
 

 
 
 
 

CALVÁRIO DO ACESSO A CRÉDITO 
 

“Há dinheiro para chegar às empresas”, diz Mourão para empresários goianos 
 

Questionado pelo presidente da FCDL-GO, Valdir Ribeiro, vice-presidente da República 
reconheceu o alto grau de taxação das empresas e defendeu a simplificação tributária 

 
Goiânia, 16 de junho de 2020 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão,              
garantiu nesta terça-feira (16) para o presidente da FCDL-GO (Federação das Câmaras de             
Dirigentes Lojistas de Goiás), Valdir Ribeiro, que “há dinheiro para chegar às empresas”. 

A afirmação ocorreu após Mourão ser questionado por Ribeiro sobre quais mecanismos o governo              
tem à disposição para fazer chegar às micro e pequenas empresas as linhas de crédito               
anunciadas em março e abril para dar fôlego ao setor produtivo na pandemia da Covid-19. 

O presidente da FCDL-GO e o vice-presidente da República interagiram numa videoconferência            
realizada hoje pelo FEE (Fórum das Entidades Empresariais de Goiás). Mourão disse que caberá              
ao governo “dar um empurrão” na economia para tirar o país do atual cenário de recessão. 

Em resposta a Valdir Ribeiro, Mourão lembrou que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai               
prorrogar, por tempo limitado, o pagamento do auxílio emergencial e a oferta de linhas de crédito                
para financiar o capital de giro das empresas em Goiás, nos demais estados e no Distrito Federal. 

Apesar de reconhecer a iniciativa do governo, o presidente da FCDL-GO pontuou que as              
empresas têm enfrentado muitas dificuldades no acesso a esse crédito, sobretudo em função da              
burocracia e das garantias exigidas pelos bancos. “Queremos uma reforma estrutural que vá de              
fato facilitar a vida dos empresários na tomada de crédito”, cobrou Valdir Ribeiro. 

Mourão apontou o alto grau de taxação das empresas como outro fator que dificulta a retomada                
econômica no Brasil. E indicou: “A questão tributária afeta a todos. Nós precisamos simplificar              
todos os tributos”, concluiu o vice-presidente da República. 

A conversa com o vice-presidente Hamilton Mourão foi pautada no tema Perspectivas do Brasil              
pós Covid-19. Voltada aos empresários goianos, a webconferência abordou as medidas           
necessárias à retomada da atividade produtiva e recuperação do emprego. 

Também participaram da reunião virtual com Mourão os presidentes da Fieg (Federação das             
Indústrias do Estado de Goiás), Sandro Mabel; da Fecomércio-GO (Federação do Comércio do             
Estado de Goiás), Marcelo Baiocchi; da Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás),              
deputado José Mário Schneider; da Adial (Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado           
de Goiás), Otávio Lage de Siqueira Filho; da Facieg (Federação das Associações Comerciais,             
Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás), Ubiratan da Silva Lopes; da Acieg (Associação  

 



 

 

 

 

Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás), Rubens Fileti; e da OCB-GO              
(Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás), Luís Alberto Pereira. 
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