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Boletim semanal

Retomada entrega certificados e benefícios 
do Goiás Social em Novo Gama

O Governo de Goiás entregou, na quinta 

(3), benefícios e certificados do programa 

Goiás Social, em Novo Gama, no Entorno do 

Distrito Federal. A iniciativa interliga setores 

do serviço público com foco em diminuir 

vulnerabilidades sociais nas diversas regiões 

do Estado. Foram entregues 204 certifica-

dos dos cursos do Colégio Tecnológico de 

Goiás (Cotec), 105 cartões do Bolsa Quali-

ficação e 151 cartões do Crédito Social, na 

cerimônia realizada no Ginásio da Praça da 

Bíblia. A ação envolve o Gabinete de Políti-

cas Sociais (GPS), secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Social (Seds) e da Reto-

mada.

Os concluintes são dos cursos de 

massoterapia; serviços de beleza; rotinas 

administrativas; corte e costura; maquiagem; 

confeitaria e barbeiro. As formações são 

ministradas pelos Cotecs, via Goiás Social, 

sob a gestão da Secretaria de Estado da 

Retomada. “Vocês estão tendo uma opção 

de vida, uma oportunidade para começa-

rem”, afirmou o governador Ronaldo Caiado. 



“Isso aqui traz retorno para a cidade. Abre 

espaço para desenvolver sua atividade”, 

completou.

Entre os benefícios entregues, o Bolsa 

Qualificação concede R$ 250 para com-

plementar a renda de pessoas já inscritas 

no Cadastro Único para Programa Social 

(CadÚnico), como um estímulo para a con-

clusão dos cursos. Já o Crédito Social, com 

100% do recurso do Tesouro Estadual, con-

cede até R$ 5 mil para que os empreende-

dores comprem equipamentos e comecem 

o próprio negócio. A quantia não precisa 

ser devolvida ao Estado, mas o beneficiário 

deve realizar alguma contrapartida social 

na região onde mora e na área do curso 

concluído. “Nessa hora, o dinheiro chega 

para melhorar a vida das pessoas”, defen-

deu Caiado.
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Retomada realiza captação de vagas 
em Aparecida de Goiânia

A Retomada está nas ruas em busca de vagas de trabalho formal para serem oferta-

das via Mais Empregos. Durante a semana, uma equipe conversou pessoalmente com 

empresas e indústrias locais, para entender as demandas profissionais e buscar novas 

oportunidades de emprego. Também foi disponibilizado um formulário no site da Reto-

mada, para que os próprios empresários possam viabilizar suas vagas. A captação de 

oportunidades continua até quinta (10), no Jardim Tropical e no Garavelo, em Aparecida 

de Goiânia, onde será realizado o próximo Mutirão do Governo de Goiás. 

 Participaram da ação, o gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, Neri-

valdo Júnior, a técnica em Gestão Pública, Letícia Oliveira, e da central de vagas do Mais 

Empregos, Letícia de Paula, Deisy Moreira, Cândida Antônia Gomes e Marília Porto.
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Governo de Goiás distribui R$ 1,4 milhão para 
estimular empreendedorismo via Crédito Social
O Governo de Goiás já entregou 425 car-

tões do Crédito Social, programa que visa 

estimular o empreendedorismo na popula-

ção mais vulnerável que concluiu os cursos 

do Goiás Social, realizados pelos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs). De junho de 2021 

a fevereiro de 2022, a iniciativa garantiu a 

circulação de R$ 1.458.645,26 na economia 

goiana, auxiliando no desenvolvimento re-

gional dos cerca de 20 municípios atendi-

dos até agora. Esta ação envolve esforço 

coletivo do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS), secretarias de Desenvolvimento So-

cial (Seds) e da Retomada.

O governador Ronaldo Caiado ressalta 

o caráter de incentivo econômico do pro-

grama, que também serve como estímu-

lo ao comércio local. “Além de incentivar 

o empreendedorismo e gerar emprego e 

renda para pessoas vulneráveis, o Crédito 

Social é uma injeção de dinheiro diretamen-

te para os pequenos comerciantes, pois o 

recurso do cartão só pode ser gasto em 

comércios locais do município em que o 

beneficiário mora”, disse. 

 O benefício garante repasse de até R$ 5 

VEJA

AQUI

MAIS

Deomara Cristina usou os recursos do Crédito Social para adquirir equipamentos que usa para 

atender clientes nos serviços de beleza. Curso do Goiás Social, via Cotec, garantiu possibili-

dade de emprego e renda para a família

Hellen Ferreira Soares fez curso de Servi-
ços de Beleza, pelo Goiás Social, via Colégio 
Tecnológico, e agora trabalha em um salão ins-
talado no Bairro Floresta, na região Noroeste 
de Goiânia. “Agora me sinto orgulhosa em ser 
uma empreendedora”, diz ela
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mil aos alunos que atendem os requisitos 

do CadÚnico para que comprem equipa-

mentos e materiais de apoio para iniciar 

o próprio negócio. O valor não precisa 

ser devolvido ao Estado, mas o beneficia-

do deve realizar alguma 

contrapartida social na 

região onde mora e na 

área do curso concluído.

https://retomada.go.gov.br/noticias/730-governo-de-goi%C3%A1s-distribui-r$-1,4
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0:50 / 2:50 HD

Retomada cria série de vídeos sobre vidas 
impactadas por programas da secretaria

Depoimentos de goianos beneficiados por programas da Secretaria da Retomada são 

o mote da série “Vidas Impactadas pela Retomada”, publicada no Instagram e no canal 

da Retomada no YouTube. Três vídeos já foram publicados, com pessoas atendidas pelo 

Crédito Social e o Coopera Goiás. O conteúdo é produzido pela Comunicação Setorial 

da Retomada, com duração de até 

1 minuto. Assine nosso canal no 

YouTube e acompanhe também 

pelo nosso perfil no Instagram. 
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Departamento de Transportes da 
Retomada realiza 35 rotas mensais

O objetivo da Retomada é levar as ações 

e projetos da pasta para os 246 municípios 

goianos, sempre se atentando às áreas vul-

neráveis. Para isso, Osvandir Borges, An-

tônio Carlos Santos, José Carlos Oliveira, e 

Pedro Marinho, nossos motoristas, realizam 

em média 35 rotas por mês, tanto para o 

interior do Estado, quanto na região metro-

politana de Goiânia. A Retomada reconhece 

a importância dos servidores que trabalham 

no transporte, que sempre garantem a se-

gurança dos funcionários da pasta durante 

as viagens.

https://www.youtube.com/shorts/mloDr8EAKxc
https://www.youtube.com/shorts/FWaB_NvT3Kw
https://www.youtube.com/shorts/XikxRF_Lo14 
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Associação Mãe Terra na
 incubadora social

Demandas do projeto Incubacoop foram discutidas com representantes da Associa-

ção Mãe Terra, na quarta (2). O grupo conversou sobre políticas públicas para áreas 

vulneráveis, além de apresentarem demandas para a estrutura básica e a regularização 

fundiária da associação. Além disso, pediram apoio da Retomada para disponibilização 

de crédito para implantação de cooperativa de bioenergia, e auxílio no relacionamento 

com a Emater para emissão de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de For-

talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e possível parceria com Ambev.

Estavam presentes, da Retomada, o secretário da Retomada, César Moura, os geren-

tes Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Coope-

rativismo). Também participaram da reunião Adão de Souza, Aucilia Soares, Firmino 

Pereira, Jeferson Cassemiro e Luis da Silva, representando a Associação Mãe Terra. A 

equipe foi acompanhada pelo analista de cooperativismo do Sistema OCB/GO, Carlos 

Eduardo Matos, o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Donalvam Maia, e o chefe da unidade 

Parque Estadual Terra Ronca/ Estação Ecológica Chapada Nova Roma da Secretaria 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Wesley Andrade.

Veículos do APL Lácteo 
em Aurilândia

Os veículos de apoio ao APL Lácteo do Oeste Goiano cumpriram a terceira se-

mana de funcionamento. Na sexta (4), os equipamentos passaram o dia em visitas 

a propriedades rurais de Aurilândia. Entre os serviços prestados pela equipe estão 

Protocolos hormonais e IATF(inseminação artificial em tempo fixo).
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Foi destaque no
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O Retomada em Conexão do último sábado (26), falou sobre a Riqueza do 

Artesanato em Goiás. Equipes da Retomada e da TV Brasil Central foram até 

o povoado de Olhos d’Água, em Alexânia, para entrevistar a mestre artesã Fa-

tinha Bastos, a artesã, Ivanilde Reis, além do tecelão Roberto 

Bastos. No encontro, os convidados apresentaram suas obras 

e contaram a história do artesanato da região, considerada 

a capital do artesanato goiano. O programa foi apresentado 

por Suellen Mara e Victória Cywinski e pode ser conferido 

pelo link ao lado.

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, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Joana Dark e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

https://www.youtube.com/watch?v=xdetZjrBsVc
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


RETOMADA NA 
I M P R E N SA

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI
MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

 8  |  BOLETIM SEMANAL

https://goyaz.com.br/credito-social-r-14-milhao-para-estimular-empreendedorismo/
https://www.aredacao.com.br/noticias/164242/governo-de-goias-distribui-r-1-4-milhao-para-estimular-empreendedorismo
https://jornalhoraextra.com.br/governo-de-goias-distribui-r-14-milhao-para-estimular-empreendedorismo-via-credito-social/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-de-goias-distribui-r-14-milhao-para-estimular-empreendedorismo-via-credito-social-383134/
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O cooperativismo é um dos melhores 

meios para modificar a vida das pesso-

as e transformar as comunidades. Uma 

cooperativa também é consequência 

do empreendedorismo, mas diferen-

te de outros modelos de empresa, ela 

só se manifesta por meio do coletivo, 

nunca do individual. Habilidades em co-

mum unidas em um mesmo propósito 

são a centelha do cooperativismo. Uma 

cooperativa constituída e saudável re-

presenta emprego, renda e dignidade 

para as pessoas. Representa desenvol-

vimento socioeconômico para a locali-

dade na qual está inserida. 

Mas para cumprir este papel, a coo-

perativa precisa de apoio para se de-

senvolver. Precisa de conhecimento e 

preparação para sobreviver no mer-

cado. Precisa de profissionalismo para 

não perecer. 

 Por isso, apoiar a criação de coope-

rativas nada mais é do que acelerar o 

processo de retirada das pessoas da 

situação de subemprego, miséria ou 

depressão. Quanto mais cooperativas 

criarmos, estaremos agindo em con-

sonância com nossos princípios, inte-

resse pela comunidade e participação 

econômica. 

 O Sistema OCB/GO tem atuado em 

parceria com a Secretaria de Estado da 

Retomada, em Goiás, justamente para 

incentivar a criação de cooperativas em 

um momento de crise econômica, em 

Incentivar novas cooperativas 
é investir nas pessoas

LEITURA
DICA DE

Luís Alberto Pereira*

que é preciso aquecer a economia, 

gerar empregos e renda. Em parce-

ria com o Governo de Goiás e com o 

Sistema S, desenvolvemos o Progra-

ma Coopera Goiás, que tem o Incu-

bacoop como um de seus principais 

projetos. 

Por meio do projeto Incubacoop, 

nós conseguimos monitorar poten-

ciais cooperativas, colaborar com sua 

formalização e apoiar no processo de 

registro. Em 2021, 30 novas coopera-

tivas foram registradas na OCB/GO, 

um aumento em relação ao ano de 

2020, quando foram registradas 19 

novas cooperativas. Hoje, o coopera-

tivismo de Goiás já é o sexto maior do 

Brasil, com 263 cooperativas e mais 

de 300 mil cooperados.

Nossas diretrizes, desdobradas em 

metas, têm produzido resultados que 

estão transformando a vida e reali-

zando o sonho de diversos de nos-

sos cooperados e suas famílias. Ter 

meta, no nosso caso, significa não 

se contentar em fazer pouco por um 

mundo e pessoas melhores. Significa 

potencializar a geração de felicida-

de e paz. Significa oportunizar mais 

saúde e bem estar social e mental. 

As nossas metas são meio, não fim. 

São instrumentos a nos conduzir 

por caminhos que nos levem à pu-

reza d’alma, à mansidão do espírito 

e ao sentimento do dever cumprido. 

*Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO
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