
RETOMADA 
EM PAUTAAno 2 - N° 68 - 2 de Janeiro de 2022

Boletim semanal

Retomada entrega certificados  
e cartões do Bolsa Qualificação e  

Crédito Social em Anápolis 
A Retomada participou, na segunda (27) de 

evento do Mães de Goiás em Anápolis, com a 

entrega de 66 certificados a anapolinos que 

concluíram cursos do Colégio Tecnológico, 

realizado em parceria com a prefeitura, 

além de 22 cartões do Crédito Social e 63 

da Bolsa Qualificação. Os benefícios auxi-

liam a permanência dos alunos evitando a 

evasão durante o curso e no estímulo ao 

empreendedorismo.  

Os recursos entregues do Crédito Social em 

Anápolis somaram R$ 52.083,68; enquanto 

os da Bolsa Qualificação totalizaram R$ 8 mil.  

Durante o evento, o governador Ronaldo 

Caiado entregou 933 cartões do Mães de 

Goiás a famílias de Anápolis. “Esse cartão 

é para que a mãe cuide de seu filho. É um 

programa para atender a criança, para que 

ela tenha uma evolução normal. A finalida-

de é que seu filho tenha o mesmo desen-

volvimento intelectual e mental de outras 

crianças.”, comentou o governador.
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Retomada participa de força-tarefa de 
entrega de cartões do Mães de Goiás

Uma equipe da Retomada esteve em vários 

cantos do Estado para auxiliar na logística 

de entrega dos cartões do Programa Mães 

de Goiás. Seja acompanhando o governa-

dor Ronaldo Caiado ou indo a municípios 

do interior para também entregar cartões 

do Bolsa Qualificação e Crédito Social, o 

grupo representou a secretaria durante a 

força-tarefa. Participaram desta ação a che-

fe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, as 

superintendentes Raíssa Rodrigues (Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda) 

e Leandra de Assis (Profissionalização), e a 

gerente de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas, Reila Lopes.

Senador Canedo

JataíPires do Rio

Minaçu
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Cavalcante - Entrega de cartões do Bolsa Qualificação e Crédito Social

Catalão
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Retomada faz balanço no Instagram com 
ações dos programas e projetos em 2021

Quem acompanhou o perfil da Retomada 

no Instagram (@retomadagoias) no final de 

2021 pôde conferir o resumo de ações dos 

principais programas e projetos capitane-

ados pela secretaria no último ano. Com 

auxílio dos gerentes e superintendentes 

responsáveis por cada iniciativa, a Comu-

nicação da secretaria encontrou nas pos-

tagens uma forma der prestar contas do 

que a pasta realizou e prestigiar o trabalho 

coletivo que envolve todos 

os setores da Retomada. Se 

você ainda não viu, confira 

agora pelo link abaixo.

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.instagram.com/retomadagoias/
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Planejamento do Mutirão Governo de Goiás
Equipe de vários setores da Retomada se 

reuniram, na segunda (27), para definição 

dos serviços que serão oferecidos pela se-

cretaria na próxima edição do Mutirão do 

Governo de Goiás. Participaram a superin-

tendente de Profissionalização, Leandra de 

Assis, as gerentes Suelen Mara (Avaliação 

e Informação), Yara Nunes (Intermediação 

de Recolocação do Trabalho), Leticya 

Fernandes (Apoio Administrativo e Com-

pras Governamentais), além dos assessores 

João Pedro e Artur Borges. 

Estímulo ao cooperativismo
O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis, Rafael Sôffa, participou 

de reunião, na quarta (29), para tratar da 

estruturação de cursos de formação a ins-

trutores de cooperativismo que queiram 

ministrar capacitação por meio do projeto 

Incubacoop. O curso será realizado em par-

ceria entre a Secretaria da Retomada, Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo no Estado de Goiás (Sescoop-GO). 

Também participou do encontro o coorde-

nador aceleradora UFG, Rafael Saddi. 

Artesanato goiano 2022
A gerente do Artesanato, Miriam Pires, e a líder de projeto ou área, Rosane Martins, se 

reuniram, na quarta (29), com a vice-presidente da Cooperativa dos Artesãos do Esta-

do de Goiás (Cartago), Maria do Cerrado, para alinhamento dos eventos do artesanato 

goiano em 2022. 
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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

Planejamento do Artesanato
Integrante da Cooperativa de Artesãos do Estado de Goiás (Cartago), José Cambota esteve 

na loja de artesanato da Cartago, instalada na Casa do Turismo, na segunda (27). Ele, a ge-

rente de Artesanato da Retomada, Miriam Pires, e a líder de projeto ou área, Rosane Martins, 

discutiram propostas de ações para o artesanato goiano em todo o Estado. 

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Empregos em Goiás, 
na RBC

As ações implantadas pelo Governo de 

Goiás, por meio da Secretaria da Retoma-

da, para estimular a geração de emprego e 

renda foram pauta da entrevista que o se-

cretário César Moura concedeu à RBC FM, 

na quarta (29). 

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Com o propósito de compartilhar infor-

mações relevantes a respeito da retoma-

da social e econômica de Goiás, o Reto-

mada em Conexão iniciou, em abril, lives 

com pessoas de diferentes lugares e ex-

periências, para falar de mercado de tra-

balho, cooperativismo, cidades criativas, 

agricultura familiar, empreendedorismo, 

cultura, políticas públicas, entre outros 

temas que se relacionam o desenvol-

vimento socioeconômico do Estado. 

 Em maio, após acordo costurado pelo 

secretário César Moura e pelo presiden-

te da Agência Brasil Central, Reginaldo 

Júnior, ampliamos nosso alcance e pas-

samos a levar nosso bate-papo aos es-

pectadores da TV Brasil Central. Inicia-

mos esses diálogos na TV aberta e com-

pletamos, em dezembro, sete meses na 

TBC, com 31 edições, todos os sábados, 

dentro da casa de milhares de goianos. 

De Abu Dhabi a Goiânia, conhecemos 

e aprendemos com economistas, em-

presários, administradores, secretários, 

psicólogos, professores, artistas, reli-

giosos, e diversos outros profissionais 

que, com muito dinamismo e cuidado, 

transmitiram a nós conhecimentos pre-

ciosos sobre a ciência, o mercado, a vida 

e, mais que isso, sobre a importância e 

a necessidade de estarmos conectados. 

 A Secretaria da Retomada tem em sua 

essência um trabalho de cooperação, que 

se fortalece a partir da união com outras 

instituições e secretarias, alcançando e 

transformando, assim, mais pessoas. E 

Sete meses de Retomada em Conexão

LEITURA
DICA DE

Suellen 
Mara*

o Retomada em Conexão, por meio de 

mais uma parceria, tem nos permitido 

transmitir informações importantes 

para a população goiana, a respeito 

das ações do governo de Goiás, vagas 

de emprego, cursos de qualificação, e 

de como cada uma delas busca melho-

rar a qualidade de vida da população. 

 Dentre os direitos de todos, estão 

o direito à informação, ao conheci-

mento, e durante esses sete meses 

o maior compromisso do programa 

tem sido levar um conteúdo transpa-

rente e de qualidade, além de buscar 

motivar os goianos a participarem 

ativamente das ações e políticas do 

Estado e de contribuir para a constru-

ção de um Goiás cada vez mais aco-

lhedor e promissor para todos nós. 

 O conhecimento abre caminhos, por-

tas e transforma. Torna as pessoas mais 

conscientes e cientes de seus deveres 

e direitos e, principalmente, de que não 

estão sós e de que existem políticas 

públicas formuladas para elas e que 

podem ser elaboradas com elas. No Re-

tomada em Conexão nos conectamos 

com diversos convidados que nos aju-

dam a construir pontes para alcançar-

mos pessoas de diferentes contextos e 

lugares. E se elas estiverem compreen-

dendo o sentindo do nosso trabalho e 

do nosso dever de servi-las e potencia-

lizá-las, já teremos cumprido um pou-

quinho da nossa missão. Em Goiás, “é 

por você que a gente faz”, mas a cada 

ação, é você, querido goiano e goiana, 

que nos molda, nos transforma e que 

nos faz mais gente. Agradecemos por 

estarem conosco nesses setes meses 

de programa e esperamos que em 2022 

continuemos a jornada de conhecimen-

to rumo ao desenvolvimento de Goiás. 

 
*Suellen Mara é gerente de Avaliações e Informações da Secretaria da Retomada
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