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Boletim semanal

Retomada oferta serviços à população 
da região Leste de Goiânia no 4º Mutirão 

Governo de Goiás
O 4º Mutirão Governo de Goiás, realiza-

do no Setor Abaporu, na região Leste de 

Goiânia, conta com a oferta de 2,5 mil opor-

tunidades de trabalho, via Mais Empregos, 

programa da Secretaria da Retomada. O 

evento, realizado em parceria com a Prefei-

tura de Goiânia, disponibilizou serviços gra-

tuitos à população de 47 bairros da região, 

além de outros seis de Senador Canedo.

Entre as vagas de trabalho oferecidas 

estão açougueiro, analista contábil, aten-

dente, auxiliar administrativo, cuidador de 

animais, mestre de obras e operador de 

telemarketing. “Elas são destinadas con-

forme a característica da região e qualifi-

cação desse pessoal. Ou seja, é feita uma 

adequação entre o posto de trabalho que 

vai ser ofertado e a qualificação do público 

para entrar nessas vagas”, explica um dos 

coordenadores do Mutirão, Paulo Ortegal. 

Em alguns casos, o salário pode chegar a 

R$ 6 mil.

No evento, os visitantes também puderam 

se qualificar graças aos sete cursos pro-

fissionalizantes disponíveis aos visitantes: 

confeiteiro, informática básica, maquiador, 

massagista, mídias sociais, rotinas admi-

nistrativas e serviços de beleza. “Quem 

concluir, receber o certificado e se enqua-

drar em situação de vulnerabilidade social 

pode conseguir recurso junto ao Governo 

de Goiás para investir”, explica Ortegal ao 

citar o programa Crédito Social. 

A Retomada marcou presença no Mu-

tirão desde a sexta (8), com oferta de 

vagas de trabalho do Programa Mais Em-

pregos, com atendimento à população 

local das 13h às 17h.
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Feira de Empregos na PUC Goiás 
realiza 766 atendimentos

A Secretaria da Retomada promoveu a 

quarta edição da Feira de Empregos na 

Área 5 da PUC Goiás, na terça (5) e quarta 

(6), com oferta de 3 mil vagas de trabalho. 

Nos dois dias de evento, 533 pessoas foram 

atendidas pelo Programa  Mais Empregos e 

458 foram encaminhadas para entrevistas 

de trabalho.

Durante a feira também foram reali-

zados 33 atendimentos da GoiásFo-

mento, com oportunidades de linhas 

de crédito, e 22 consultorias do Sebrae 

para micro e pequenos empreendedo-

res. Além disso, a Associação Pró-De-

senvolvimento Industrial do Estado de 

Goiás (Adial) ofereceu oportunidade 

de inclusão de profissionais no banco 

de dados para vagas de trabalho em 

indústrias, cadastrando 175 pessoas na 

Adial Talentos.
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Equipes da Retomada visitam 
Tecnoshow Comigo em Rio Verde 

O  Governo de Goiás reuniu uma série 

de secretarias e agências estaduais na 

10° edição do evento agropecuário Tec-

noshow Comigo, realizado de 4 a 8 de 

abril, em Rio Verde. O secretário da Reto-

mada, César Moura, e a superintendente 

da pasta, Raíssa Rodrigues, participaram 

da cerimônia de abertura na segunda (4), 

e da reunião do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 

realizada no auditório da Tecnoshow, na 

sexta (8). Também acompanharam o en-

contro do FCO a chefe de gabinete da 

Retomada, Lucyanna Marcella Melo, e o 

superintendente de Gestão Integrada, 

Cristiano Araújo.

Na terça (5), uma equipe da Gerência de 

Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, co-

ordenada pelo gerente Rafael Sôffa, esteve 

no local para  para divulgação e prospecção 

de parcerias do Programa Coopera Goiás. 

Durante o evento, equipes da Retomada e 

Seapa promoveram reuniões entre a Co-

operativa de Transportadores de Catalão 

(Brascoop) e o Sistema Sicredi, no intuito 

de fomentar a intercooperação. Também 

foram realizadas reuniões com o Banco do 

Brasil e o Sicoob Credi-Rural.
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Retomada realiza 204 atendimentos em ação 
do Goiás Social no Jardim do Cerrado

Na terça (5), equipes da Retomada parti-

ciparam da ação do Goiás Social realizada 

no Jardim do Cerrado, em Goiânia. Promo-

vido pela Organização das Voluntárias de 

Goiás (OVG) e pelo Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS), o evento contou com 204 

atendimentos dos serviços levados pela 

Retomada.

Foram 87 pessoas atendidas pelo Progra-

ma Mais Empregos, com encaminhamento 

de 58 delas para entrevistas de trabalho. 

Também foram efetivadas 117 inscrições nos 

cursos de Barbeiro, Culinária, Confeitaria e 

Serviços de Beleza, oferecidos pelo Colé-

gio Tecnológico (Cotec), em parceria com 

o Goiás Social. 
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Cotec de Palmeiras de Goiás recebe visita 
técnica da Retomada

O Colégio Tecnológico (Cotec) Padre An-

tônio Vérmey, localizado em Palmeiras de 

Goiás, recebeu visita técnico pedagógica 

de uma  equipe da Retomada na quarta (6). 

Participaram da ação a superintendente de 

Profissionalização, Leandra Assis, e a analis-

ta pedagógica da  Gerência de Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos, Edith 

Maria Alves.

Retomada promove palestra sobre 
Inteligência Emocional

Seguindo o Ciclo de Palestras, a asses-

sora de Projetos da Retomada, Márcia 

Pires, recebeu a palestrante especializa-

da em Psicologia Positiva, Jane Rocha, 

que falou sobre Inteligência Emocional, 

na quinta (7). Durante a conversa, Jane 

explicou a importância em  saber admi-

nistrar as emoções em tempos de crise, 

o que é fundamental para manter o equi-

líbrio mental. 

VEJA

AQUI

MAIS

A inteligência emocional mantém cinco 

pilares para equilibrar o lado racional e 

emocional, este conceito da psicologia está 

ligada diretamente com o sucesso profis-

sional, o estímulo pessoal e a boas relações 

interpessoais. Para saber 

mais sobre o que foi falado 

na palestra, basta acessar 

o canal da Retomada no 

YouTube. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ClnqfIRv_P4


Retomada oferece 6 mil vagas 
de cursos do Cotec

Os Colégios Tecnológicos (Cotecs) estão 

com inscrições abertas para mais de seis 

mil vagas em cursos totalmente gratuitos 

de qualificação. Com duração entre dois e 

cinco meses, os cursos pertencem a dife-

rentes áreas, como gestão e negócios, se-

gurança, recursos naturais e informação e 

comunicação. Graças a parcerias formadas 

entre o Governo do Estado e diferentes pre-

feituras, os cursos ofertados podem alcan-

çar cidades que não contam com unidades 

físicas do Cotec, aumentan-

do o número de municípios 

alcançados para 40.

VEJA

AQUI

MAIS

Retomada promove cursos 
profissionalizantes na região

 Leste de Goiânia
A Retomada, via programa Goiás So-

cial, promoveu cursos de capacitação 

para os moradores da região Leste de 

Goiânia. Na terça (5), a superintendente de 

profissionalização da pasta, Leandra Assis, 

visitou as turmas para falar com os alunos 

sobre o Crédito Social e o Bolsa Qualifica-

ção, benefícios vinculados a conclusão dos 

cursos, e disponibilizados pela Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds), para 

pessoas em vulnerabilidade que desejam 

empreender. Os resultados dessa ação, 

como certificados e os cartões dos benefí-

cios, foram entregues no Mutirão Governo 

de Goiás.
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https://cotec.org.br/noticias/80-colegios-tecnologicos-de-goias-ofertam-6-mil-vagas-para-cursos-gratuitos-em-40-cidades-goianas


Retomada continua mapeamento do 
artesanato por Pirenópolis  

O mapeamento do artesanato goiano pas-

sou por Pirenópolis na quarta (6) e quinta 

(7). Equipes da Retomada e do Sebrae vi-

sitaram a Casa da Avós e o Centro Muni-

cipal de Artes e Música Ita Alaor a fim de 

apresentar o projeto de artesanato, uma 

parceria entre as instituições.

Estavam presentes, da Retomada, a ge-

rente de Artesanato e coordenadora do 

PAB de Goiás, Miriam Pires, e a auxiliar de 

gestão, Eseni José Rodrigues. Do Sebrae, 

participou a consultora Cynthia Bretas.
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NOTAS
NOTAS

Fomento do artesanato goiano
O Programa de Artesanato Brasileiro 

(PAB) promoveu uma reunião, na segun-

da (4), entre os coordenadores regionais 

de artesanato para apresentação do novo 

coordenador nacional, Samuel Antunes 

Antero. Também foram discutidos os espa-

ços de vendas para artesãos na Amazon, 

e o desenvolvimento da mostra do artesa-

nato brasileiro no mercado internacional 

pela Embratur. A gerente de Artesanato 

da Retomada, Miriam Pires, participou do 

encontro.

Cooperativa de catadores em Itumbiara

O projeto de estruturação da cooperativa 

de catadores em Itumbiara foi discutido 

em reunião, na quarta (6). A ação envolve 

a implementação do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos no município, e a desati-

vação do lixão. A Retomada oferece apoio 

por meio do Incubacoop Catadores, que 

disponibiliza cursos de capacitação e apoio 

técnico para abertura da cooperativa. Além 

disso, há o Crédito Social, programa da 

Seds em parceria com a Retomada, para 

que os equipamentos e EPIs sejam com-

prados. 

Estavam presentes, da Retomada, o 

gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, e a contadora 

Gabriella Pípolos. Também participaram, 

da Agência Municipal do Meio Ambien-

te de Itumbiara (Ammai), o presidente 

José Augusto Toledo; o diretor do Fun-

do Municipal do Meio Ambiente, Gabriel 

Coutinho. Do Conselho do Meio Ambien-

te de Itumbiara, estiveram o presidente 

Obede Rodrigues, e o conselheiro Mauro 

Rodrigues; e da organização ViraSer, 

Daniel Ferreira.
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NOTAS
NOTAS

Cursos de capacitação em Itauçu

Na quarta (6), o secretário César 

Moura recebeu o vice-prefeito de Itauçu, 

Cleyton Lino, e o secretário municipal 

de Indústria e Comércio, Sergio Moreira. 

Eles solicitaram reunião com o titular da 

Retomada para tratar sobre demandas 

de cursos de capacitação para pedreiros 

e eletricistas, via Colégio Tecnológico.

Goiás Social em Vianópolis

O secretário da Retomada, César Moura, 

e o gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

se reuniram com o prefeito de Vianópolis, 

Samuel dos Reis, e com secretários muni-

cipais, na quarta (6). O grupo conversou 

sobre a disponibilização de cursos profis-

sionalizantes via Colégio Tecnológico para 

a região, além dos benefícios do Goiás So-

cial, como o Crédito Social, administrado 

pela Seds, em parceria com a Retomada.

Retomada e Procon Goiás
Na quarta (6), o secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu o superintenden-

te do Procon Goiás, Levy Alves. Além de 

apresentar os programas e ações da pas-

ta, os dois trataram sobre parcerias entre 

a Retomada e o Procon estadual a fim de 

promover políticas públicas.

Políticas públicas para o agro de Anápolis
Representantes do Sindicato Rural de Anápolis 

se reuniram com o secretário da Retomada, 

César Moura, e com o deputado estadual, Amil-

ton Filho, na quarta (6). O grupo discutiu parceria 

com a Retomada, a fim de desenvolver políticas 

públicas em conjunto para o setor agropecuário 

anapolino. Participou o presidente do Sindicato 

Rural, José Caixeta, e outros membros.
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NOTAS
NOTAS
Orientação para 

prestação de contas
O superintendente de Gestão Integrada 

da Retomada, Cristiano de Araújo, promo-

veu uma reunião com a equipe da Gerên-

cia de Qualificação Profissional e Colégio 

Tecnológico, na quinta (7). Cristiano orien-

tou os servidores sobre a execução e pres-

tação de contas do convênio da Retomada 

com a UFG.

Grupo técnico de logística reversa
O gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, participou, na 

quinta (7), da primeira reunião neste ano 

do Grupo Técnico de Trabalho Resíduos 

Sólidos e Logística Reversa. O comitê é 

formado por representantes da Retoma-

da, Semad, SIC, Economia, Instituto Mauro 

Borges (IMB), Goiás Parcerias, AGR e Minis-

tério Público de Goiás. O grupo foi criado 

para estabelecer as diretrizes e regulação 

para os planos de ação e prestação dos ser-

viços de resíduos sólidos e logística reversa 

no Estado.

Retomada na Alego Ativa de Novo Gama 
A chefe de gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo, representou a secretaria, 

no sábado (8), durante mais uma edição da 

Alego Ativa. A ação da Assembleia Legisla-

tiva de Goiás foi realizada em Novo Gama, 

na região do Entorno. Equipe da Retomada 

trabalhou no evento com oferta de vagas de 

empregos e auxílio para Carteira de Trabalho.
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NOTAS
NOTAS

A 372° Reunião Ordinária do Conselho 

de Desenvolvimento do Estado/ Fundo 

Constitucional de Financiamento do Cen-

tro Oeste (FCO) foi realizada na sexta (8), 

no evento agropecuário Tecnoshow Co-

migo, em Rio Verde, mediada pelo presi-

dente do CDE do FCO, César Moura. Além 

da divulgação  dos  resultados do Fundo 

de janeiro e fevereiro de 2022, o encontro 

contou com apresentação do projeto Se-

peed 5, para implantação de uma unidade 

geradora de energia elétrica em Cumari, 

no Sudeste goiano. Além disso, a superin-

tendente da Retomada, Raíssa Rodrigues, 

mostrou os impactos do Programa Mais 

Empregos em todo o Estado. Demandas 

de cooperativas goianas também fizeram 

parte da pauta.

Vistoria técnica em Olhos d’Água

Com o objetivo de estudar o espaço da 

praça da igreja de Olhos d’Água (distrito 

de Alexânia), uma equipe da Retomada re-

alizou, na quinta (7), uma vistoria no local, 

onde o próximo Encontro dos Artesãos será 

realizado. Estavam presentes a gerente de 

Artesanato da Retomada, Miriam Pires, a 

auxiliar de gestão, Eseni José Rodrigues, e 

a assessora Natália Paz.

Reunião do FCO na Tecnoshow
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O gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

concedeu entrevista para a Rádio Difusora, 

na quarta (6), sobre as 6 mil vagas abertas 

pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) em 

40 cidades goianas.

O gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

em entrevista à TBC, na quarta (6), para 

falar sobre as 6 mil vagas para cursos gra-

tuitos ofertadas pelos Cotecs em 40 cida-

des goianas.

A Feira de Empregos em parceria com a PUC Goiás foi pauta da TV Anhanguera e PUC TV, na 

terça (5). Em entrevista, o secretário da Retomada, César Moura, deu destaque para as mais 

de 3 mil vagas ofertadas no evento.

O gerente de Intermediação e Recolocação 

do Trabalho da Retomada, Nerivaldo Júnior, 

em entrevista à Rádio Sagres, para falar da 

feira de empregos, na terça (5).

A superintendente da Retomada do Trabalho, 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, em 

entrevista à Rádio Paz FM, na terça (5), sobre 

a Feira de Empregos na PUC Goiás.
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Na quinta (7), o secretário César Moura partici-

pou do programa Boa Noite Goiás, da TV Brasil 

Central, com o apresentador Paulo Beringhs, 

para apresentar o balanço de resultados da 

Feira de Empregos e as 4 mil 

vagas de trabalho ofertadas 

no Mutirão.

O gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Nerivaldo Júnior, falou aos 

ouvintes da Rádio Band News FM de 

Goiânia, na sexta (8), sobre os serviços 

oferecidos na Feira de Empregos realiza-

da na PUC Goiás.

O secretário da Retomada, César Moura, concedeu entrevistas para a TV Goiânia Band e Record 

TV, sobre as 4 mil vagas de empregos e dos cursos de qualificação ofertadas pela Retomada 

no 4º Mutirão Governo de Goiás, na quinta (7).

VEJA

AQUI

MAIS

A superintendente da Retomada, do Trabalho, 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

concedeu entrevista para a Record Tv, onde 

falou sobre as três mil vagas 

ofertadas na feira de empre-

go, na quarta (6).
VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

https://youtu.be/6pFxh7LsBro?t=1273
https://www.youtube.com/watch?v=35ttsgTX3Ok 
https://noticiatodahora.com.br/2022/04/05/feira-de-empregos-do-governo-de-goias-oferece-mais-de-tres-mil-vagas-em-goiania-confira/
globoplay.globo.com/v/10457623/
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https://www.maisgoias.com.br/caiado-anuncia-oferta-de-4-mil-empregos-no-mutirao-do-governo-do-estado/
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/usina-projetada-por-parceria-ufg-governo-deve-revolucionar-reciclagem-em-goias-390526/
globoplay.globo.com/v/10457391/
https://diariodoestadogo.com.br/feirao-na-capital-tem-3-mil-vagas-de-empregos-saiba-como-garantir-a-sua-160378/
https://altairtavares.com.br/feira-de-empregos-disponibiliza-3-mil-vagas-para-diversas-areas-em-goiania/
https://diaonline.ig.com.br/2022/04/08/mutirao-oferece-4-mil-vagas-de-emprego-em-goiania-neste-fim-de-semana-saiba-mais/?utm_source=Gabriela+Amaral&utm_campaign=diaonline-author
https://www.dm.com.br/cotidiano/2022/04/governo-de-goias-promove-feira-de-empregos-com-3-mil-vagas-nos-dias-5-e-6-de-abril/
https://opopular.com.br/noticias/economia/empregos-goi%C3%A2nia-goi%C3%A1s/feira-de-empregos-oferece-3-mil-vagas-de-trabalho-em-goi%C3%A1s-1.2432367
https://folhaz.com.br/noticias/feira-de-empregos-do-governo-de-goias/
https://www.noticiasgoias.com.br/noticia?id=8432
https://nomomento.news/noticia/38369/8774e9fc4a420746720cc828a4d51c25
https://www.metropoles.com/brasil/feira-de-empregos-oferece-3-mil-vagas-com-ou-sem-experiencia-em-goias
https://www.aredacao.com.br/noticias/166107/governo-de-goias-oferece-2-5-mil-vagas-de-trabalho-durante-o-4-mutirao
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https://www.youtube.com/watch?v=_wVxTllftPc
https://www.youtube.com/watch?v=iMW4NJiCQJs
https://www.youtube.com/watch?v=35ttsgTX3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=d7nlKqLV38E
https://politicaemgoias.net.br/2022/04/06/4o-mutirao-governo-de-goias-na-regiao-leste-de-goiania-oferece-25-mil-vagas-de-trabalho/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/04/05/feira-de-empregos-oferece-mais-de-3-mil-vagas-em-goiania.ghtml
https://nh.tv.br/cidades/goiania/feira-de-empregos-oferece-mais-de-3-mil-vagas-em-goiania/
https://sagresonline.com.br/evento-em-goiania-oferta-cerca-de-3-mil-oportunidades-de-emprego/
https://diaonline.ig.com.br/2022/04/05/feirao-oferece-3-mil-vagas-de-emprego-nesta-terca-5-e-quarta-6-em-goiania/?utm_source=Gabriela+Amaral&utm_campaign=diaonline-author
https://www.spiai.com/feira-de-empregos-oferece-mais-de-3-mil-vagas-em-goiania-227760.html
https://ohoje.com/noticia/variedades/n/1395384/t/feira-de-empregos-oferece-3-mil-vagas-de-trabalho-e-ajuda-para-empreender-veja-como-participar/
https://www.podergoias.com.br/materia/9094/estado-promove-feira-de-empregos-em-goiania-na-terca-e-na-quarta-feira-com-3-mil-vagas
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A pandemia e o uso frequente das 

tecnologias contribuíram para o surgimento 

de novas profissões, e por isso o Retomada 

em Conexão do sábado (2) apresentou algumas 

das profissões do futuro. Os convidados que par-

ticiparam do bate-papo foram o secretário de Estado 

de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, e 

o diretor do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia 

(Cett) da Face/UFG, Moisés Ferreira da Cunha. Mediado 

pelas apresentadoras, Suellen Mara e Victória Cywinski, 

com exibição pela TV Brasil Central (TBC). 

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, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Dhara Dias, Silvana Leorne,  

Adriana Rodovalho e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

Foi destaque no

https://www.youtube.com/watch?v=ZCLziILaopw
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Recente pesquisa divulgada pelo Servi-

ço de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas (Sebrae) revela que a quantidade de 

empreendedores brasileiros à frente de 

negócios com mais de 3,5 anos cresceu 

1,2% no último ano, saltando de 8,7% da 

população adulta, em 2020, para 9,9%, 

em 2021. São os chamados empreen-

dedores estabelecidos, ou seja, aqueles 

que conseguem manter suas atividades 

de forma consolidada, pagando contas 

e salários, arcando com os custos ine-

rentes a uma empresa e obtendo lucro. 

O percentual de 1,2% pode parecer mí-

nimo, mas se avaliarmos que nos últimos 

dois anos enfrentamos problemas que 

impactaram enormemente a economia 

do Brasil, temos motivos de sobra para 

comemorar e aplaudir esses ‘empreende-

dores guerreiros’. Não é fácil empreender 

no Brasil e fazer isso em um cenário to-

talmente negativo e desfavorável, como 

o causado pela pandemia da Covid-19, é 

digno de vitória. 

Milhares passaram por situações com-

plicadas, de não saberem como levar 

suas atividades adiante, ou mesmo per-

deram empregos e se viram obrigados 

a empreender por necessidade, mesmo 

sem ter ideia de como fazer isso. Ape-

sar dessas adversidades, as estatísticas 

mostram certa maturidade na condu-

ção de negócios, que resultou na ma-

nutenção de atividades empresariais, 

gerando emprego e renda no País. É 

também um termômetro de que solu-

ções estão sendo traçadas, sejam nas 

esferas públicas ou privadas, para tentar 

trilhar um caminho de fortalecimento do 

empreendedorismo no País. 

Empreender é o caminho

Defendo a cultura empreendedora 

como forma de promover o desenvolvi-

mento econômico e social em diferen-

tes áreas e acredito que se investirmos 

mais nos jovens, proporcionando a eles 

a oportunidade de empreenderem, seja 

na abertura de uma empresa ou mesmo 

ao inovar em suas áreas de atuação, te-

remos resultados promissores no Brasil. 

Arrisco a dizer que a direção para o 

sucesso está em conectar pessoas, de-

mocratizar conhecimento, oportunizar 

capacitação e, assim, permitir a criação 

de novos negócios. São fatores que es-

timulam o empreendedorismo e levam 

a resultados positivos. Talvez com esse 

foco, a gente consegue ampliar o número 

de jovens, com até 24 anos, que são em-

preendedores. Atualmente, são 1,9 milhão 

nessa faixa etária, ou seja, 7% dos donos 

de pequenos negócios no País, segundo 

a pesquisa “Empreendedorismo Jovem 

no Brasil”, divulgada no final de 2021 pelo 

Sebrae.  

Esse olhar atento ao jovem e a busca 

constante em oferecer oportunidades 

para que ele possa empreender con-

tribuirão para criar estruturas mais 

sólidas de negócios, favorecendo que 

empresas, por exemplo, tenham mais 

que 3,5 anos de existência; alcancem 

décadas de trabalho e de geração de 

valor no mercado. Reitero a minha 

aposta nos jovens empreendedores e 

na capacidade que eles têm de trans-

formar o mundo. Eles são o futuro, 

então nada melhor do que investir em 

quem pode promover as mudanças ne-

cessárias para tornar o Brasil um país 

cada vez mais empreendedor. 

Donalvam 
Maia * 

*Donalvam Maia é presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores de Goiânia (AJE Goiânia)
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