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‘Opequeno negócio
e o  microem-
preendedor indi-

vidual conhecem um novo
tempo em Goiás a partir de
agora’. A frase, do presidente
do Conselho Deliberativo do
Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empre-
sas de Goiás (Sebrae-GO),
Marcelo Carneiro Baiocchi,
representa bem a importân-
cia do lançamento das sete
novas linhas de crédito vol-
tadas ao empreendedorismo
no estado.  O Credi  PAI  Fi-
nanciamento Popular, lança-
do pelo governo goiano, ofer-
ta financiamentos de R$ 500
a R$ 25 mil, com taxas de ju-
ros de 0,25% ao mês – 3% ao
ano. O prazo para pagamen-
to é de três anos, com carên-
cia de seis meses.

"Essas ações vão de en-
contro ao anseio das micro e
pequenas empresas (MPEs) e
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI), cuja principal
dificuldade no negócio é o
acesso ao crédito",  afirma
Baiocchi, para quem as insti-
tuições bancárias privadas
ainda não olham com devida
atenção para o microcrédito.

As l inhas de crédito são
destinadas a sete segmentos
específicos.  Estão na l ista
prestadores de serviços, co-
mo encanadores, eletricistas,
pintores e chaveiros, entre
outros; segmento de estética
e beleza, que incluem salões
de beleza, esteticistas, co-
mércio de cosméticos;  co-
mércio de alimentos, sejam
fixos ou ambulantes; feiran-
tes; micro e pequenas empre-
sas de confecções e vestuário;
piscicultores e aquicultores;
empreendedores individuais
e MPEs de diversos segmen-
tos, como comércio, serviços,
indústria, turismo e trans-
porte de gás de cozinha.

Cada segmento tem em-
préstimos com orçamento

total no valor de R$ 1 milhão.
O Banco do Povo oferta l i-
nhas que vão de R$ 500 a R$
10 mil. Já a GoiásFomento vai
de R$ 10.001 a R$ 25 mil .
"Queremos que as pessoas
prosperem em Goiás. Essa é a

missão do Plano de Ação In-
tegrada de Desenvolvimento
(PAI)", explica o governador
Marconi Perillo.

No caso dos transportado-
res de gás de cozinha, o em-
préstimo é diferenciado e

Novas oportunidades
para MPEs goianas
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pode alcançar até R$ 40 mil
para a aquisição de motoci-
cleta adaptada ao transpor-
te. "É a única linha de crédi-
to no Brasil específica para a
nossa categoria,  presente
nos 246 municípios  goia-
nos", explica o presidente do
Sindicato das Empresas Re-
vendedoras de Gás da Região
Centro-Oeste (Sinergás), Ze-
nildo Dias do Vale.

“O que estamos fazendo é
criar um pequeno Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
em Goiás, voltado exclusiva-
mente para o apoio aos mi-
croempreendedores”, refor-
çou o secretário estadual de
Gestão e Planejamento de
Goiás, Giuseppe Vecci.

Qualificação

Se por  um lado o Banco
do Povo e a GoiásFomento
ofertam as linhas de crédito,
o Sebrae-GO terá a missão
de ajudar a qualificar os em-
preendedores interessados
em obter  f inanciamento,
mantendo seu importante
trabalho de capacitação ge-
rencial.  A instituição assi-
nou protocolo de intenções
com o gover no do goiano
nesse sentido.

"Vamos ajudar o empreen-
dedor na elaboração das car-
tas consultas, que são as pro-
postas de financiamento, e
oferecer capacitação técnica
básica de gestão, para que
eles consigam administrar
melhor seu próprio negócio",
afirmou o diretor-superin-
tendente do Sebrae-GO, Ma-
noel Xavier Ferreira Filho.

Banco do Povo

Durante o lançamento do
Credi PAI, no Centro de Con-
venções, diversos beneficiá-
rios de empréstimos no go-
verno goiano contaram suas
histórias de sucesso. A dupla
sertaneja Victor Hugo e Ales-
sandro, de Formosa, localiza-
do a 282 quilômetros de Goiâ-
nia, contaram que só conse-
guiram gravar o primeiro CD
graças a três financiamentos
obtidos no Banco do Povo.

"Foi um pontapé inicial na
nossa carreira", revela Victor
Hugo. "No interior, é muito
difícil de conseguir emprésti-
mo, ainda mais para gravar
música", emenda Alessan-
dro. Os dois ainda mandaram
um recado para a plateia. "Foi
fácil de pegar e mais fácil ain-
da de pagar. Os juros são mui-
to baixos, vale a pena", com-
pletou Victor Hugo.

EDMAR WELLINGTON/SEBRAE-GO

A dupla sertaneja Victor Hugo e Alessandro vê a linha de crédito como incentivo à carreira

Sete linhas de crédito voltadas para microempreendedores individuais e 
micro e pequenas empresas foram lançadas. Valor varia de R$ 500 a R$ 25 mil

CREDI PAI FINANCIAMENTO POPULAR

■ LLiimmiittee: R$ 500 a R$ 25 mil
■ BBaannccoo  ddoo  PPoovvoo: de R$ 500 a R$ 10 mil
■ GGooiiáássFFoommeennttoo: de R$ 10.001 a R$ 25 mil
■ TTaaxxaa  ddee  jjuurrooss: 0,25% ao mês
■ PPrraazzoo  ppaarraa  ppaaggaammeennttoo: três anos, com carência de seis
meses
■ GGaarraannttiiaa: será fornecida pelo Fundo de Aval, devendo o
mutuário solicitá-la no momento da apresentação da
proposta de crédito
■ CCaappaacciittaaççããoo: será ministrada pelo Sebrae-GO,
gratuitamente, como condição para negociar o
financiamento
■ DDeessttiinnaaççããoo: aquisição de máquinas, equipamentos,
móveis e utensílios e capital de giro, associado ou não

OPÇÕES

Lucila Cano é formada em Comunicação Social pela Fundação
Armando Álvares Penteado - FAAP (SP). Trabalhou como
redatora publicitária em várias agências e também como
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É sempre bom constatar que algumas propos-
tas educacionais prosperam no Brasil. Este é o ca-
so das academias escolares, uma tecnologia social
desenvolvida por uma professora de São Paulo e
que já se multiplica no Estado e em outras regiões
do país. A tecnologia social foi assunto de uma
das colunas em novembro do ano passado, em de-
corrência da prorrogação das inscrições para a
terceira edição do Concurso Aprender e Ensinar
da Fundação Banco do Brasil, em parceria com a
revista Fórum. O concurso tem o propósito de di-
fundir o conceito de tecnologias sociais. Não se
restringe à Educação, mais foi por causa dele que
a professora Maria Sueli Fonseca Gonçalves levou
o projeto de sua Academia Estudantil de Letras ao
Fórum Social Mundial 2013, realizado na Tunísia
no final de março deste ano. Ela foi a vencedora
da Região Sudeste da terceira edição do concurso,
a qual premiou seis professores de nível funda-
mental e médio – um de cada região do país.

O que é que a academia tem
Conforme relatou em entrevistas, a professora

Maria Sueli criou a academia em 2005, quando le-
cionava em uma escola da Zona Leste da cidade
de São Paulo. O objetivo era despertar o gosto dos
alunos pela literatura. Assim, o projeto passou a
se desenvolver no contraturno da escola. A ade-
são dos estudantes é voluntária. Eles podem en-
trar e sair da academia quando quiserem, mas, se-
gundo a professora, ninguém pensa em sair. Cada
um toma posse da cadeira do seu patrono na aca-
demia e desenvolve pesquisas sobre o autor. Uma
vez por semana, os alunos interpretam trechos de
livros, declamam poesias e apresentam seminá-
rios para os demais colegas. Com a colaboração
de professores de artes cênicas, também se prepa-
ram para a Mostra Anual de Teatro da Academia,
com a apresentação de peças adaptadas de obras
literárias. Essa tecnologia social, que não só ensi-
na literatura de maneira lúdica e participativa,
mas permite aos jovens a descoberta de valores
em um convívio saudável e respeitoso, angariou
alegria e mais trabalho para a professora Maria
Sueli. Desde 2006, ela trabalha na Diretoria Regio-
nal de Educação da Penha (Zona Leste da cidade
de São Paulo), onde responde pela coordenação
de cursos de formação de professores que quei-
ram implantar o projeto em suas escolas. Atual-
mente, há 22 academias na Rede Municipal de En-
sino de São Paulo, atingindo cerca de 1.500 alu-
nos.  Outras iniciativas, nos mesmos moldes da
Academia Estudantil de Letras, prosperam em ci-
dades do interior do Estado de São Paulo e tam-
bém de outros estados, como o Rio Grande do
Norte, Santa Catarina e Ceará.

A arte de ensinar Ciências
Na edição de maio de 2013 do Blog Educação

(www.blogeducacao.org.br), a jornalista Luana
Costa apresenta o professor Nelson Pascarelli Fi-
lho e a Academia Estudantil de Ciências, que ele
criou em 2011 na escola municipal de ensino fun-
damental em que leciona, também na cidade de
São Paulo. A exemplo das academias estudantis
de literatura e arte, a academia de ciências con-
duz os alunos para o fantástico mundo das Ciên-
cias, tantas vezes relegado no nosso histórico
educacional. Com o entusiasmo e a experiência
do professor, a Academia Estudantil de Ciências
elegeu os cientistas brasileiros, com destaque pa-
ra as mulheres e os negros, como tema de estudo
dos alunos. Eles se reúnem uma vez por semana
no contraturno das aulas. Cada um escolhe um
cientista brasileiro, ocupa a cadeira que leva o no-
me dele e fica responsável por realizar pesquisas a
respeito do seu patrono. Essas atividades já resul-
taram em um dicionário biográfico e em uma ex-
posição de cartazes com fotos e resumos biográfi-
cos dos cientistas brasileiros. Além disso, as reu-
niões da academia ocorrem com fundo musical
(clássicos ou jazz) e também são uma oportunida-
de para o professor iniciar seus alunos em música.
Em dois exemplos, está aí uma tecnologia social
que tem tudo para ser reaplicada.

**  HHoommeennaaggeemm  aa  EEnnggeell  PPaasscchhooaall  ((77//1111//11994455  aa  3311//33//22001100)),,  
jjoorrnnaalliissttaa  ee  eessccrriittoorr,,  ccrriiaaddoorr  ddeessttaa  ccoolluunnaa..

Academias 
escolares prosperam
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio 2013, Seudinheiro, p. B10. 




