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Boletim semanal

Quatro cursos do Goiás Social chegam 
a moradores de Aparecida de Goiânia

As aulas em Aparecida de Goiânia co-

meçaram nesta sexta (7), com 174 alunos 

inscritos nos cursos gratuitos oferecidos 

pelo programa Goiás Social, do Governo de 

Goiás, via Colégios Tecnológicos (Cotecs), 

uma parceria entre a Retomada e a Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG). Nesta 

edição, a Secretaria de Educação (Seduc 

Goiás) também foi parceira ao ceder o Co-

légio Estadual Michelle do Prado Rodrigues 

para a realização das aulas. 

Estão sendo ofertados cursos de Serviços 

de Beleza, Massoterapia, Maquiagem, e Con-

feitaria, nos períodos matutino e vespertino. 

Representaram a Retomada na abertura dos 

cursos as assistentes sociais Priscilla Barros 

e Laís Leite, e os apoios administrativos Ju-

nileno Luan e Antonio Carlos Barros. 
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Retomada orienta cooperativas goianas 
sobre atualização do CadÚnico  

Assistentes sociais da Retomada, Ana 

Cristina e Karla Pereira estiveram em visita 

na Cooperativa de Trabalho dos Catadores 

de Materiais Recicláveis de Aparecida de 

Goiania (Coocap) e na Cooperativa de Tra-

balho de Catadores de Materias Recicláveis 

Feminina de Aparecida de Goiânia (Co-

orfap). A equipe da Retomada visitou as 

cooperativas para prestar esclarecimentos 

sobre documentação e cadastro dos coo-

perados no CadÚnico. 

A Secretaria iniciou em dezembro a 

capacitação dos catadores, através do 

curso Gestão e Organização de Coopera-

tivas de Reciclagem, ofertado via Cotec, 

que irá até o próximo dia 28 de janeiro. Os 

participantes que já possuíam CadÚnico 

receberam a Bolsa Qualificação no início 

do curso, e os demais estão contando com 

apoio das assistentes sociais para inscrição 

ou atualização do cadastro para receberem 

o benefício.
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Metodologia de trabalho para 2022
A gerência de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada se reuniu, na 

segunda (3), para definir metodologias e 

alinhar o plano de trabalho de 2022. Par-

ticiparam a gerente Yara Nunes, a gestora 

administrativa, Letícia Oliveira, e os asses-

sores Briza Amaral, João Pedro Roriz, Jean 

Carlos Ribeiro e Havana Tavares.

Cronograma 
de atividades

Para falar das próximas atividades a se-

rem realizadas na gerência de Avaliações e 

Informações da Retomada (Gain), a equipe 

se reuniu, na segunda (3). A organização 

do próximo Mutirão Governo de Goiás, os 

processos da Caravana da Retomada e o 

Boletim de Conjuntura Econômica foram 

alguns dos assuntos discutidos. Participa-

ram a gerente Suellen Mara, e os assessores 

Ana Catarina de Moura, Lucivone da Silva, 

Pedro Simões e Ramon Dal Castel.

Cooperativismo 
em Santo Antônio 

de Goiás
O secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu o prefeito de San-

to Antônio de Goiás, Kleber Freitas, 

e o secretário de Desenvolvimen-

to Econômico, Emprego e Renda, 

Gorjeas Gomes. O encontro foi na 

segunda (3), e viabilizou um projeto 

para estruturação de cooperativa de 

agricultura familiar, com intuito de 

fortalecer a economia da região.

Parceria com GoiásFomento
Na terça (4), equipes da Retomada e da GoiásFomento se reuniram, para alinhar de-

mandas dos programas executados em conjunto, como o Bolsa Qualificação, Crédito 

Social e o Mais Crédito. Da Retomada participaram o secretário César Moura e a superin-

tendente do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues. Já da GoiásFomento, 

estavam o presidente Rivael Borges e o diretor de Operações, Fernando Freitas.
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Definição de metas para 2022
Uma equipe da Superintendência da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda se 

reuniu, na terça (4), para tratar sobre as metas e demandas prioritárias de 2022. Estavam 

presente, a superintendente Raíssa Rodrigues, os gerentes Yara Nunes (Intermediação 

e Recolocação no Trabalho), Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis), e os 

assessores Raphael Teles, Marina Rodrigues e Rejany Silva.

Cotecs  em projeto 
socioeducativo

A capacitação de adolescentes em cum-

primento de medida socioeducativa no Es-

tado, por meio dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), foi pauta da reunião entre equipes 

da Retomada e da Secretaria de Desenvolvi-

mento Social (Seds), na quarta (5). Pela Re-

tomada estavam o secretário César Moura, 

o gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

e a superintendente de Profissionalização, 

Leandra de Assis.  Da Seds participaram a 

superintendente do Sistema Socioeducativo 

em Goiás, Kerima Ferreira Sobrinho, o ge-

rente de Apoio Técnico, Eduardo Henrique 

Silva, e a coordenadora profissionalizante, 

Conceição Aparecida Ferreira.

Parcerias em 
Palmeiras de Goiás
O secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu, na quinta (6), o 

chefe de gabinete da Secretaria 

de Indústria, Comércio e Serviços 

(SIC), Jaime Ferreira. Os dois con-

versaram sobre futuros projetos 

para desenvolvimento de Palmei-

ras de Goiás.
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Retomada e UFG
Equipes da Retomada e da Universidade Fe-

deral de Goiás (UFG) se reuniram, na quinta 

(6), para alinhamento de ações sobre a atu-

ação dos Colégios Tecnológicos (Cotecs) na 

volta às aulas, além de novos projetos para o 

ano de 2022. Estavam presentes, da Retoma-

da, a superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, o gerente de Qualificação Pro-

fissional e Colégios Tecnológicos, Rodrigo 

Rodrigues, a professora, Marinalva Nunes, e 

a diretora de Cotec, Bárbara Pimenta. Já da 

UFG, os professores Moisés Ferreira, Daiane 

Paula, e Aletheia Ferreira.

Obras do Centro 
de Referência do 

Artesanato
Para discutir o andamento das obras do 

Centro de Referência do Artesanato (Ce-

rart), equipes da Retomada e da Universi-

dade Federal de Goiás (UFG) se reuniram 

na quinta (6). Representaram a Retoma-

da o secretário da pasta, César Moura, a 

superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, o gerente de Qualifica-

ção Profissional e Colégios Tecnológicos, 

Rodrigo Rodrigues, e a diretora de Co-

légio Tecnológico, Bárbara Pimenta. Da 

UFG participaram os professores Moisés 

Ferreira, Daiane Paula, e Aletheia Ferreira.

Planos para Rodada de Negócios
Na quinta (6), equipes da Retomada e do Sebrae se reuniram para tratar so-

bre a utilização da ferramenta XporX na Rodada de Negócios.  A XporX é uma 

plataforma multilateral, na qual o beneficiário pode negociar dívidas oferecendo 

produtos e serviços. Da Retomada estavam presen-

tes as integrantes da Gerência de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes (gerente) e 

Briza Amaral (assessora), a superintendente Raíssa 

Rodrigues e o assessor técnico João Pedro Roriz. A 

reunião contou também com os representantes do 

Sebrae, Camila Moreira e Leonardo Araújo.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Linhas de Crédito para agricultores familiares
Para discutir a execução de uma nova linha 

de crédito que atenda agricultores familia-

res, representantes das Secretarias de Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) 

e Retomada, Emater, e Banco do Brasil, se 

reuniram, na sexta (7). A superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, representou a 

pasta. Também estavam presentes, da Se-

apa, o superintendente de Produção Rural 

Sustentável, Donalvam Maia; da Emater, o 

diretor técnico, Antelmo Teixeira, o gerente 

de Assistência Técnica, Luiz Cezar Gandol-

fi, e a analista de Desenvolvimento Rural, 

Maria Fátima Souza. Já do Banco do Bra-

sil, participaram o gerente de Negócios da 

Superintendência Mercado Agro, Rodrigo 

Roberto dos Santos, o gerente geral, Heri-

berto Junior, Helton, e os assessores, Júlio 

e Raul.

Impacto de programas sociais, na TBC
Na segunda (3), o secretário da Retomada, César Moura concedeu entrevista para a 

TV Brasil Central (TBC). Ele falou sobre ações sociais e econômicas desenvolvidas pelo 

Governo de Goiás no período da pandemia de Covid-19. Programas como Mães de Goiás, 

Coopera Goiás e Bolsa Qualificação foram lembrados.
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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

O impacto positivo da Secretaria da Retomada na vida dos goianos foi 

tema da conversa no Retomada em Conexão do último sábado (1º). A apre-

sentadora Suellen Mara recebeu as superintendentes da Retomada, Raíssa 

Rodrigues e Leandra de Assis, e a gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho Yara Nunes. As convidadas fizeram uma retrospectiva dos pro-

gramas e ações da secretaria em 2021, e divulgaram alguns planos da pasta 

para 2022. O programa é exibido ao vivo pela TBC, às 13 horas. 

Você confere a edição da semana passada na íntegra pelo YouTu-

be, no link abaixo.

O que rolou no

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.youtube.com/watch?v=EvUvKqkTa-o
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Assumi a Secretaria de Estado de 

Cultura no final de janeiro de 2021. 

Nesses 11 meses conciliando com o 

trabalho na Secretaria da Retoma-

da, tive a oportunidade de descobrir 

um universo à parte ligadas ao meio 

artístico-cultural.  

As frentes de trabalho da Reto-

mada, sempre voltadas à geração 

de emprego e renda, também são 

as necessidades da maior parte da 

classe artística, sobretudo em tem-

pos como este. Neste ponto, o go-

vernador Ronaldo Caiado acertou 

em cheio. Diante das duas secre-

tarias, tenho tido oportunidade de 

incluir nas pautas da Cultura doses 

de empreendedorismo, como mos-

tra o amplo programa Retomada 

Cultural, com vários projetos que 

preveem autonomia aos artistas e 

trabalhadores da Cultura. 

O projeto Evento Cultural Seguro, 

por exemplo, já é responsável pelo 

retorno gradativo e com segurança 

das atividades culturais nos espaços 

da Secult Goiás. A iniciativa prevê 

descontos de até 90% na locação 

de unidades como Teatro Goiânia e 

Centro Cultural Martim Cererê para 

artistas goianos.  Desde agosto, já 

tivemos mais de 60 eventos nesses 

dois locais. 

Após inúmeras reuniões direta-

Retomada econômica, 
social e cultural de Goiás 

LEITURA
DICA DE

mente com representantes da classe 

artística, lançamos em abril o edital 

2021 do Fundo de Arte e Cultura, de 

R$ 2 milhões para Espaços Culturais, 

com cota de 50% para o interior do 

Estado. Em novembro, concluímos 

os pagamentos dos editais entre 

2016 e 2018 do FAC, com mais R$ 

23,3 milhões liberados. Elaboramos 

e operacionalizamos os 20 editais 

pela Lei Aldir Blanc, que são uma 

revolução em termos de pluralidade 

e acesso. Foram mais de 6 mil ins-

crições em todo o Estado. 

Lembro ainda das quatro edições 

das Lives Culturais Solidárias, que 

levaram alimentos aos músicos 

goianos e entretenimento à popula-

ção. Após muito esforço e esperan-

ça de superar esse momento atípico, 

conseguimos realizar o Canto da 

Primavera e o Fica, ainda em 2021, 

com foco total aos artistas locais, 

garantindo premiações em dinhei-

ro à classe cultural de Pirenópolis 

e da cidade de Goiás. Dos cofres 

estaduais, os artistas vilaboenses 

receberam R$ 222 mil para se apre-

sentarem durante o Fica. 

Já na Retomada, 2021 foi o ano de 

fortalecimento das conexões cria-

das em 2020 e formalização de mais 

parcerias que objetivam  levar de-

senvolvimento econômico e social 
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César  
Moura*



* César Moura é secretário de Estado da Retomada e da Cultura

por meio de apoio aos micro e pe-

quenos empresários, artesãos, além 

de estimular a prática cooperativista 

e a qualificação de trabalhadores 

goianos. 

As 17 unidades do Colégio 

Tecnológico formaram mais de 50 

mil alunos em 2021. Neste total, 

estão incluídos 1.710 pessoas que 

concluíram cursos oferecidos pelo 

Goiás Social, via parceria com a Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG), 

que é a responsável pela execução 

dos cursos dos Cotecs desde o se-

gundo semestre do ano passado. 

Nossa meta para este ano é mais 

ambiciosa: formar 122 mil alunos em 

cursos técnicos, de capacitação e 

qualificação. 

Tudo o que é criado na Retomada 

tem a preocupação de aliar o de-

senvolvimento econômico com o 

cuidado social, marca registrada da 

gestão Ronaldo Caiado. Mais uma 

prova disso são os programas Bolsa 

Qualificação, que oferece R$ 250 

a pessoas matriculadas nos cursos 

do Goiás Social e que atendem aos 

requisitos de vulnerabilidade; e o 

Crédito Social, que repassa recursos 

que devem ser usados na aquisição 

de equipamentos para facilitar a 

abertura de um novo negócio. Em 

2022 vamos entregar mais 16 mil 

Bolsas Qualificação e 6 mil cartões 

do Crédito Social. 

O apoio das prefeituras, Sebrae, 

Sistema OCB, Banco do Brasil, Goi-

ásFomento, Seds, Seapa, Emater e 

tantos outros parceiros foi essencial 

para que conseguíssemos chegar a 

60 municípios com a Caravana da 

Retomada. Neste ano devemos che-

gar a outras 60 cidades. Um dos pro-

jetos mais divulgados nesta ação do 

Governo de Goiás é o da Cerveja Re-

gional de Mandioca. No ano passado 

foram 2.116 toneladas de mandioca 

adquiridas diretamente de agricul-

tores familiares. Em 2022 estimamos 

mais de 3 mil toneladas adquiridas 

pela Ambev e Colombina. 

Outra área que devemos ampliar 

nossos esforços é a empregabilidade 

dos goianos. Pelo Mais Empregos, 

mais de 7 mil trabalhadores de Goiás 

foram contratados. Foram mais de 

27 mil vagas divulgadas e 58 mil 

goianos encaminhados para en-

trevistas. Em 2022 queremos che-

gar a todos os 246 municípios do 

Estado com postos do programa. 

Planejados, lançados e executados 

de forma plural e com participação 

de diversos parceiros dentro e fora 

da estrutura do Governo de Goiás, 

nossas ações estão alinhadas com 

as diretrizes do governador Ronaldo 

Caiado e da primeira-dama Gracinha 

Caiado, com foco total nos mais vul-

neráveis. E seguiremos assim neste 

ano que se inicia.
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