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Governo de Goiás realiza em
 Aparecida de Goiânia a 2ª edição

 do Mutirão Iris Rezende
O Governo de Goiás abriu, no sábado 

(11), a segunda edição do Mutirão Iris 

Rezende, em Aparecida de Goiânia, com 

dezenas de serviços gratuitos à popu-

lação, de todas as secretarias, órgãos e 

autarquias do Estado.  A Secretaria de Es-

tado da Retomada participou com oferta 

de 2 mil vagas de trabalho do Programa 

Mais Empregos. Os atendimentos gratui-

tos foram realizados na Avenida Benedito 

Silvestre de Toledo, no Setor Independên-

cia, no sábado (11) e no domingo (12). A 

pasta também ofertou outros serviços, 

como inscrições em cursos gratuitos de 

capacitação e qualificação, realizados 

pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs). 

Micro e pequenos empresários tiveram 

apoio em conduzir ou ampliar os negó-

cios a partir de consultorias financeiras, 

via parceria com o Sebrae.

Os cursos profissionalizantes dos Colégios 

Tecnológicos de Goiás (Cotecs) foram di-

vulgados durante o mutirão com o objetivo 

de levar aos moradores de Aparecida de 

Goiânia mais acesso às capacitações ofere-

cidas pelo Governo de Goiás e permitir que, 

assim, melhorem seus currículos e conquis-

tem melhores postos de trabalho. 

A equipe de atendimento do Mais Empre-

gos também esteve disponível para orientar 

sobre confecção de Carteira de Trabalho 

Digital e detalhes do Seguro Desemprego. 

Além do governador Ronaldo Caiado, que 

realizou a abertura oficial do evento, secre-

tários e lideranças políticas marcaram pre-

sença no mutirão.
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Retomada, Sebrae, GarantiGoiás e 
GoiásFomento realizam edição especial 

da 4ª do Crédito
Para sanar dificuldades dos donos das mi-

croempresas, empresas de pequeno porte 

e potenciais empreendedores, a Secretaria 

da Retomada, a GoiásFomento, Garanti-

Goiás e o Sebrae se uniram para oferecer 

os serviços da 4ª. do crédito, em formato 

especial, na quarta (8), na sede do Sebrae 

Goiânia, Avenida T-3, n. 1000, Setor Bueno.

Além das consultorias do Sebrae, sobre 

acesso ao crédito e outras consultorias em 

gestão de pequenos negócios, nesta ação, 

com a Secretaria da Retomada, os empre-

sários poderão se inscrever para os cursos 

dos Colégios Tecnológicos (Cotecs) minis-

trados pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG).

Outros serviços oferecidos pela Secreta-

ria da Retomada e a GoiásFomento inclui a 

oferta de mais de duas mil vagas de empre-

go; emissão da Carteira de Trabalho Digital 

(CTPS); registro de seguro-desemprego e 

a oferta de linhas de crédito especiais para 

pequenos negócios.

Fotos: Sílvio Simões
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Artesãos goianos expõem em Feira 
Nacional de Artesanato, com apoio do 

Sebrae e Retomada

Artesãos goianos participaram da Feira 

Nacional de Artesanato, realizada de 7 a 12 

de dezembro, em Belo Horizonte, com ex-

posição de trabalhos artesanais no estande 

do Sebrae. A Retomada apoiou a ida dos 

artesãos, além de ter providenciado o trans-

porte das peças expostas, bem como na 

seleção das mesmas.



Em Olinda (PE), Fenearte tem participação 
de artesãos goianos apoiados pela 

Retomada

Goiás esteve bem representado durante 

a  21ª Fenearte, realizada em Olinda (PE), 

com representantes de todo o Brasil, inclusi-

ve de artesãos goianos que foram ao evento 

apoiados pela Secretaria da Retomada, via 

Sistema do Artesanato de Goiás (SAG). A 

Feira foi aberta na sexta (10) e segue até o 

dia 19 de dezembro. 

Além de exposição, o evento contou com 

oficinas e vasta programação cultural que 

valorizou a cultura pernambucana. Neste 

ano, o tema foi o Movimento Amorial, cria-

do na década de 1970, com o objetivo de 

valorizar as manifestações artísticas do Nor-

deste e as referências ibéricas. A secretaria 

da Retomada foi representada no evento 

pela superintendente Raíssa Rodrigues, 

pela gerente do Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, e a líder de Projetos ou Áreas, 

Rosane Martins.
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MATRINCHÃ

Serviços da Caravana da Retomada são 
levados a moradores de Matrinchã, São 

Miguel do Passa Quatro e Jussara

A Caravana da Retomada visitou três municípios durante a semana. Na terça (7), esteve 

em Matrinchã, e na quarta (8), em São Miguel do Passa Quatro e em Jussara. Todos os 

eventos contaram com inscrições para cursos de capacitação via Colégio Tecnológico 

(Cotec) além do pré-cadastro das Carteiras do Artesão. A edição de São Miguel ainda 

fez Carteira de Trabalho e Passaporte do Idoso. Representantes dos parceiros Sebrae 

Goiás e Banco do Brasil palestraram sobre marketing digital e linhas de financiamen-

to do FCO, para micro e pequenos empresários das regiões. A GoiásFomento realizou 

atendimento individual para auxiliar com linhas de crédito. A Retomada ainda promoveu 

reuniões sobre cooperativismo para artesãos locais. 

Para isso, foram necessárias duas equipes. A primeira, composta pelo gerente de 

Mobilização para Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, e as assessoras, Bárbara Ferreira 

e Natália Paz; enquanto a segunda contava com o gerente de Parceria e Convênios, 

Cleiton Bento, a diretora de Colégio Tecnológico, Ana Paula Oliveira, e o economista, 

Raphael Teles.
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SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
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JUSSARA



Retomada participa de 
abertura do Natal do Bem

A chefe de gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo, participou da entrega de 

itens como bolas, bonecas e carrinhos para 

crianças em condições de vulnerabilidade 

social. A ação foi no domingo (5), e faz par-

te do programa Natal do Bem, iniciativa co-

ordenada pela Organização das Voluntárias 

de Goiás (OVG) e pelo Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS), que também participaram 

das entregas no Ginásio Goiânia Arena, ao 

lado do governador Ronaldo Caiado. 
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Goiás Social inicia cursos 
em Simolândia e Amaralina

O Goiás Social levou cursos gratuitos profissionalizantes do Cotec a moradores 

de Amaralina e Simolândia. Na segunda (6), turmas de Confeitaria e Serviços de 

Beleza iniciaram as aulas em Simolândia. Na terça (7), foi a vez de alunos de Ama-

ralina iniciarem as aulas dos cursos de Confeitaria, Serviços de Beleza, Informática 

Básica e Corte e Costura. O assessor técnico da Retomada, Paulo Santos, acompa-

nhou as aberturas dos cursos.

Simolândia

Amaralina 
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NOTAS
NOTAS

Retomada em Inhumas

Cursos do Goiás Social em Anápolis 

Com objetivo de viabilizar projetos da 

Secretaria da Retomada em Inhumas, o se-

cretário César Moura e a chefe de gabinete 

Lucyanna Marcella Melo se reuniram com 

o deputado Federal Glaustin da Fokus na 

segunda (6). 

Com a finalidade de levar cursos profissionalizantes gratuitos aos moradores 

de Anápolis, foi firmado uma parceria entre o Governo de Goiás, via Secreta-

ria da Retomada, com a Prefeitura de Anápolis, para capacitação do Cotec, 

com aulas ministradas por equipe da Universidade Federal de Goiás (UFG). O 

acordo foi firmado na segunda (6), após reunião do secretário César Moura, 

a primeira-dama Vivian Naves, o secretário municipal de Indústria, Comércio, 

Trabalho, Emprego e Renda, Alex Martins, e da diretor de Trabalho, Emprego e 

Renda, Flávia Xavier. O prefeito Roberto Naves e o deputado estadual Amilton 

Filho também participaram do encontro.

Retomada em Circuito de Negócios  
A superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

participou, na segunda (6), do Circuito de Negócios Agro: as carretas que vão rodar 

pelo Brasil, em Formosa. Essa ação é desenvolvida pelo Banco do Brasil, com objeti-

vo de levar bons negócios para os produtores rurais, movimentar a economia de cada 

município, bem como realizar palestras para disseminar conhecimento técnico e boas 

práticas no campo. Serão mais de mil municípios beneficiados, sendo 131 cidades-sede, 

mais de 60 mil quilômetros em todos os 26 estados do Brasil além do Distrito Federal. 

Também estavam presentes o superintendente de Produção Rural Sustentável da Se-

cretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Donalvam Maia; 

além de Rodrigo, representando o BB.  
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NOTAS
NOTAS

Linhas de crédito para empreendedores
O secretário da Retomada, César Moura, e 

a gerente de Intermediação e Recolocação 

do Trabalho, Yara Nunes, se reuniram na 

terça (7) com Juliana Lima e Iris Rober, 

representantes do Intuito Ana Hickman 

em Goiânia. Durante o encontro, a equi-

pe discutiu formas de viabilizar linhas de 

crédito para micro empreendedores do 

ramo da beleza em Goiás. 

Palestra de 
capacitação
A Secretaria da Retomada recebeu 

mais de 40 novos servidores durante 

a semana oriundos do Processo Se-

letivo Simplificado. Na quarta (8), o 

superintendente de Gestão Integrada, 

Cristiano Araújo, realizou uma palestra 

de capacitação no auditório da Vila 

Cultural Cora Coralina. Orientações so-

bre o Programa de Compliance Público, 

modelo de gestão da pasta e registro 

de ponto, foram assuntos frisados no 

encontro de boas-vindas aos servido-

res de várias áreas de atuação. 

Retomada no Ranking Compliance 
A Retomada conquistou dois prêmios no Ranking do Programa de Compliance Públi-

co de Goiás (PCP), entregue nesta quinta-feira (9/12). Conquistamos o Selo Ouro em 

Transparência e o Destaque em Gestão de Riscos, graças ao esforço conjunto dos ser-

vidores da secretaria. Estas premiações levam em conta as ações internas e externas 

de todas as secretarias e órgãos do Estado de Goiás, seguindo os parâmetros do PCP. 

O evento é promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE).
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NOTAS
NOTAS

Artesanato em Niquelândia
A secretária de Cultura de Niquelândia, 

Márcia Alves Vilanova, se reuniu, na quar-

ta (8), com a líder de Projeto ou Área da 

Gerência de Artesanato, da Secretaria da 

Retomada, para falar sobre as Carteiras do 

Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) 

e iniciativas de artesanato no município. O 

encontro foi realizado na Casa do Turismo.

Parceria 
Retomada e Seds

Retomada
em Pontalina 

O gerente de Desenvolvimento 

de Áreas Vulneráveis da Reto-

mada, Rafael Sôffa, representou 

a pasta em reunião, na quinta 

(9), com o gestor do Fundo Es-

tadual de Assistência Social da 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social (Seds), Fernando Araú-

jo. Os dois conversaram sobre 

as ações de cooperativismo da 

pasta, a fim de propor parcerias 

entre as secretarias.  

O gerente de Mobilização para Emprego 

e Renda, Rodrigo Rodrigues, e a assessora 

técnica da Retomada, Ana Paula Oliveira, 

estiveram em Pontalina, na quinta (9), para 

reunião com o prefeito Edson Guimarães e 

a chefe de gabinete da Prefeitura, Marizeti 

Pires. O grupo discutiu sobre a implanta-

ção de um arranjo produtivo local (APL) 

de máquinas Audaces, para atender o setor 

de confecção. Aproveitando a reunião, os 

representantes da Retomada apresentaram 

os programas e projetos da secretaria para 

possíveis parcerias.

APL de confecção em Jussara 
O gerente de Mobilização para Emprego e 

Renda da Secretaria da Retomada, Rodrigo 

Rodrigues, se reuniu, na quinta (9), com a 

coordenadora do projeto de implantação 

do APL de Confecção em Jussara, Tatiana 

dos Santos. O economista da Secretaria da 

Retomada, Raphael Teles, também partici-

pou da reunião de alinhamento para definir 

os próximos passos do processo.
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NOTAS
NOTAS

O Agro é de todos
O desenvolvimento do Norte Goiano foi 

o tema da reunião da Câmara Temática de 

Estratégia, Competitividade e Políticas Públi-

cas do Agronegócio do Estado de Goiás – O 

Agro é de Todos, na segunda (6). O evento 

foi organizado pela Seapa. A superintenden-

te da Retomada do Emprego e Renda, Ra-

íssa Rodrigues, representou a Retomada no 

evento, que reuniu empreendedores, gestores 

públicos e representantes de associações, 

sindicatos e instituições de pesquisa. O grupo 

discutiu cenários e oportunidades de inves-

timentos na região, em evento realizado na 

sede da Federação da Agricultura e Pecuária 

do Estado de Goiás (Faeg).

Feira de Arte e Design do Sudoeste Goiano 

A Retomada foi representada pela líder 

de Projeto ou Área da Gerência de Arte-

sanato na abertura da primeira edição da 

Feira de Arte e Design do Sudeste Goiano, 

na quinta (9). O evento seguiu na sexta (10, 

de forma on-line, pelo canal da Skambau 

Produções no YouTube. Rosane participou 

do painel Diálogos sobre a Rede de Artesa-

nato Goiano – Desafios e Perspectivas, que 

contou ainda com as falas 

de Décio Coutinho, Maria do 

Cerrado e Manoela Barbosa.

VEJA

AQUI

MAIS

Programa Aprendiz do Futuro
O Programa Aprendiz do Futuro, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de De-

senvolvimento Social (Seds), encaminhou dez jovens para integrar a equipe da Retoma-

da. A ação visa preparar adolescentes de 14 e 15 para a entrada no mercado de trabalho. 

Os jovens foram recebidos, na sexta (10), pelo secretário da pasta, César Moura, e pelas 

gerentes, Andreia Rodrigues (Secretaria Geral) e Reila Lopes (Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas).
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https://www.youtube.com/watch?v=EHk6kNPeEOg


NOTAS
NOTAS

Entrega de brinquedos do Governo de Goiás 
A chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, integra a equipe do Go-

verno de Goiás que auxilia na distribuição de brinquedos do Governo de Goiás. Na terça 

(7), ela esteve em Cumari, enquanto na sexta (10) a ação foi realizada em Santa Isabel e 

no distrito de Cirilândia.

Santa Isabel

Cirilândia - distrito de Santa Isabel
Cumari

Certificados do Projeto Linhas e Curvas 
A entrega de certificados da primeira turma 

do curso de Corte e Costura do projeto Linhas 

e Curvas, promovido pela OVG em parceria 

com a Fundação Banco do Brasil, foi realizada 

na quarta (8). Representaram a Retomada na 

cerimônia a gerente de Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos, Thaís Finatto, 

a professora Marinalva Nunes, e a diretora de 

Cotec, Prycylla Calil Zacharias.
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Foi destaque no

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) foi tema do bate-

-papo no Retomada em Conexão do último sábado (4). Os convidados Pedro 

Novaes (diretor Artístico do Fica), Raíssa Coutinho (secretária de Cultura da Ci-

dade de Goiás) e Fabrício Cordeiro (coordenador do Cine Cultura), conversaram 

a respeito do Fica 2021, que ocorrerá entre os dias 14 e 19 de dezembro na cidade 

de Goiás. Além disso, os convidados falaram sobre a importância do festival para 

a população e os artistas locais. Apresentado por Suellen Mara, 

o programa é exibido ao vivo pela TV Brasil Central (TBC), às 13 

horas. Você confere o programa da semana passada na íntegra 

pelo YouTube. 

VEJA

AQUI

MAIS

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

PUC TV
Em entrevista remota na terça (7), para o Programa Aplauso, da PUC TV, o secretário 

da Retomada, César Moura falou sobre as ações da pasta.
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https://www.youtube.com/watch?v=6Efa51eWaus


RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Quarta do Crédito na Band FM 
A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara Nunes falou 

ao vivo com a Band FM na terça (7). Nunes 

esclareceu como funciona o projeto Quarta 

do Crédito, que oferece linhas de crédito 

por meio da GoiásFomento, GarantiGoiás, 

Sicoob e Sebrae Goiás. Além dos cursos de 

qualificação, capacitação e vagas de em-

prego ofertadas pela Retomada. 

A gerente de Intermediação e 

Recolocação do Emprego da Retomada, 

Yara Nunes, falou, na sexta (10), com o 

público do programa Raio X, exibido ao 

vivo pela RBC e pela TBC.

Serviços da 
Retomada no 

Mutirão Iris Rezende 

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

Ações do Mutirão Iris 
Rezende na TBC 

Na terça (7), a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho da Retomada, 

Yara Nunes falou com a TV Brasil Central 

(TBC). Os programas da Retomada que 

beneficiam os goianos no próximo Mutirão 

Iris Rezende foram a pauta da reportagem.  
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


RETOMADA NA 
I M P R E N S A

VEJA

AQUI
MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-de-goias-disponibilizara-mais-de-20-milhoes-para-creditos-facilitados-cursos-e-outros-servicos-367532/
https://opopular.com.br/noticias/cidades/aparecida-de-goi%C3%A2nia/vagas-de-emprego-e-exames-m%C3%A9dicos-s%C3%A3o-oferecidos-na-2%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-mutir%C3%A3o-iris-rezende-em-aparecida-1.2367126
https://www.dm.com.br/politica/2021/12/aparecida-recebe-evento-recorde-de-servicos-publicos/
https://aredacao.com.br/noticias/160354/mutirao-iris-rezende-leva-servicos-gratuitos-a-populacao-de-aparecida
https://globoplay.globo.com/v/10109460/
https://sagresonline.com.br/governo-de-goias-realiza-mutirao-iris-rezende-no-sabado-e-domingo-11-e-12-em-aparecida/


O governador Ronaldo Caiado e a primeira-
-dama Gracinha Caiado repetem, constante-
mente, que uma de suas principais metas é 
“cuidar das pessoas”. E os números mostram 
que, desde 2019, Goiás tem tido avanços 
significativos na realização de pautas sociais 
e na rede de proteção às pessoas.

E a Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social (Seds) tem tido a oportunida-
de de fazer parte de uma gestão compro-
metida com as pessoas em vulnerabilidade, 
com ações que buscam amparar e cuidar 
dos mais necessitados. E, mais do que isso, 
oferecer oportunidades de transformação 
aos goianos.

O Governo de Goiás realiza investimentos 
da ordem de R$ 1,1 bilhão em programas 
sociais nos 246 municípios do Estado. O 
objetivo é construir uma ponte entre o mo-
mento de dificuldade e a recuperação, que 
já vem sendo alcançada.

Já foram entregues mais de 1 milhão de 
cestas básicas em todos os municípios 
goianos, o maior investimento de um Estado 
no combate à insegurança alimentar gerada 
pela pandemia. Só para a Assistência So-
cial, foram repassados às prefeituras R$ 28 
milhões, verba que pôde ser utilizada com 
alimentação para as famílias.

Focado na segurança alimentar, o Mães de 
Goiás irá atender 100 mil mães que tenham 
filhos de até seis anos e que estejam em 
vulnerabilidade social, com auxílio financeiro 
de R$ 250 por mês. Até o fim de novembro, 

Os avanços de Goiás 
nas pautas sociais

LEITURA
DICA DE

Wellington
Matos*

mais de 44 mil famílias de 57 municípios já 
receberam o auxílio, que movimenta a eco-
nomia das cidades.

Outro importante programa social é o 
Aprendiz do Futuro, que está contratando 
5 mil jovens em todo o Estado. O Programa 
tem foco em tecnologia, alta performance 
e impacto social na vida dos participantes e 
suas famílias.

O Crédito Social, com aporte de R$ 20 mi-
lhões, tem ações de inclusão social com su-
porte financeiro e cursos profissionalizantes 
e de empreendedorismo.

Voltado às mulheres em vulnerabilidade, o 
Programa Goiano de Dignidade Menstrual irá 
atender 146 mil mulheres em todo o Estado, 
sendo 5 mil diretamente pela Seds.

Por meio da Secretaria, são realizadas ar-
ticulações com pessoas e entidades que 
representam grupos como pessoas com 
deficiência, migrantes, povos de matriz afri-
cana, comunidades tradicionais e LGBTQIA+, 
levando capacitação e informação.

Por meio do serviço de Registro Civil, que 
emite certidões gratuitamente, o Governo de 
Goiás leva dignidade a pessoas que estavam 
invisíveis. Ainda emite o Passaporte do Ido-
so, que garante exercício pleno da cidadania 
aos idosos, e apoia os municípios por meio 
de capacitação dos Cras e Creas.

O Governo realiza campanhas de comba-
te à violência contra a mulher, como a Lei 
“Todos Por Elas”, o Dia Laranja e os serviços 
oferecidos pelo Centro de Referência Esta-
dual da Igualdade (Crei).

Ter um governador e uma primeira-dama 
que cuidam dos goianos faz toda diferença. 
As pautas sociais dão vida nova para quem 
está em vulnerabilidade em todo o Estado, 
e os números comprovam que o cuidado e 
preocupação, aliados a uma ótima gestão, 
mudam a vida das pessoas.

*Wellington Matos é Secretário de Estado de Desenvolvimento Social
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

