
RETOMADA 
Boletim semanal

EM PAUTAAno 1 - N° 35 - 14 de Maio de 2021

Live Retomada em Conexão aborda  
políticas públicas para mulheres em  

contexto de pandemia
A série de encontros virtuais 

Retomada em Conexão trouxe em 
sua 3ª edição, na quinta (13), três 
convidadas, que discutiram sobre 
“Políticas Públicas para mulheres 
em contexto de pandemia.” O 
bate-papo foi transmitido ao vivo, 
às 19 horas, pelo canal da Secre-
taria da Retomada no YouTube, 
e está disponível na íntegra aqui. 

A especialista em Regulação 
pela Universidade de Brasília 
(UnB) e em Gestão Estratégica na 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
Daniele Trindade, comentou que 
“quando se pensa em políticas 
públicas voltadas pra mulheres, 
temos que pensar em todo o pro-
cesso, desde o reconhecimento 
da própria mulher como um ser 
humano capaz de ser protago-
nista da sua própria vida, até o 
momento em que ela resolve em-
preender ou se capacitar”.

Participou também a superin-
tendente da Mulher e da Igual-
dade Racial na Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento So-
cial (Seds), Rosi Guimarães que 
destacou que “a violência contra 
a mulher é uma responsabilidade 
social. É um problema cultural, por 
isso, precisamos trabalhar bem os 
eixos da lei Maria da Penha, que se 
baseiam na prevenção, na assis-
tência, na proteção e na garantia 
de direitos”. 

A Live também contou com a 
participação da bacharel em Ci-
ências Políticas pela UnB e secre-
tária executiva da Secretaria de 

Políticas Públicas para Mulheres de 
Goiânia, Ludmila Rosa. Na ocasião, 
Rosa declarou que “costumamos 
delinear as políticas públicas para 
mulheres no campo da violência, 
e isso não é à toa. Nós sabemos 

que essa é a principal vulnerabili-
dade das mulheres, principalmente 
agora nesse contexto de pande-
mia, onde os índices de mulheres 
violentadas aumentaram com o 
isolamento social”.

https://www.youtube.com/watch?v=Oc0RaDb15dE


 2  |  BOLETIM SEMANAL 2  |  BOLETIM SEMANAL

Retomada participa de ações 
do projeto Goiás Social

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na se-
gunda-feira (10), de encontro com 
a presidente de honra da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS), a 
primeira-dama Gracinha Caiado. 
Na ocasião, houve alinhamento das 
ações do Governo de Goiás refe-
rente ao Programa Goiás Social. 
Também estavam representan-
tes das secretarias de Educação 
(Seduc); de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa); de 
Desenvolvimento Social de Goiás 
(Seds); Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater); 
GoiásFomento; Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), e a diretora-
-geral da OVG, Adryanna Caiado.
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Parceiros do Mais Crédito destacam  
serviços oferecidos na sede do programa

A Secretaria da Retomada 
reforçou em suas redes sociais a 
divulgação dos serviços oferecidos 
na sede do Programa, em Goiânia. 
Representantes dos parceiros 
GoiásFomento, XporY e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), apa-
recem em vídeos onde destacam 
os benefícios da ação do Governo 
de Goiás. 

O Mais Crédito foi criado para 
que autônomos e micro empre-
endedores individuais (MEI), ne-
gociem suas dívidas comerciais, 
especialmente aquelas contraídas 
durante o período em que estes 
negócios permaneceram sem 
atividade devido a pandemia de 
Covid-19. 

O micro e pequeno empreende-
dor goiano pode acessar linhas de 
crédito com juro a 0% em até 36 
meses para pagar, pelo Programa 
Estadual de Apoio ao Empreen-

dedor (Peame), da GoiásFomento. 
Além disso, o Sebrae oferece aos 
empresários uma consultoria gra-
tuita sobre estratégias e planeja-
mentos de negócios com objetivo 
de orienta-los no uso eficiente do 
crédito adquirido. A empresa de 
permutas multilaterais XporY, rea-
liza os atendimento de conciliação 
entre devedores e credores.

Saiba mais detalhes do Pro-
grama pelo site: www.retomada.
go.gov.br e acompanhe as ações 
pelas redes sociais clicando aqui: 

Colégios Tecnológicos 
oferecem 4.617 vagas  
para cursos de 
qualificação profissional

A Secretaria da Retomada 
divulgou nessa semana a oferta 
de 4.617 vagas remanescentes de 
cursos do Colégio Tecnológico 
de Goiás (Cotec). Os cursos são 
totalmente gratuitos e realizados 
pelo sistema de Ensino à Distân-
cia (EaD), e goianos de qualquer 
região do estado podem participar. 
As inscrições são feitas de forma 
on-line no site do Cotec www.co-
teconline.com.br/inscricoes. 

Os cursos disponíveis são de 
Assistente Administrativo, As-
sistente de Contabilidade, Assis-
tente Educacional, Assistente de 
Logística, Auxiliar Pedagógico, 

Recepcionista em Meios de Hospe-
dagem e Supervisor de Exploração 
Agropecuária.

Para se inscrever, é necessário 
que o candidato siga alguns requi-
sitos, como ter idade mínima de 16 
anos e ter concluído o Ensino Mé-
dio por qualquer via de acesso ou 
estar cursando regularmente a 2ª e 

3ª séries do Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino. É importante 
que os candidatos preencham a 
ficha de inscrição com atenção, 
siga todo passo a passo e enca-
minhe os documentos exigidos no 
e-mail do Cotec correspondente à 
inscrição, que estão disponíveis no 
site da Retomada.

http://www.retomada.go.gov.br
http://www.retomada.go.gov.br
https://instagram.com/retomadagoias?igshid=1ciqzwtbntbcp
h 
h 
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Conselho do FCO aprova R$ 177 milhões 
para investimentos em Goiás

Durante a 362º reunião do Con-
selho de Desenvolvimento do Es-
tado (CDE), realizada nesta quinta 
(13), foram aprovadas 95 cartas-
-consultas para que empresários e 
produtores rurais recebam finan-
ciamentos que totalizam R$ 177,310 
milhões do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), com previsão de gerar 359 
empregos. O segmento rural foi 
contemplado com 85 cartas apro-
vadas, com um total de R$ 85,266 
milhões para financiar atividades 
agrícolas e pecuárias, com previsão 
de gerar 129 vagas de trabalho em 
45 municípios goianos. Já as outras 
10 cartas aprovadas são do setor 
empresarial, com financiamento 
aprovado de R$ 92,043 milhões 
para indústrias, comércios e servi-
ços que têm previsão de gerar 230 
empregos diretos em sete municí-
pios goianos. 

Participaram da videoconferên-
cia, diretamente da Retomada, o 

secretário da pasta, César Moura, 
o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), Donalvam Maia, a 
gerente de Apoio ao CDE/FCO, Wi-
viane Cutrim Alves, a subsecretária 
de Fomento e Competitividade da 
secretaria de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Gisele Barreto, 
além de representantes de outras 
entidades como das secretarias 

de Administração (Sead), da Eco-
nomia, de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Casa Civil, Goiás Turismo, 
GoiásFomento, Emater, do Insti-
tuto Mauro Borges de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg) e da 
Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás (Codego).

Alimentos adquiridos pelo PAA são  
entregues para Associação em Trindade

Alimentos adquiridos pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos Estadual (PAA) 
foram entregues, nesta terça-feira (11), à As-
sociação dos Deficientes Físicos de Trindade 
(Adefitrin). Esta foi a primeira vez que o 
Programa foi operacionalizado. As ações são 
realizadas em parceria entre a as secretarias 
da Retomada, e Seapa, Emater, Gabinete de 
Políticas Públicas (GPS), e Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG). 

O PAA é uma política de apoio e incentivo 
à agricultura familiar no Brasil. O programa 
permite a compra com doação simultânea 
de alimentos que são destinados a pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Du-
rante toda a execução do PAA Estadual, a 
expectativa é que mais de 100 mil pessoas 
sejam beneficiadas diretamente pela ação 
em quase 100 municípios goianos.
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Retomada participa do lançamento 
do apoio do Governo de Goiás ao 
Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

A Retomada, Seapa, Agro-
defesa e Emater, participaram, 
na sexta (14), do lançamento do 
projeto de apoio ao Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM). O ob-
jetivo da ação é contribuir com 
a operacionalização do SIM nos 
municípios goianos, oferecendo 
orientações técnicas e jurídicas 
para a instituição.

O secretário da Retomada, 

César Moura, e a superintende da 
Retomada do Trabalho do Empre-
go e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
participaram do evento, trans-
mitido pelo canal da Seapa no 
YouTube.

 A ideia principal é propiciar 
a criação e a regularização de 
agroindústrias em Goiás, agre-
gando valor às cadeias produ-
tivas e gerando oportunidades 

de emprego e renda, além da 
contribuição para as boas práticas 
de fabricação dos produtos de 
origem animal.

A iniciativa tem o apoio do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar Goiás), Sebrae Goiás e 
Federação Goiana dos Municípios 
(FGM).

Notas

Bijuteria e artesanato
Para tratar sobre parcerias entre o público privado, a Retomada 

se reuniu, na segunda-feira (10), com a proprietária da empresa 
Raquel Pires Bijoux, Raquel Pires, o Sebrae e a Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG). O objetivo é o desenvolvimento de artesanato 
na empresa. Participaram, da Retomada, a gerente de Artesana-
to, Míriam Pires, e a líder de Projeto ou Área, Rosane Martins; do 
Sebrae Goiás, o analista e gestor de consultorias, Victor Costa, e o 
gerente regional, responsável pela liderança de gestores de proje-
tos, Gustavo Toledo, além do professor de Design de Ambientes, 
Gráfico e de Moda, da UFG, Carlos Gustavo Martins Hoelzel.

Treinamento  
Sine e Cotecs

Uma equipe dos postos de 
atendimento do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) se reuniu na 
segunda (10), para o treinamento 
sobre o Programa Estadual de 
Apoio ao Empreendedor (Peame), 
uma parceria do Governo de Goiás 
e a GoiásFomento. O grupo tam-
bém tratou sobre a pré-inscrição 
dos cursos do Colégio Tecnológico 
(Cotec) on-line.



Notas
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Ações da Retomada e Seapa
Representantes das secretarias 

da Retomada e Seapa, se reuniram 
na segunda (10), para discutir os 
próximos passos dos projetos em 
parceria, estavam da Retomada, o 
secretário César Moura e a superin-
tendente do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues; da 
Seapa o secretário, Thiago Men-
donça, e o superintendente de 
Produção Rural Sustentável, Do-
nalvam Maia, além dos presidentes, 
da Emater, Pedro Leonardo, e da 
GoiásFomento, Rivael Aguiar.

Setor têxtil
O secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu, na terça 
(11), prefeito de Ipameri, Janinho 
Pacheco, e assessores, para apre-
sentação de projetos da pasta. O 
grupo tratou sobre o desenvolvi-
mento do setor têxtil no município 
e como a Secretaria pode auxiliar o 
desenvolvimento do setor. A geren-
te de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho, Yara Nunes, também 
participou do encontro.

Retomada 
e Seds

Na terça (11), os secretários 
César Moura (Retomada) e 
Wellington Matos (Desenvolvi-
mento Social) se encontraram 
para apresentar projetos co-
muns das pastas para o depu-
tado estadual, Rafael Gouveia. 
Também participou da reunião 
a gerente de Intermediação e 
Recolocação no Trabalho da 
Retomada, Yara Nunes, que 
falou sobre os programas Mais 
Crédito e Mais Empregos.



Notas
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Vagas 
do Mais 
Empregos

A Retomada divulga 
diariamente vagas de 
trabalho oferecidas pelo 
Programa Mais Empre-
gos, disponíveis em to-
das as regiões de Goiás. 
As oportunidades são 
divulgadas pelas redes 
sociais (Instagram e Fa-
cebook) e no site da 
pasta, na aba “Vagas 
Disponíveis”. Pelo link, 
os goianos que estão 
procurando trabalho 
formal poderão conferir 
as opções, os valores 
dos salários e se ex-
periência é ou não ne-
cessária para o cargo. 
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. 

Terezópolis de Goiás
Uma equipe da Retomada se reuniu, na terça (11), com represen-

tantes de Terezópolis de Goiás, que objetiva a criação de um Arranjo 
Produtivo Local (APL), com foco em créditos acessíveis para empre-
endedores e pequenos comerciantes e geração de novos empregos 
locais. Programas como o Mais Empregos, Mais Crédito e a Caravana 
da Retomada foram apresentados ao grupo, com direcionamento às 
necessidades do município. O secretário César Moura recepcionou 
o prefeito de Terezópolis, Uilton Pereira (Uiltinho), e o vice-prefeito, 
Cidão. A superintende do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, e o gerente de Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, e 
o chefe de gabinete do deputado federal Glaustin Fokus, Philippe 
Alexandre Melo, também estiveram presentes na reunião.

Retomada e Cultura
Os empresários goianos Alexandre Suíta e José Arthur estiveram 

no gabinete do secretário da Retomada, César Moura, na quinta (12). 
O grupo discutiu sobre as possíveis parcerias entre o setor cultural 
e a pasta. Também estava presente o líder de Área e Projetos da 
Retomada, Gustavo Pompeu.
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Notas

Grupo de Estudos da Retomada
O 8º encontro do Grupo de 

Estudos da Retomada (Gede), 
discutiu na quinta (13), sobre 
o texto, “Sociedade do Custo 
Marginal Zero: A Internet das 
Coisas, a comunidade dos bens 
comuns e o eclipse do capitalis-
mo”, autor Jeremy Rifkin. Partici-
param as gerentes Suellen Mara 
(Avaliações e Informações), 
Yara Nunes (Intermediação e 
Recolocação do Trabalho); as 
assessoras Victória Cywinski 
(Comunicação), Ana Catarina 
(Administrativo).

Cachoeira Alta
O secretário da Retomada, 

César Moura, se reuniu com re-
presentantes de Cachoeira Alta 
e o deputado federal Glaustin 
da Fokus, na quinta (13). O se-
cretário apresentou programas 
e projetos que podem auxiliar 
as demandas do município em 
parcerias futuras. Participaram 
o prefeito de Cachoeira Alta, 
Rodrigo Mendonça, e secretários 
municipais.

Retomada e Memorial do Cerrado
Na quinta (13), equipes da 

Retomada e Secult Goiás se 
reuniram com os responsáveis 
do Memorial do Cerrado, da 
Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC-GO), para discu-
tir a viabilidade de um projeto 
de reestruturação e dinamiza-
ção dos espaços e do museu. A 
parceria prevê a estruturação de 
uma loja de artesanato indígena 
no local. Em nome da Retomada 
estava o gerente de Desenvol-
vimento de Áreas Vulnerais, 
Rafael Sôffa; da Secult Goiás, 
o superintendente de Incentivo 
e Fomento à Cultura, Nilson 
Jaime e os gerentes Wellington 

Procon em 
Piracanjuba

Uma equipe da Retomada se 
reuniu na quinta (13), com o su-
perintendente do Procon, Alex 
Augusto, para discutir a implan-
tação de uma unidade do Procon 
em Piracanjuba. Participaram a 
superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, e a gerente de 
Cooperativismo, Rhaquel Liegem.

Dias (Fomento ao Audiovisual e 
Criatividade) e Sacha Witkowski 
(Planejamento e Fomento à Cul-
tura); e do Memorial do Cerrado, 
o coordenador Levy Silvério e o 
pesquisador Marcos Henrique.
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Notas

Cooperativa Bordana
Representantes da Cooperativa de 

Artesanato Bordana foram recebidos, 
na quinta (13), na Secretaria da Reto-
mada, para tratar sobre a viabilidade 
de parcerias visando o fortalecimento 
do artesanato goiano. O grupo dis-
cutiu sobre o uso do cooperativismo 
como ferramenta de inclusão, gestão 
e desenvolvimento econômico dos ar-
tesãos. Participaram o secretário César 
Moura, o gerente de Desenvolvimento 
de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, e da 
Bordana, a presidente Celma Grace, e 
a diretora financeira, Gleidy Marques.

Retomada  
e Sindicerv

O secretário, César Moura 
se reuniu virtualmente, na 
sexta (14), com diretores 
do Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja (Sin-
dicerv) e associados. O 
grupo discutiu sobre novos 
projetos a serem lançados 
que envolvem Arranjos Pro-
dutivos Locais (APL).

Itapirapuã, São Miguel de 
Passa Quatro e Novo Brasil

O secretário da Retomada, 
César Moura, recebeu, na sexta 
(14), os prefeitos de Itapirapuã, 
Erivaldo Alexandre, São Miguel 
de Passa Quatro, Gilmar Pereira, 
e de Novo Brasil, Gabriel do Fa-
biano, além do deputado federal 
Virmondes Cruvinel, para falar 
sobre retomada da economia 

nos municípios nesse momento 
de pandemia. O grupo tratou 
sobre a possibilidade de aber-
tura de novas unidades do Mais 
Empregos nestes locais, além de 
parcerias com pequenos produ-
tores, objetivando mão de obra 
qualificada para o desenvolvi-
mento das cidades.

Goiás Social em 
Americano do Brasil

Para uma nova entrega de certificados, representando a Retomada, 
o superintendente de Profissionalização, Thiago Pena, esteve, na quarta 
(12), Americano do Brasil. Dessa vez, os alunos que se formaram no 
curso de capacitação para auxiliar administrativo receberam os com-
provantes de conclusão do curso. Esse e outros cursos oferecidos no 
município são ações do Programa Goiás Social, que tem a Retomada 
como parceira, por meio dos Colégios Tecnológicos.



Notas
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Cooperativismo em Goiás
O cooperativismo como modelo de negócio foi apresentado a 

apicultores e fruticultores de São Miguel do Passa Quatro, em reu-
nião virtual, na quinta (13), dentro do Programa Coopera Goiás, da 
Secretaria da Retomada, em parceria com a OCB/GO e Sebrae. En-
tre os 40 participantes do encontro, 32 eram produtores da região. 
Pela Retomada foi a gerente de Cooperativismo, Rhaquel Liegem; 
da OCB, o presidente Luís Alberto Pereira, além dos diretores Daniel 
Rocha e Diogo Oliveira, e do Sebrae Goiás, Camilla Carvalho Costa. 

Lide Futuro  
e Retomada

Para apresentar a Secreta-
ria da Retomada e os projetos 
e ações para desenvolvimento 
econômico, o superintendente de 
Profissionalização, Thiago Pena, 
participou, na sexta (17), de um 
almoço de negócios da Lide Fu-
turo com empresários goianos. O 
foco do encontro foi qualificação 
profissional e o superintendente 
explicou o funcionamento do Mais 
Empregos e do Mais Crédito.

Live sobre FAC
A gerente de Artesanato da Retomada, Míriam Pires, parti-

cipou, na sexta (14), de uma live promovida pela Secult Goiás 
para apresentar e tirar dúvidas sobre o edital 2021 do Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC). O evento contou com a partici-
pação de representantes de instituições públicas e privadas, 
produtores, artistas, artesãos, e outros representantes do 
setor cultural do estado.



Notas

“Temos de fazer o melhor
 que podemos.

Esta é a nossa sagrada 
responsabilidade humana!

ALBERT EINSTEN,  

físico alemão (1879-1955)
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Integrantes da comissão do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) da Secretaria da Retomada se 
reuniram na sexta (14) para conhecer detalhes da 
implantação desta iniciativa na secretaria. Itens 
como processo seletivo, análise curricular, entre-
vista, critérios para avaliação e outros parâmetros 
para iniciar o processo seletivo para servidores 
da pasta foram tema da reunião. Participaram 
ainda a superintendente da Escola de Governo, 
Roberta Rodrigues e a gerente de recrutamento 
da Escola de Governo, Ana Paula Coan.

Processo Seletivo Simplificado (PSS)

O gerente de Desenvolvimento de Áreas Vul-
neráveis, Rafael Sôffa, participou, na sexta (14), de 
reunião do Projeto Incubacoop, da OCB/GO. Na 
pauta, encaminhamentos para o fomento à criação 
da cooperativa de costureiras em São Miguel do 
Passa Quatro. O grupo a ser apoiado já conta com 
15 costureiras, que ja trabalham no segmento com 
máquinas próprias, e necessitam de suporte para 
capacitação e estruturação do negócio. 

Também participaram da reunião o secretário 
de Indústria e Comércio de São Miguel do Passa 
Quatro, Ataualpa Rezende; da OCB-GO,  Diogo 
Oliveira, Relações Institucionais e Daniel Cavalier, 
coordenador de Cooperativismo.

Incubacoop em São Miguel do Passa Quatro
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Vagas de Cursos do Cotec
As mais de 4.600 vagas de 

cursos de qualificação oferecidas 
pela Secretaria da Retomada, por 
meio dos Colégios Tecnológicos 
(Cotecs), foram pauta de matéria 
apresentada pela TV Serra Dou-
rada, na segunda (10). Os cursos 
são totalmente gratuitos, e são 
realizados pela modalidade de 
Ensino à Distância (EAD). Os cur-
sos ofertados são de assistente 
administrativo, auxiliar pedagógi-
co, recepcionista na rede de ho-
telaria e supervisor de exploração 
agropecuária. As inscrições estão 
abertas até o fim de maio.

Acesse o site da Retomada 
para mais informações: (retomada.
go.gov.br). 

https://retomada.go.gov.br/noticias/415-col%C3%A9gios-tecnol%C3%B3gicos-de-goi%C3%A1s-oferecem-4-617-vagas-para-cursos-gratuitos-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional.html?highlight=WyJ2YWdhcyIsImRlIiwiY3Vyc29zIiwiZG8iLCJjb3RlYyIsInZhZ2FzIGRlIiwidmFnYXMgZGUgY3Vyc29zIiwiZGUgY3Vyc29zIiwiZGUgY3Vyc29zIGRvIiwiY3Vyc29zIGRvIiwiZG8gY290ZWMiXQ==
https://retomada.go.gov.br/noticias/415-col%C3%A9gios-tecnol%C3%B3gicos-de-goi%C3%A1s-oferecem-4-617-vagas-para-cursos-gratuitos-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional.html?highlight=WyJ2YWdhcyIsImRlIiwiY3Vyc29zIiwiZG8iLCJjb3RlYyIsInZhZ2FzIGRlIiwidmFnYXMgZGUgY3Vyc29zIiwiZGUgY3Vyc29zIiwiZGUgY3Vyc29zIGRvIiwiY3Vyc29zIGRvIiwiZG8gY290ZWMiXQ==
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada

retomada.go.gov.brEXPEDIENTE

Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. Vice-governador Lincoln Tejota.  
Secretário da Retomada: César Moura. Comunicação Setorial da Retomada: Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Raissa Celiac, Fabianne Salazar e Bárbara Ferreira.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Antônio Carlos  
de Souza Lima Neto*

Recebemos com muita sa-
tisfação os números que dão 
conta do aumento do índice de 
confiança de micro e pequenas 
empresas que registrou alta de 
6,6 pontos, em abril. Vale des-
tacar que isso acontece após 
cinco meses de queda. Esse es-
tudo é a “Sondagem Econômi-
ca MPE”, realizado pelo Sebrae, 
em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). O que 
motivou esse desempenho? O 
principal fator: o crescimento 
do otimismo do comércio e do 
setor de serviços para os pró-
ximos meses. 

O preâmbulo é para demons-
trar estudo que valida e nos mo-
tiva a ir em frente, mesmo ainda 
vivendo num cenário adverso 
no que se refere à crise pandê-
mica que nos assola. E a visão 
aguçada do governo estadual, 
quando decidiu pela criação da 
Secretaria da Retomada (pionei-
ra no Brasil), revela a disposição 
inequívoca de trabalhar para 
fortalecer e priorizar a geração 
de empregos, a qualificação 
profissional, o financiamento 
das atividades econômicas e o 
empreendedorismo. 

A Secretaria da Retomada 
tem entre os seus pilares a união, 
colaboração e integração. Tudo 
isso casa perfeitamente com os 
objetivos do Sebrae Goiás, que 
está na linha de frente para aju-

dar as micro e pequenas empre-
sas nesse momento desafiador. 
Esta sinergia pode ser constata-
da por intermédio do Programa 
Mais Crédito, desenvolvido pelo 
Governo de Goiás, em que o 
Sebrae é parceiro. O objetivo é 
fornecer ferramentas para que 
os autônomos, produtores ru-
rais, microempreendedores in-
dividuais (MEI), microempresas 
(ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP) se mantenham sau-
dáveis gerando empregos e am-
pliando a distribuição de renda 
para a retomada da economia. 

Essa parceria se concreti-
za com a presença do Sebrae 
Goiás no ponto de atendimento 
do Programa Mais Crédito, que 
também conta com o suporte 
de outras entidades como a 
Agência GoiásFomento, Siste-
ma Federação do Comércio em 
Goiás (Fecomércio), Associação 
Comercial e Industrial (Acieg) 
e a plataforma de permutas 
multilaterais XporY. Todas essas 
instituições estão trabalhando 
juntas, somando forças, com um 
único objetivo: ajudar o empre-
sário a encontrar saídas para que 
os seus negócios se mantenham 
vivos e saudáveis.  

Os atendimentos presenciais 
do Sebrae Goiás são realizados 
em Goiânia, na Avenida Anhan-
guera, 5311, no Setor Central. 
Por questões de  segurança 
sanitária, esses atendimentos 
somente serão realizados com 
agendamento prévio. Ele pode 

ser feito pelos telefones 0800 
6467512 e (62) 98305 6364, que 
também recebe mensagens por 
whatsapp. Também é possível 
agendar pelo e-mail: maiscredi-
togo@gmail.com.

Focar nesse segmento da 
economia é estratégico para 
a retomada da economia por-
que são mais de 17 milhões de 
pequenos estabelecimentos 
do país e desses, mais de 600 
mil estão em Goiás. Eles res-
pondem por quase 60% dos 
empregos gerados e 30% do 
Produto Interno do Brasil (PIB). 
Ao pensar em desenvolvimento 
regional e local é fundamental 
e estratégico levar em conta 
a contribuição essencial das 
micro e pequenas empresas. 

Uma iniciativa importante 
nessa direção foi a Semana do 
Microempreendedor Individual 
(MEI), que o Sebrae Goiás pro-
moveu de 10 a 14 de maio. O 
objetivo foi o de contribuir para 
superar a crise, se adaptar a esta 
nova realidade em que estamos 
inseridos e reforçar a importân-
cia do empreendedorismo.  

Estamos juntos, de mãos da-
das, criando conexões sólidas 
para recuperar o quanto antes 
a economia goiana, focando em 
ações efetivas direcionadas aos 
empresários de micro e peque-
nos negócios do campo e da 
cidade. Temos, cada vez mais, a 
certeza de que com união vamos 
poder dizer com toda convicção: 
“Amanhã será outro dia”.

DICA DE LEITURA

Cresce a confiança  
e a retomada é certa

 *Antônio Carlos de Souza Lima Neto é Superintendente do Sebrae Goiás
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