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Governo de Goiás realiza 1º mutirão Íris 
Rezende, na região Noroeste de Goiânia

O Governo de Goiás abriu, na manhã de 

sábado (20), a primeira edição do Mutirão 

Iris Rezende, realizado também no domingo 

(21), na Praça da Feira, no Setor Morada do 

Sol, na Região Noroeste de Goiânia. A Reto-

mada foi uma das participantes do evento, 

com oferta de mais de 2 mil vagas de em-

prego, inscrições para cursos gratuitos dos 

Cotecs, Carteira de Trabalho digital, Seguro 

Desemprego, oferta de linhas de crédito e 

consultoria financeira pelo Sebrae.

Na ocasião, o governador Ronaldo Caiado 

entregou 3 mil cartões do Programa Mães 

de Goiás. Entre os serviços oferecidos gra-

tuitamente à população estão emissão de 

passaporte do idoso, carteira da pessoa 

com deficiência, carteira do autista, cortes 

de cabelo, 1ª e 2ª via de CPF, emissão de 

boletos pelo Detran e de IPVA, exames e 

consultas oftalmológicos, testagem para 

Covid-19, vacinação, distribuição de semen-

tes de hortaliças e mudas de plantas me-

dicinais e de espécies nativas do Cerrado, 



entre tantos outros. 

“No momento em que Deus me deu a 

oportunidade de ser governador do Es-

tado, o meu objetivo foi fazer com que 

o dinheiro seja aplicado para melhorar a 

vida das pessoas”, afirma o governador 

Ronaldo Caiado sobre a dimensão do pro-

grama Mães de Goiás. “Quero que todas 

se sintam honradas de aqui viver, com 

qualidade de vida, dignidade e cidadania”, 

pontua. “Esse é o objetivo que me move 

a cada dia”, destaca.

Criado como forma de levar as ações 

do Governo de Goiás diretamente à po-

pulação, o Mutirão também homenageia 

o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador 

de Goiás, Iris Rezende, responsável por 

implantar no Estado a iniciativa dos mu-

tirões, já no início de sua carreira política, 

na década de 1960. 
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Caravana da Retomada leva serviços
 e ações a moradores de Ceres

A Caravana da Retomada esteve em Ceres, 

na quarta (17), levando serviços e ações da 

pasta e de parceiros a moradores da região. 

Durante o evento, representantes da Goi-

ásFomento e do Sebrae Goiás realizaram 

atendimentos e orientações individuais para 

agricultores familiares e pequenos empre-

endedores sobre acesso a crédito. A Reto-

mada realizou inscrições para cursos pro-

fissionalizantes de capacitação via Colégio 

Tecnológico (Cotec), e também fez Carteira 

de Trabalho Digital aos interessados.

Além disso, foram ministradas palestras 

por equipes do Banco do Brasil, sobre li-

nhas de crédito, e do Sebrae Goiás, que 

discutiu como manter seu negócio em 

tempos de pandemia, e também sobre 

agricultura familiar segura.  A equipe 

da Retomada, composta pelo gerente 

de Mobilização para Emprego e Renda, 

Rodrigo Rodrigues, e as assessoras Ca-

rolina Mesquita e Bárbara Ferreira, foi 

recebida pelo prefeito de Ceres, Edma-

rio Barbosa. Em nome da prefeitura, ele 

recebeu vários livros doados pela Secre-

taria Estadual de Cultura (Secult Goiás), 

representada pela assessora Nayara Lou-

renço, para a Biblioteca Municipal.
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Caravana da Retomada visita Itapuranga 
com atendimentos e palestras 

A população de Itapuranga recebeu os 

serviços da Caravana da Retomada, na 

quinta (18). Representando a pasta, o ge-

rente de Mobilização para Emprego e Ren-

da, Rodrigo Rodrigues, ministrou três pa-

lestras no evento. Ele falou sobre o Projeto 

da Cerveja de Mandioca, cooperativismo, e 

o Projeto Centelha. A Retomada ainda re-

alizou inscrições de cursos de capacitação 

via Colégio Tecnológico, disponibilizados 

de forma remota especialmente para a Ca-

ravana. Além disso, a equipe fez Carteira 

de Trabalho Digital para os moradores. 

Representantes do Sebrae Goiás e da 

GoiásFomento atenderam micro e pe-

quenos empreendedores do município, 

e deram orientação aos agricultores fa-

miliares. A Caravana ainda entregou um 

kit de livros para a Biblioteca Municipal, 

doado pela Secretaria de Estado de Cul-

tura (Secult Goiás), representada pela as-

sessora Nayara Lourenço. Também com-

puseram a equipe as assessoras Carolina 

Mesquita e Bárbara Ferreira. O grupo foi 

recebido pelo prefeito de Itapuranga, 

Paulo Emila, pela secretária municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Agropecuário, Industrial e Comercial, Va-

léria de Souza, e o assessor especial de 

Gabinete, Ualisson Marins.
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Caravana da Retomada chega a Itaguaru 
com palestras sobre os programas e 

projetos da pasta

A maratona desta semana foi finalizada 

em Itaguaru, na sexta (19), quando os mo-

radores do município conheceram serviços 

da Caravana da Retomada por meio de 

palestras apresentadas por representantes 

da pasta e dos parceiros GoiásFomento, 

Banco do Brasil e Sebrae Goiás. O geren-

te de Mobilização para Emprego e Renda, 

Rodrigo Rodrigues, falou sobre cooperati-

vismo e o Projeto Centelha, e auxiliou duas 

facções de costureiras locais. Os cursos pro-

fissionalizantes disponibilizados via Colégio 

Tecnológico (Cotec) foram divulgados no 

evento, que realizou inscrições. Esse pro-

cesso terá continuidade on-line, basta que 

os interessados procurem a prefeitura que 

fará o contato com a pasta. 

A equipe da Retomada presente na ação 

também contava com as assessoras Caro-

lina Mesquita e Bárbara Ferreira. O grupo 

foi recebido pelo prefeito do município, 

Joaquim Fernando, que abriu o evento. O 

secretário municipal de Indústria e Comér-

cio, Toninho, recebeu o kit de livros doado 

pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult 

Goiás), representada pela assessora Nayara 

Lourenço.
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Governo de Goiás entrega 3.747 cartões 
do Mães de Goiás nesta semana 

O Programa Mães de Goiás chegou nes-

ta semana a mais 3.747 famílias. O gover-

nador Ronaldo Caiado realizou a entrega 

de 3.385 cartões em Luziânia, na terça 

(16). Na quinta (18), em Campos Lindos, 

distrito de Cristalina, foram entregues 

362 cartões às mães do local. Lá, a che-

fe de gabinete da Retomada, Lucyanna 

Marcella Melo, representou a secretaria 

no apoio das entregas. Outra parceira do 

programa do Governo de Goiás é a Secre-

taria de Desenvolvimento Social (Seds), 

que foi representada nas entregas pelo 

secretário Wellington Matos.

Lançado em agosto, o Mães de Goiás é um 

programa estadual de distribuição de renda 

que tem como objetivo atender cerca de 

100 mil famílias em situação de vulnerabi-

lidade. Têm direito ao benefício mensal de 

R$ 250 mulheres com filhos até seis anos 

e que se encaixem no perfil socioeconô-

mico. O Estado investe R$ 219 milhões na 

iniciativa, via Fundo de Proteção Social do 

Estado de Goiás (Protege).

Luziânia

Campos Lindos (Cristalina)
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Serviços do Governo em Itajá
A superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

se reuniu, na quarta (17), com o prefeito de 

Itajá, Renis Cesar de Oliveira, para alinhar 

detalhes da caravana que será realizada em 

dezembro. Também participaram do encon-

tro, secretários e vereadores de Itajá.

Reunião do FCO
A Reunião Ordinária de nº 369 do Conselho de Desenvolvimento do Estado da 

Câmara Deliberativa do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) foi realizada, na terça (16), com a presença do secretário da Retomada, 

César Moura. Durante o encontro, fizeram a revalidação das cartas-consultas, 

como de costume e também conferiram o relatório de informações gerenciais 

do Banco do Brasil, de janeiro a setembro.

Caravana da 
Retomada

NOTAS
NOTAS

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu representantes políticos na ter-

ça (16). Os prefeitos, Gilmar Pereira (São 

Miguel do Passa Quatro), Cleuton Timbó 

(São Francisco de Goiás) e Janézio Pereira 

(Guarani de Goiás), solicitaram a realização 

da Caravana da Retomada nos respectivos 

municípios. Também participaram da reu-

nião, o deputado estadual, Bruno Peixoto 

e o secretário de Eventos e Lazer de São 

Miguel do Passa Quatro, Flávio Pereira.
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NOTAS
NOTAS

Projetos para áreas 
vulneráveis 

O gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa, par-

ticipou de reunião com o deputado estadu-

al, Francisco Grimaldi e seu chefe de gabi-

nete, Nilton Ferreira de Oliveira, na quarta 

(17). Sôffa ouviu as demandas apresentadas 

pelos parlamentares, que pediram apoio 

por meio do projeto Incubacoop. O intuito 

é fazer com que os benefícios atinjam as 

áreas vulneráveis de agricultores familiares 

de assentamentos, costureiras e catadores 

de materiais recicláveis.

Regularização dos 
postos Sine

Na quarta (17), o Conselho Es-

tadual do Trabalho se reuniu por 

videoconferência, para discutir 

a regularização da mudança de 

endereço de postos do Sistema 

Nacional do Emprego (Sine), 

em Goiás. Representando a 

Retomada estavam a superin-

tendente de Profissionalização, 

Leandra de Assis e a gerente de 

Intermediação e Recolocação no 

Trabalho, Yara Nunes.

Conexão Retomada/Sebrae 
Com objetivo de alinhar ações para o Mutirão Iris Rezende, equipes da Retomada e 

do Sebrae Goiás se reuniram na terça (16). Da Retomada estavam a superintendente 

do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues; a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes; e a assessora Administrativa, Briza Amaral. Re-

presentando o Sebrae Goiás estavam as gerentes Camila Moreira (Atendimento e De-

senvolvimento Regional) e Larissa de Souza Ribeiro (Regional Central).
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NOTAS
NOTAS

Cursos do Goiás Social em Alvorada do Norte

O assessor técnico da Retomada, Paulo 

Santos, acompanhou, na sexta (19), o iní-

cio das aulas do curso de Confeitaria, que 

é oferecido a moradores de Alvorada do 

Norte. A capacitação é resultado de par-

ceria entre a Secretaria da Retomada, via 

Colégio Tecnológico (Cotec), e a Universi-

dade Federal de Goiás (UFG). O curso será 

ministrado em três turmas, sendo uma no 

período matutino, uma no vespertino e ou-

tra no noturno.

Cooperativismo em Jussara

O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis, Rafael Sôffa, se reuniu, na 

quinta (18), com um grupo de catadores de 

material reciclável de Jussara, para iniciar 

processo de parceria para instalação de 

cooperativa de reciclagem no município. 

Participaram do encontro o gerente re-

gional do Sebrae Goiás, Flavio Vilhalba, o 

vice-prefeito de Jussara, Adriano Dias e o 

secretário de Meio Ambiente, Ricardo dos 

Santos. Pelo acordo, a prefeitura cederá 

área para a instalação da cooperativa, e o 

Ministério Público do Trabalho em Goiás 

(MPT-GO) destinará recursos para compra 

de equipamentos. A Retomada, o Siste-

ma OCB/GO, via IncubaCoop, e o Sebrae, 

vão cuidar do apoio para constituição e 

consultoria aos membros da cooperativa.



RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada participa de campanha do Conem
A assessora de comunicação da Retomada, Talita Prudente, foi entrevistada pela equi-

pe da TBC, na quinta (18), para falar sobre a campanha de arrecadação de produtos 

de higiene. O material será entregue ao Conselho Estadual da Mulher (Conem), que vai 

distribuir os absorventes, sabonetes, cremes e escovas dentais arrecadados a mulheres 

em situação de vulnerabilidade.

Retomada 
na Band News

Em entrevista à Band News na sexta (19), 

o secretário César Moura falou sobre os 

preparativos para o Mutirão Iris Rezende, 

ação do Governo de Goiás preparada no 

setor Morada do Sol, nos dias 21 e 22 de 

novembro. O secretário também fez um ba-

lanço das ações realizadas pela Secretaria 

da Retomada e pela Secult Goiás.
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retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, Raissa Celiac, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira e Talita Prudente.

Conteúdo produzido pela Comunicação
 da Secretaria da Retomada

Foi destaque no

Retomada do Riso foi tema do bate-papo no Retomada em Conexão do 

último sábado (13). Os convidados Danilo Cultura (Produtor) e os come-

diantes Guilherme D’Lucca e Jhonathan Coelho, conversaram a respeito 

das expectativas na retomada cultural, principalmente em shows de stand 

up, e os desafios enfrentados por essa classe durante a pandemia. Além 

disso, os convidados falaram sobre suas inspirações na criação de conteú-

dos de humor, quais foram seus ídolos regionais e sobre as fundamentais 

ferramentas na produção de um conteúdo virtual. Apresentado por Suel-

len Mara, o programa é exibido ao vivo pela TV Brasil Central 

(TBC), às 13 horas. Você confere o programa da semana pas-

sada na íntegra pelo YouTube. 

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.youtube.com/watch?v=hjTp4ClmENM


A política agrícola do nosso país passa 

necessariamente pela gestão de riscos do 

negócio agro, seja ele pequeno, médio ou 

grande, com desafios diferentes em cada 

uma dessas classes. No que tange ao crédi-

to, os desafios a serem transpostos a cada 

dia são acesso e condições atraentes para 

os pequenos, além de volume e taxas de 

juros condizentes com o negócio para os 

médios e grandes produtores rurais.

O acesso ao crédito tem um papel funda-

mental dentre os fatores primordiais para 

impulsionar a retomada econômica pós-

-pandemia e melhorar a vida dos goianos, 

possibilitando crescimento aos negócios e 

gerando emprego e renda.

Para quem precisa fazer investimentos, cré-

dito com juros baixos e prazos adequados é 

uma das melhores ferramentas, fazendo-se 

necessário para adequação dos negócios 

em um ambiente sempre mais competitivo, 

sendo ainda fundamental para o estímulo 

do desenvolvimento econômico, além de 

estimular o investimento também estimula o 

consumo, fazendo a roda da economia girar.

O Governo de Goiás trabalha para que o 

crédito chegue ao maior número possível 

de produtores em todos os municípios do 

nosso Estado, e para que seja aplicado com 

eficiência e responsabilidade, aumentando 

ainda mais toda a força que é demonstrada 

em números pela nossa balança comercial 

superavitária e pelo nosso Valor Bruto de 

Produção Agropecuária (VBP), que deve 

fechar este ano com mais de R$ 95 bilhões. 

A importância do acesso ao crédito rural 
na retomada da economia goiana 

LEITURA
DICA DE

*Donalvam
 Maia

Mas também para que o crédito assuma 

uma grande importância social, de geração 

de emprego e renda, colocando comida 

saudável em nossos lares, além de expor-

tar para todo o mundo, beneficiando toda 

a sociedade.

O governador Ronaldo Caiado enfatiza 

que a maior política pública é a geração de 

emprego, e os números do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (Caged) 

mostram um saldo positivo no setor agro-

pecuário goiano de 9.424 empregos no 

acumulado do ano (de janeiro a outubro), 

influenciando a economia de todo o Estado.

Uma ferramenta importantíssima de dina-

mização da economia goiana no meio rural 

é o Fundo Constitucional de Financiamen-

to do Centro-Oeste (FCO). Implementado 

de forma assertiva em Goiás, o FCO tem 

possibilitado maior capilaridade do crédito, 

chegando aos pequenos e médios empre-

sários rurais, sendo pulverizado em todo o 

território goiano, atingindo mais municípios, 

reduzindo as desigualdades sociais e levan-

do oportunidade a mais pessoas.

De janeiro a novembro de 2021, a Câmara 

Deliberativa do Conselho de Desenvolvi-

mento do Estado Deliberativo aprovou R$ 

901,1 milhões em financiamentos do FCO 

Rural. A ampla maioria dos recursos foi des-

tinada a estabelecimentos de mini, pequeno 

e pequeno-médio portes: 91,1%.

Ao analisar os números de cartas-consulta 

aprovadas, pode-se perceber a evolução da 

democratização do crédito no Estado. Este 

é um compromisso do Governo de Goiás, 

e uma medida fundamental para acelerar a 

retomada econômica e tornar o setor pro-

dutivo cada dia mais sustentável ambiental, 

social e economicamente. O setor agrope-

cuário goiano é um dos pilares da economia 

goiana. Se o agro está forte, portanto, Goiás 

também está.

*Donalvam Maia  é superintendente de Produção Rural Sustentável na Seapa
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

