seus programas 
para contribuir com o pacote de ações emergenciais do Governo 
de Goiás aos autônomos, micro e pequenos empresários, no valor 
de R$ 112 milhões. O acesso aos serviços é todo on-line, via site 
da Retomada (retomada.go.gov.br). Para explicar como funciona 
cada atendimento, a assessora de imprensa da Retomada, Victória 
Cywinski, apresentou um vídeo tutorial. Além de crédito a juro 0%, 
realizado via GoiásFomento, os empreendedores também podem 
renegociar dívidas, pelo Mais Crédito. Já para os que procuram 
empregos, foi mostrado como acessar as quase 3 mil vagas de 
trabalho formal.

Ranking 
Compliance 2021

Uma equipe da Retomada se reu-
niu, na quarta (24), com a gestora de 
Finanças e Controle da Controladoria 
Geral do Estado, Alessandra Scartezini, 
para planejar a participação da secre-
taria no Ranking do Compliance 2021. 
Participaram o chefe de Comunicação 
da Retomada, Yuri Lopes, e a assessora 
da superintendência de Gestão de Inte-
grada e Comitê Setorial, Ariane Moraes.
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Notas

2.142 vagas  
de emprego

A Secretaria da Re-
tomada anunciou, na 
segunda (22), a oferta 
de 2.142 vagas de tra-
balho para 18 municí-
pios goianos,  sendo 
118 para pessoas com 
deficiência (PCD) por 
meio do Programa Mais 
Empregos. Os salários 
variam de R$ 1.100 a 
R$3.500 em diversos 
cargos como vigilante, 
auxiliar de limpeza, em-
pacotador, auxiliar de 
almoxarifado e auxiliar 
de linha de produção, 
entre outros. Os interes-
sados devem agendar o 
atendimento on-line, 
pelo site do Vapt Vupt 
(vaptvupt.go.gov.br), 
e comparecer no dia e 
horário escolhidos, com 
Carteira de Trabalho, 
documentos pessoais, 
currículo e comprovan-
te de endereço.

Pacote para autônomos, 
pequenos e microempresários

Superintendentes e gerentes da Secretaria da Retomada se reu-
niram virtualmente, na quarta (24), com o secretário César Moura, 
para acompanhamento de projetos e ações do pacote do Governo 
para autônomos, micro e pequenos empresários. Participaram a 
chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, os superintendentes 
Raíssa Rodrigues (Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda) 
e Thiago Pena (Profissionalização), além dos gerentes Rafael Sôffa 
(Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis), Rhaquel Liegem (Coope-
rativismo) e Míriam Pires (Artesanato).

Economia solidária e cooperativismo
A Secretaria da Retomada, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/
GO) se reuniram na quarta (24), para firmar parceria de execução do 
Projeto da Economia Solidária e estímulo na criação de novas coope-
rativas. O projeto será uma das ações do Coopera Goiás, programa 
da Retomada para fortalecimento do cooperativismo no 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 (Coopera-
tivismo). O presidente da OCB/GO, Luís Alberto Pereira, e o professor 
da UFG, Fernando Bartolo, contribuíram para o debate da pauta.
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Notas

Live com 
vereadora Ynaê

O secretário César Moura 
participou, na quarta (24), 
de live no Instagram da 
vereadora de Pirenópolis, 
Ynaê Curado, para divulgar 
as ações do pacote estadu-
al de combate aos efeitos 
na pandemia na economia. 
César falou sobre como a 
liberação de R$ 112 milhões 
e os outros programas que 
o Governo de Goiás oferece 
por meio da Secretaria da 
Retomada podem ajudar 
autônomos, micro e pe-
quenos empresários neste 
momento.

Rádio  
Jovem Pan

O secretário César Moura fa-
lou ao vivo, na quinta (25), para 
os ouvintes do programa Show 
da Manhã, da rádio Jovem Pan 
Goiânia. Na oportunidade, o 
representante da pasta apresen-
tou os programas e ações das 
últimas semanas da Retomada e 
acrescentou que aquele espaço 
é um importante canal informati-
vo entre o Estado e a população.

Goiás de Resultados 
e Instituto Ana 
Hickmann

O  s u p e r i n t e n d e n t e  d e 
Profissionalização da Retomada, Tiago 
Pena, se reuniu virtualmente, na quin-
ta (25), com um membro do Comitê 
Gestor do Programa Goiás de Resul-
tados, da Vice-Governadoria, Madson 
Rodrigues, e com equipe do Instituto 
Ana Hickmann. O grupo discutiu sobre 
qualificação profissional e projetos de 
geração de renda. Thiago também 
apresentou os programas e projetos da 
Retomada aos outros participantes da 
reunião virtual.

Grupo de estudos
O grupo de estudos da Retomada realizou, na quinta (25), mais 

um encontro por videoconferência. O tema proposto partiu da 
leitura de “A Teia da Vida”, de Fritjof Capra. Estavam presentes 
os gerentes, Suellen Mara (Avaliações e Informações), Rodrigo 
Rodrigues (Emprego e Renda), Yara Nunes (Intermediação e 
Recolocação do Trabalho), Rhaquel Liegem (Cooperativismo), a 
assessora de Imprensa, Victória Cywinski, além de Márcia Regina 
Tristão, Leandro Crispim, Ana Catarina Moura.



Terminal Padre Pelágio

Notas

O secretário da Reto-
mada, César Moura, falou 
aos ouvintes da RBC FM 
na sexta (26), sobre o canal 
de atendimento para donos 
de bares e restaurantes 
de Goiânia que buscam 
crédito pelo Peame. César 
explicou que o serviço es-
pecial é voltado para micro 
e pequenos empresários 
do ramo e conta com um 
grupo de servidores da 
Retomada, GoiásFomento 
e SindiBares para auxiliar 
os solicitantes no preen-
chimento de formulários e 
envio de documentos.

Venda de artesanato goiano
Secretaria da Retomada e a Cooperativa dos Artesãos de Goiás 

(Cartago) se reuniram, na sexta (26), para discutir alternativas sobre 
divulgação e comércio virtual do artesanato goiano. A superinten-
dente Raíssa Rodrigues, a gerente do Artesanato, Míriam Pires, e 
a líder de Projeto ou Área, Rosane Martins, representando a Reto-
mada. A vice-presidente da Cartago, Maria do Cerrado, também 
participou do encontro.

Equipes da Secretaria da 
Retomada e da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás 
(OVG) distribuíram kit com 10 
máscaras de proteção contra 
a Covid-19 modelo N95 a usu-
ários do transporte coletivo 
de Goiânia. Na quarta (24), 
as equipes entregaram 70 mil 
máscaras a passageiros e mo-
toristas de ônibus do terminal 
Padre Pelágio. Já na quinta 
(25), cerca de 15 mil máscaras 
foram entregues no terminal 
Praça da Bíblia. A ação integra 
a Campanha de Combate à 
Propagação do Coronavírus 
do Governo de Goiás.

Crédito a 
juro 0%

Máscaras 
contra 
Covid-19

Praça da Bíblia
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César Moura*
Economia versus vida tem sido 

o tema central no debate público 

em todas as esferas da sociedade 

desde que o Brasil precisou ado-

tar medidas de isolamento social 

devido ao avanço da pandemia 

de Covid-19. Estamos diante de 

mais do que um dilema ou uma 

questão de opinião. 

Por se tratar de um vírus trans-

mitido pelo ar e que tem sofrido 

mutações em meio ao início da 

vacinação, é natural que ativi-

dades que promovam contato 

humano devam se dar seguindo 

rigorosamente os protocolos de 

segurança, o que, infelizmente 

não foi a realidade que se assistiu 

após um ano.  Caso contrário, não 

estaríamos enfrentando a atual 

situação.

Após a flexibilização das me-

didas restritivas ao comércio, os 

números estão deixando de ser 

estatísticas distantes do noticiário 

e ganham, a cada dia, o sobreno-

me de nossos amigos, familiares, 

funcionários, patrões e persona-

lidades públicas, desafiando a 

classe médica ante a rapidez com 

que tem levado a óbito pessoas 

jovens e sem comorbidades. 

A Economia enquanto ciên-

cia ultrapassa as barreiras dos 

números e tem como principal 

objeto de estudo, justamente, a 

complexidade do comportamen-

to humano. Comportamento este 

que, em meio a uma pandemia 

mundial que completou um ano, 

tem colocado em xeque o valor 

inestimável da vida humana em 

nome da economia. 

Para que haja emprego, renda 

e mercado é necessário existir 

oferta e demanda, mas por de-

trás dessas palavras, há pessoas.  

Quando se chega à necessidade 

de um lockdown parcial, é com 

intuito de proteger e salvar vi-

das. O Governo de Goiás, sensí-

vel à realidade e em busca das 

mais diversas frentes de ação no 

enfrentamento ao coronavírus, 

como mostra a abertura contínua 

de leitos e o pacote de medidas 

emergenciais lançado nesta se-

mana, quer salvar vidas. Os R$ 

112 milhões anunciados pelo go-

vernador Ronaldo Caiado para 

crédito a juro 0% pretende preser-

var também os micro e pequenos 

negócios e, principalmente, os 

empregos que eles geram.  

Ao decretar o fechamento das 

atividades não essenciais, são res-

guardadas vidas suscetíveis (que 

não foram infectadas), e pode-

-se salvar as infectadas, para que 

consigam leitos para internação e 

tenham mais chances de sobrevi-

vência.  É uma medida temporá-

ria, mas altamente eficaz, como 

mostram outros países que a 

adotaram. 

Quatorze dias, conforme a 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS), é o ideal para que se re-

duza drasticamente a transmissão 

da doença e, portanto, seja possí-

vel diminuir o número de infecta-

dos e aumentar o de recuperados.

Por fim, sabemos que a vaci-

nação é a saída, mas é preciso 

que os cuidados ainda sejam 

mantidos. Países como o Rei-

no Unido e Israel, mesmo com 

a vacinação em massa, con-

tinuaram adotando critérios 

de isolamento para garantir a 

saúde e vida da população e, 

consequentemente, a retomada 

econômica de maneira susten-

tável e escalonada. Embora a 

vida possa existir sem uma teo-

ria econômica para explicá-la, a 

economia jamais existirá sem os 

agentes que a fazem.

DICA DE LEITURA

Salvar vidas para  
salvar a economia

*César Moura é secretário de Estado da Retomada e secretário interno de Cultura.
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