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Cotec anuncia 18 mil vagas para
 cursos gratuitos em todo o Estado

Os Colégios Tecnológicos de Goiás (Co-

tec) oferecem cerca de 18 mil vagas em 

cursos de capacitação e qualificação, por 

meio da parceria entre o Governo de Goiás, 

via Secretaria da Retomada, e a Universi-

dade Federal de Goiás (UFG). Os cursos 

têm duração entre 40 horas e 240 horas, 

são totalmente gratuitos e contam com 

certificação.

As inscr ições para os cursos de 

capacitação ficam abertas até 29 de mar-

ço, enquanto para os cursos de qualifica-

ção vão até o dia 27 de janeiro. Para reali-

zar a inscrição, o interessado precisa ter 16 

anos completos e ter Ensino Fundamental 

completo. Os editais, os formulários e os 

documentos necessários para inscrição, e 

as cidades em que os cursos estão sendo 

disponibilizados, podem ser acessados no 

site do Cotec (cotec.org.br). 

A novidade deste edital é a criação contí-

nua de turmas. Dessa forma, as inscrições 

ficarão abertas por mais tempo e sempre 

que um curso atingir o número necessário 

de inscritos para abrir uma turma, ela será 

criada. Sendo assim, o edital não formará 

apenas uma turma para cada curso, mas 

sim o número de salas ne-

cessárias para cumprir a 

demanda dos interessados. 

Para mais informações, 

acesse o site da Retomada. 

https://retomada.go.gov.br/noticias/724-col%C3%A9gios-tecnol%C3%B3gicos-de-goi%C3%A1s-abrem-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos.html
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Retomada promove ciclo de palestras de 
prevenção ao suicídio no Janeiro Branco

A campanha Janeiro Branco motiva inicia-

tivas sobre a importância de cuidar da saú-

de mental. Por isso, em uma ação conjunta, 

a Retomada e a Secult Goiás promoveram 

um ciclo de palestras a fim de trabalhar o 

assunto com os servidores. Na quarta (19), 

o escritor e palestrante Marcos Rossi falou 

sobre prevenção ao suicídio no YouTube da 

Retomada. Já na quinta (20), o psicólogo 

Marco Aurélio Mendonça, coordenador do 

Núcleo de Atenção Psicossocial da Junta 

Médica de Goiás, falou sobre cuidados com 

a saúde mental, na sede da Secult Goiás.

A ação foi desenvolvida pela assessora 

de projetos da Gerência de Gestão e De-

senvolvimento de Pessoas (GEGDP) da 

Retomada, Márcia Pires, com o apoio da 

coordenadora do Serviço Especializado 

em Engenharia de Seguran-

ça e em Medicina do Traba-

lho (Sesmt Público), Rosana 

Cristina de Araújo.
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https://www.youtube.com/watch?v=1br2tTMxL2Y
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Retomada acompanha início de 
cursos do Cotec em Novo Gama

Cerca de 300 pessoas se inscreveram 

nos sete cursos ofertados pelo Governo de 

Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, 

via Colégio Tecnológico. A ação do Goiás 

Social é resultado de parceria que tam-

bém inclui a Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Prefeitura de Novo Gama e o projeto 

Alego Ativa, da Assembleia Legislativa de 

Goiás. A Retomada foi representada pelo 

servidor Renan Caetano, que foi recepcio-

nado pelo prefeito Carlinhos do Mangão, 

durante a abertura das aulas, na sexta (21).
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Retomada realiza visita técnica 
em curso do Goiás Social

Representando a gerência de Qualifica-

ção Profissional e Colégios Tecnológicos da 

Retomada, o professor João Peres Júnior 

realizou uma visita técnica, na quinta (20), 

às aulas do curso de Corte e Costura, ofe-

recidas via parceria entre OVG e Fundação 

Banco do Brasil, para atender as mães e 

adolescentes da região leste de Goiânia. O 

equipamento também foi conferido e consi-

derado extremamente adequado, compos-

to de máquinas específicas para a execução 

do curso e todos os insumos necessários, 

como papel, tecidos, e linhas.

São 24 alunos matriculados e, durante a 

visita, alguns deles relataram a importân-

cia do curso para melhorar as condições 

de vida pela oportunidade de se inserir no 

mercado de trabalho. A meta estabelecida 

pela parceria é atender 40 mulheres e 20 

adolescentes de 16 anos. Desses estudantes, 

40% serão encaminhados para empresas 

para contratação imediata após a conclu-

são do curso.
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NOTAS
NOTAS

Projeto da Cerveja de Mandioca

Sobre o Projeto da Cerveja de Mandioca, a 

superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

conversou com representantes da cerveja-

ria Ambev, na segunda (17). O grupo dis-

cutiu sobre futuras ações do projeto em 

2022, envolvendo a ampliação de parcerias 

já firmadas.

Retomada em Silvânia
Para tratar sobre ofícios relacionados à Retomada e 

a Secult Goiás, o secretário das pastas, César Moura, 

recebeu, na segunda (17), o representante da prefei-

tura de Silvânia, o assessor Aparecida Fábio. Os dois 

conversaram sobre Caravana da Retomada e Lei Aldir 

Blanc, além de maneiras de possibilitar maior desen-

volvimento econômico e social para o município.

Projeto IncubaCoop
O convênio do projeto IncubaCoop foi 

tema de reunião entre representantes da 

Retomada e do Sescoop-GO, na terça (18). 

Participaram, da pasta, a superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, e os gerentes 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo).

Arranjos Produtivos Locais
Um projeto de Arranjos Produ-

tivos Locais foi apresentado, na 

segunda (17), para a coordena-

dora-geral de Sistemas Produ-

tivos e Inovadores do Ministério 

do Desenvolvimento Regional 

(MDR), Valquíria Duarte, e para a 

gerente de Articulação e Capta-

ção de Recursos da Secretaria-

-Geral da Governadoria (SGG). 

Estavam presentes, da Retoma-

da, a superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, o gerente de Mobilização para Emprego e Renda, Rodrigo 

Veiga, e os assessores técnicos, Raphael Telles e Ana Paula Oliveira.
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NOTAS

Retomada em Araguapaz
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu representantes da Prefeitura de 

Araguapaz, na sexta (21), para discutir 

parcerias com o objetivo de levar progra-

mas da pasta ao município, como a Ca-

ravana da Retomada e cursos do Cotec 

via Goiás Social. O município já integra o 

Projeto da Cerveja de Mandioca. Vieram 

a secretária de Administração, Gabriela 

Fornieles, a assessora de captação de 

recursos, Cristina Muniz, a controladora 

interna, Cristiane Freitas, e o secretário 

de Governo, Carlos Henrique Fernandes.

Cooperativismo em Corumbá de Goiás
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, recebeu, de Corumbá de Goiás, 

a diretora de Cultura, Paula Gardênia, e a se-

cretária do Meio Ambiente, Elizete Bandeira, 

na terça (18). Elas discutiram a abertura de 

uma cooperativa de catadores de material 

reciclável no município.

Reunião do Compliance
Os Escritórios de Compliance e os proprietários de riscos das secretarias da Retomada, 

Meio Ambiente (Semad), de Comunicação (Secom), e Geral da Governadoria (SGG), se 

reuniram na terça (18). O grupo discutiu os resultados do Ranking 2021, além do plane-

jamento e início das atividades para 2022. Da Retomada participaram o superintenden-

te de Gestão Integrada (SGI), Cristiano Gomes, a gerente de Avaliações e Informações, 

Suellen Mara, e a assessora da SGI, Ariane Moraes.
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NOTAS

Central de dados da Retomada
A equipe da gerência de Avaliações e Informações da Retomada se reuniu, na terça (18), 

para iniciar o treinamento de dashboard, um painel visual que apresenta informações, a 

fim de alinhar o cronograma de entregas da pasta. Na sexta (21), o assessor Pedro Simões 

ministrou um treinamento para toda a equipe. O dashboard com os dados da Retomada 

será apresentado para o secretário César Moura nos próximos meses e servirá de apoio 

para tomada de decisões sobre projetos e programas da pasta.

Taxa de juros do FCO Empresarial
O secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu o gerente de Atração 

de Recursos e Convênios da Secult 

Goiás, Tássio Rahif, representando o 

deputado estadual Lucas Calil, na ter-

ça (18). Eles conversaram com Geraldo 

Ferreira sobre a taxa de juro do  Fundo 

Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO) Empresarial.

Feirão de Empregos
O próximo Feirão de Empregos já está sendo planejado pela equipe de Emprego e Renda 

da Retomada, que se reuniu, na segunda (17), no prédio da Secretaria de Desenvolvimen-

to Social (Seds). Dessa vez, as oportunidades de empregos serão focadas na comunidade 

LGBTQIA+. Participaram a superintendente de Gestão Integrada da Secult Goiás, Yara Nunes, 

os assessores da Retomada, Briza Amaral e João Pedro Roriz; a técnica em Gestão Pública, 

Letícia Oliveira, e a superintendente de Direitos Humanos da Seds, Ana Luísa Freire.
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NOTAS
NOTAS

Visita técnica ao Cotec de Anápolis
A gerência de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos da Retomada realizou, 

na terça (18), uma vistoria no Colégio Tecnológico Onofre Quinan, em Anápolis. Na oca-

sião, se reuniram com a diretora da unidade, Eva Cordeiro, a vice-diretora, Rute Camargo, 

e a coordenadora, Kelly Helena dos Santos. Elas falaram sobre as atividades desenvol-

vidas no Cotec e avaliaram o retorno das aulas presenciais. Participaram, da Retomada, 

as analistas pedagógicas Adriana Cecília, Marinalva Nunes, e Pryscylla Calil.

Escola da Juventude
A proposta de projeto da Escola da Ju-

ventude, uma parceria entre a Retomada 

e a Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), foi apresentada, na quarta (19), para 

o superintendente da Criança, Adolescente e 

Juventude da Seds, Ricardo Costa, e para a 

analista de soluções do Sebrae, Ivana Xavier. A 

Escola terá como foco o empreendedorismo, 

com o objetivo de qualificar e orientar os 

Cotec em Goiás
Com intuito de apresentar o novo Colégio 

Tecnológico (Cotec), o secretário da Reto-

mada, César Moura, participou de reunião 

com representantes da Universidade Fede-

ral de Goiás (UFG), na quinta (20). O novo 

Cotec foi inaugurado na cidade de Goiás, 

sob direção da UFG, conforme convênio 

firmado em agosto de 2021.

jovens goianos na abertura do seu próprio 

negócio. Cursos profissionalizantes serão 

oferecidos, em parceria com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Participaram, da 

pasta, o gerente de Qualificação Profissional 

e Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

a coordenadora, Bárbara Pimenta, e as ana-

listas pedagógicas, Marinalva Nunes e Patrí-

cia Cristina.
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NOTAS
NOTAS

Encontro de Artesãos de Goiás
Na quarta (19), uma equipe da Retomada 

participou de reunião para falar  da partici-

pação das fiandeiras e tecelãs da Associa-

ção Ouro Têxtil Artesanal de Córrego do 

Ouro (Asota), no Encontro de Artesãos de 

Goiás. Da Retomada estavam, a gerente do 

Artesanato, Miriam Pires e a líder de Área 

ou Projeto, Rosane Martins. Da Asota esta-

vam, Adriano Carielo (presidente) e Pedro 

Ferreira (vice-presidente). 

Indicações geográficas de Goiás
Discutindo mais uma parceria entre a 

Retomada e a Universidade Federal de 

Goiás (UFG), a superintendente Raíssa 

Rodrigues e o economista Raphael Telles, 

se reuniram com o professor adjunto da 

UFG, Thiago Cavalcante, na quinta (20). O 

objetivo da união é desenvolver um projeto 

de mapeamento, estruturação e ampliação 

das indicações geográficas de Goiás, via 

Gerência de Mobilização para Emprego e 

Renda. Além disso, o projeto seria apoio 

para a estruturação de Arranjos Produtivos 

Locais (APL).

Mais Empregos em Lagoa Santa

O programa Mais Empregos em Lagoa Santa foi pauta de reunião entre a superinten-

dente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a prefei-

ta Núcia Kelly Oliveira, na quinta (20). O foco da conversa foi a abertura de cursos de 

capacitação e o benefício do Crédito Social.
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NOTAS
NOTAS

Retomada e Sescoop/GO
Equipes da Retomada e do Sescoop/

GO se reuniram, na quinta (21), a fim de 

definir o Plano de Trabalho do Termo de 

Colaboração que essa parceria vai assinar, 

para execução de cursos de formação aos 

beneficiários apoiados pelo Projeto Incu-

bacoop. O objetivo é capacitar os coope-

rados, impulsionando a abertura de novos 

empreendimentos e o fortalecimento do 

segmento. Participaram, representando o 

Sescoop/GO, a coordenadora de Formação 

Profissional, Gislaine Lelis, e a analista de 

Cooperativismo, Lara Rubya. Também esta-

vam presentes, da Retomada, os gerentes 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo), e as contadoras Gabriella Pípolos 

e Dircilene Rocha.

Avaliação de 
projetos

A equipe da Gerência de Avalia-

ções e Informações se reuniu, na 

sexta  (22), para avaliação de ações 

da Secretaria da Retomada. O gru-

po discutiu sobre a elaboração de 

projetos da pasta e novas entregas 

da GAIN para 2022. Participaram 

a gerente Suellen Mara, os asses-

sores Ana Catarina Moura e Pedro 

Simões, como apoio administrativo, 

Lucivone Moura, e os economistas, 

Ramon Aureliano e Raphael Telles.

Representando o Estado de Goiás, a ge-

rente de Artesanato da Retomada, Miriam 

Pires, participou do Encontro Nacional da 

Rede Artesanato Brasil, na quinta (20). Na 

ocasião foi apresentada a devolutiva dos 

grupos de discussão do projeto de diagnós-

tico do Artesanato Brasileiro. O grupo falou 

sobre o impacto da pandemia no setor, e 

sugeriu novas ações e encaminhamentos. 

O encontro foi promovido pelo Programa 

do Artesanato Brasileiro (PAB) e pela Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Rede Artesanato Brasil
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Parceria com empresas
Na sexta (21), a superintendente de 

Profissionalização da Retomada, Leandra 

Assis, participou de uma reunião com re-

presentantes da empresa de mineração  

Anglo American. A empresa apresentou seu 

Programa de Desenvolvimento Regional 

Corporativo com objetivo de firmar par-

cerias com a Retomada em 11 municípios 

goianos.

Para discutir sobre o Grande Encontro de Artesãs e Artesãos de Goiás, a gerente de 

Artesanato da Retomada, Míriam Helena Pires, foi até Olhos D’água (Alexânia), na quinta 

(20). Foi feito o reconhecimento das instalações para o evento e identificação de artistas 

locais. Além disso, foi realizado um levantamento sobre a necessidade de capacitação 

para os moradores do município que irão atuar no encontro. No local também estavam  

presentes o vice-prefeito de Alexânia, Matheus Ramos, a coordenadora de Turismo e 

Artesanato, Karla Monteiro, e a Mestra Artesã, Maria de Fátima Bastos.

Artesanato em Alexânia

Vistoria no prédio da Retomada
O secretário da Retomada, César Moura, acompanhado do arquiteto Cláudio Cai-

res e da engenheira civil Andressa Souza, visitou as obras do prédio que vai rece-

ber os servidores da Retomada, na sexta (21). O grupo conferiu a manutenção da 

cobertura e a recomposição do telhado e escoramentos. A obra tem 6 meses de 

prazo de execução.



A economia circular é um dos novos eixos da economia tradicional, que tem 

foco em movimentar materiais que seriam descartados, dando a eles uma nova 

utilidade. Muito se relaciona com a economia colaborativa e as cidades inteli-

gentes, assuntos também já discutidos no Retomada em Conexão. No último 

sábado (15), o programa recebeu a presidente do Corecon/GO, Kerssia Preda 

Kamenach, e do sócio-fundador da XporY.com, Rafael Barbosa, que discutiram 

sobre economia circular e sua relação com a sociedade. A apre-

sentadora Suellen Mara mediou a conversa, exibida ao vivo pela 

TBC. Você ainda pode conferir o programa pelo canal do You-

Tube da TBC.

Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

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

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada
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https://www.youtube.com/watch?v=vcNRD7i15oY
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada e Secult Goiás na Jovem Pan
O secretário César Moura participou, na segunda (17), do programa Show da Manhã, da 

Rádio Jovem Pan. Ele falou sobre o planejamento de entregas para 2022 da Retomada 

e da Secult Goiás. Além disso, explicou projetos do Governo de Goiás para as micro e 

pequenas empresas, agronegócio, cooperativismo, e principalmente para os programas 

sociais voltados aos mais vulneráveis neste período de pandemia.

Cursos do Cotec no BandNews Goiás
O gerente de Qualificação Profissional 

e Colégios Tecnológicos da Retomada, 

Rodrigo Rodrigues, foi entrevistado na 

segunda (17) pelo programa BandNews 

Goiás 1º Edição, sobre as 18 mil vagas 

de cursos gratuitos oferecidos pelos 

Colégios Tecnológicos (Cotec), uma 

parceria com a Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Rodrigo explicou os novos 

editais e formulários de inscrição, que 

podem ser acessados no site do 

Cotec. 

VEJA

AQUI

MAIS

Para divulgar as 18 mil vagas de cursos gratuitos oferecidos pelos Colégios Tecnoló-

gicos (Cotec), uma parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), o gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos da Retomada, Rodrigo Rodrigues, 

foi entrevistado pela TV Brasil Central, na quinta (20).

Cursos do Cotec na TBC
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cotec.org.br
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Cursos do Cotec na TV Serra Dourada
O secretário da Retomada, César Moura, foi entrevistado pela TV Serra Dourada, na sexta 

(21). Ele falou sobre as mais de 18 mil vagas de cursos do Colégio Tecnológico (Cotec). 

Programas da Retomada na TBC
Na segunda (17), em entrevista para a TV Brasil Central, o secretário César Moura falou 

sobre a diversidade de programas desenvolvidos pela  Retomada, com destaque para o 

Mais Empregos que atualmente conta com 96 postos em Goiás. César também comen-

tou sobre as projeções da pasta para 2022.
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https://www.portalcatalao.com.br/noticias/goias/colegios-tecnologicos-de-goias-abrem-18-mil-vagas-para-cursos-gratuitos-de-capacitacao.phtml
https://www.deminutoaminuto.com.br/2022/01/20/abertas-inscricoes-para-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos-nos-colegios-tecnologicos/
https://www.zapcatalao.com.br/em-catalao-colegios-tecnologicos-aguinaldo-de-campos-e-labibe-faiad-oferecem-vagas-para-cursos-gratuitos/
https://jornalsomos.com.br/sudoeste/detalhe/colegios-tecnologicos-oferecem-18-mil-vagas-gratuitas-em-16-cidades-goianas
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/01/17/colegios-tecnologicos-de-goias-estao-com-inscricoes-abertas-para-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos.ghtml
https://portal6.com.br/2022/01/19/goias-tem-mais-de-18-mil-vagas-abertas-em-cursos-de-capacitacao-e-qualificacao/
http://brasiliaagora.com.br/goias-colegios-tecnologicos-abrem-18-mil-vagas/
https://www.foconacional.com.br/2022/01/colegios-tecnologicos-abrem-18-mil.html
https://diariodoestadogo.com.br/colegios-tecnologicos-tem-18-mil-vagas-para-cursos-gratuitas-142846/
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https://sagresonline.com.br/governo-de-goias-abre-inscricoes-para-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/
https://globoplay.globo.com/v/10229075/#:~:text=Secretaria%20da%20Retomada%20abre%2018%20mil%20vagas%20para%20cursos%20gratuitos.,-2%20minExibi%C3%A7%C3%A3o&text=Entre%20os%20cursos%20est%C3%A3o%20corte,pessoais%20e%20servi%C3%A7os%20de%20beleza.
https://www.curtamais.com.br/goiania/colegios-tecnologicos-de-goias-disponibilizam-18-mil-vagas-para-cursos-gratuitos
https://www.aredacao.com.br/noticias/162358/goias-abre-inscricoes-para-18-mil-vagas-gratuitas-nos-colegios-tecnologicos
https://altairtavares.com.br/abertas-inscricoes-com-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos-nos-colegios-tecnologicos-de-goiasabertas-inscricoes-com-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos-nos-colegios-tecnologicos-de-goias/
https://www.youtube.com/watch?v=uUBJdNp58Hk
https://www.maisgoias.com.br/colegios-tecnologicos-de-goias-abrem-18-mil-vagas-para-cursos-gratuitos-de-capacitacao/
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A Lei Orgânica da Assistência So-

cial (LOAS), que completou 28 anos 

em dezembro passado, define que o 

Estado deve garantir mínimos sociais 

para as famílias. A real inclusão social 

se dá pelo provimento concreto de 

ações que garantam a dignidade so-

cial. É por isso que não podemos, em 

hipótese alguma, repetir o passado 

enquanto as novas urgências sociais 

do presente batem na porta de cada 

família goiana.

O Governo de Goiás estruturou-se, 

desde 2019, com responsabilidade, 

e o governador Ronaldo Caiado faz 

questão de entregar para a popula-

ção muito mais do que ações pontuais 

para dizer que faz contabilidade social. 

Para nós, da sua equipe de governo, a 

contabilidade que realmente importa 

é a da inclusão.

O Goiás Social é uma rede de serviços, 

programas e ações de transferência 

de renda articulada e integrada, que 

leva em conta as urgências do tempo 

presente e a direção da inclusão real.

Nos últimos três anos, fizemos muito, 

pois fizemos juntos. A política social só 

chega de verdade ao cidadão quando 

quem governa faz questão de integrar, 

articular, dialogar e se unir para mu-

dar a triste realidade de milhares de 

famílias, que seguem na pobreza há 

décadas.

Antes de 2019, o interesse era unica-

mente o programa. Agora, o interesse 

é a pessoa e a família que é beneficiária 

do programa. O nosso compromisso é 

com a mobilidade social dessas pesso-

as. Nunca organizaremos programas 

Goiás Social para todos

LEITURA
DICA DE

Gracinha 
Caiado*

que demandem uma duração de 20 

anos ou mais, pois a nossa direção 

é a liberdade, autonomia e emanci-

pação.

Quando falamos em Goiás Social, 

fugimos da armadilha de se construir 

apenas um slogan, pois o que nos 

interessa, de fato, é comida na mesa, 

crianças e adolescentes na escola e 

aprendendo, renda mínima, forma-

ção para o trabalho e moradia segura. 

 

O Goiás Social é a articulação de 

uma série de ações que não estão 

isoladas e pulverizadas. Essa é a 

grande diferença sobre o passado. 

O governo é social, na sua mínima 

ação, e olha as famílias mais vulne-

ráveis socioeconomicamente ciente 

do desafio que, cumprido, as ajudará 

a deixar a pobreza de forma susten-

tável.

É justamente essa a direção que 

seguimos, desde janeiro de 2019, 

quando começamos o debate sobre 

como trabalhar a partir do Cadastro 

Único (CadÚnico) do governo fede-

ral. Para nós, é certo que estes dados 

não poderiam mais ficar guardados 

apenas em computadores.

Muito já foi feito, muito está sendo 

feito, mas não nos acomodamos. 

Sabemos que muito ainda precisará 

ser feito e faremos unidos, articula-

dos, integrados e com foco total nas 

pessoas e nos seus direitos.

Nosso governo respeita a popu-

lação de Goiás. O que mais quere-

mos é que os goianos e goianas te-

nham o direito a uma cidadania real. 

*Gracinha Caiado é coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais; presidente de honra da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG), e primeira-dama do Estado de Goiás
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#SAÚDE
MENTAL
IMPORTA

Janeiro Branco
Mês da Conscientização

da Saúde Mental

O Janeiro Branco coloca em evidência questões

e necessidades relacionadas à nossa Saúde

Mental e Emocional, promovendo

conscientização sobre a importância da

prevenção ao adoecimento emocional. Confira

abaixo maneiras de cuidar da sua saúde mental:

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS
FÍSICOS

CONTATO COM A
NATUREZA

ESPIRITUALIDADE
SAUDÁVEL

ABERTURA A NOVOS
CONHECIMENTOS

PRÁTICAS E HOBBIES

TERAPÊUTICOS

AUTOCONHECIMENTO TERAPIA

VÍNCULOS SOCIAIS
PROFUNDOS


