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Boletim semanal

Retomada participa de evento do Goiás 
Social na cidade de Goiás

A Retomada marcou presença no even-

to do Goiás Social, realizado na cidade 

de Goiás, na quarta (13), com oferta de 

cursos de culinária, serviços de beleza e 

barbeiro. O governador Ronaldo Caiado 

e a presidente de honra da Organização 

das Voluntárias de Goiás (OVG) e coorde-

nadora do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, 

participaram do evento, realizado no Cotec 

Goiandira Ayres Couto.

Outras secretarias e órgãos do Governo 

de Goiás também participaram com diver-

sos benefícios e agendamento de serviços 

voltados para a área social. Estiveram no 

evento a Secretaria de Desenvolvimento 

Social (Seds), a Organização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), a Secretaria de 

Esporte e Lazer (Seel), a Secretaria de 

Educação (Seduc), a Secretaria de Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) 

e a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Além da equipe da Superintendência 

de Profissionalização, liderada pela supe-

rintendente Leandra Assis, o secretário 

da Retomada, César Moura, e a superin-

tendente da Retomada do Trabalho, do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

também prestigiaram a ação. 
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Retomada realiza 2.752 atendimentos 
no 4º Mutirão Governo de Goiás

O saldo de atendimentos da Secretaria 

da Retomada no 4º Mutirão Governo de 

Goiás alcançou 2.752 beneficiados. Desta 

vez, a ação foi realizada no Setor Abaporu, 

na região Leste de Goiânia, nos dias 9 e 10 

de abril em parceria com a Prefeitura de 

Goiânia. Durante os dois dias, a Retomada 

encaminhou 357 pessoas para entrevistas 

de empregos disponíveis, além de auxiliar 

com o aplicativo da Carteiras de Trabalho 

desses candidatos. 

Por meio dos Colégios Tecnológicos (Co-

tecs), foram realizadas 301 inscrições para 

cursos de qualificação, além de 237 certifi-

cados entregues a quem concluiu os cursos 

realizados na região. Na ocasião, 99 pessoas 

foram beneficiadas com cartões do progra-

ma Bolsa Qualificação, que concede R$ 250 

aos alunos do Cotec já inscritos no Cadastro 

Único (CadÚnico). Os alunos já qualificados 

pelos Cotecs na área de Serviços de Bele-

za, atenderam 409 pessoas com cortes de 

cabelo, maquiagens, massagens e designer 

de sobrancelhas. Já os alunos de Culinária 

entregaram 868 pacotes de pipocas gour-

met a visitantes do estande do Cotec. 

No 4º Mutirão Governo de Goiás, tam-

bém foram entregues 175 cartões do pro-

grama Crédito Social, que visa estimular 

o empreendedorismo na população mais 

vulnerável que concluiu os cursos do Goiás 

Social, realizados pelos Colégios Tecnoló-

gicos (Cotecs).  Esta ação envolve esforço 

coletivo do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS), secretarias de Desenvolvimento So-

cial (Seds) e da Retomada. A equipe apli-

cou 280 pesquisas para controle de qua-

lidade e divulgação das ações da pasta, e 

em parceria com o Sebrae Goiás, realizaram 

26 consultorias.  

A Retomada marcou presença no Muti-

rão sexta (8) e sábado (9) das 8h às 17h, e 

domingo das 8h às 12h. 
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Retomada leva R$ 584 mil em benefícios 
para Alvorada do Norte e Simolândia

Na segunda (11), equipes da Retomada 

levaram benefícios a moradores de dois 

municípios goianos. Em Alvorada do Nor-

te, 185 alunos receberam certificados de 

cursos do Goiás Social, via Colégios Tec-

nológicos (Cotecs); 112 receberam o cartão 

do Crédito Social, e 145 garantiram o be-

nefício da Bolsa Qualificação. Nesta ação, 

o Governo de Goiás injetou R$ 296.250,00 

na economia local. 

Em seguida, a equipe foi para Simolândia, 

onde foram entregues 150 certificados do 

Cotec, 113 cartões do Crédito Social e 111 do 

Bolsa Qualificação, movimentando a eco-

nomia do município com R$ 287.750,00. 

Somando as duas ações, o Governo de 

Goiás levou R$ 584 mil aos dois municípios 

do Leste goiano.

 Simolândia

Alvorada do Norte
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Retomada apresenta Arranjo Produtivo 
Local a empresários de Jussara e região

A Secretaria da Retomada reuniu deze-

nas de empresários do ramo de confec-

ção e da moda, na terça (12), em Jussara, 

para apresentação da máquina de corte a 

laser modelo Audaces. Empreendedores 

de vários municípios vizinhos que tam-

bém poderão ser beneficiados pelo equi-

pamento acompanharam as vantagens 

e conheceram o esforço do Governo de 

Goiás, via Arranjo Produtivo Local (APL), 

para fomentar o desenvolvimento econô-

mico da região.

Conhecido por Projeto de Incentivo à Ca-

deia Produtiva de Moda, a iniciativa tam-

bém reuniu representantes de prefeituras 

e empresas para mostrar os detalhes e o 

funcionamento da máquina que deve che-

gar a Jussara ainda em abril.

 Resultado de investimento de cerca de 

R$ 1,5 milhão do Estado de Goiás, a máqui-

na vai atender empresários da região do 

ramo de confecções, diminuindo o tempo 

gasto no corte que é feito manualmente, e 

aumentando a quantidade de tecido cor-

tado. Com isso, a produtividade e o lucro 

aumentam, ampliando também a renda e 

movimentando a economia local. A ação 

é fruto de parceria entre a Retomada e a 

Prefeitura de Jussara. 

Além do secretário César Moura, repre-

sentaram a secretaria a superintendente 

da Retomada do Trabalho, do Emprego 

e da Renda, Raíssa Rodrigues, o gerente 

de Mobilização para Emprego e Renda, 

Rodrigo Veiga Jardim, e os assessores Na-

tália Paz e João Antônio Fernandes



NOTAS
NOTAS

Mindset no Ciclo de Palestras
O ciclo de palestras da Retomada mais uma ação na quarta (13), com a especialista 

em Neurociência, Malu Albuquerque como convidada. A assessora de Projetos da Re-

tomada, Márcia Pires, mediou a conversa sobre mindset, a nova psicologia do sucesso 

para os servidores da pasta. A palestrante explicou sobre o conceito do 

tema e falou da importância da psicologia para alcançar o sucesso no 

mercado de trabalho e em outros aspectos do cotidiano. Confira a pa-

lestra completa no link.

Parceria Retomada e Corecon-GO
Parceiro da Retomada em eventos e pro-

jetos, o Conselho Regional de Economia 

do Estado de Goiás (Corecon-GO) buscou 

aprimorar conexões com a secretaria. Na 

segunda (11), o secretário César Moura, a 

gerente de Avaliações e Informações, Suel-

len Mara, se reuniram com a presidente do 

Conselho, Kerssia Preda, para discutir pautas 

institucionais visando o fortalecimento dos 

economistas em Goiás.

VEJA

AQUI

MAIS

Profissionalização de feirantes
Cursos profissionalizantes gratuitos ofere-

cidos via Colégio Tecnológico (Cotec) foram 

assunto de reunião entre o secretário da Re-

tomada, César Moura, o deputado estadual, 

Virmondes Cruvinel, e o superintendente do 

Conselho Municipal de Educação, Márcio 

Carvalho, na segunda (11). O grupo tratou so-

bre o oferecimento de cursos de capacitação 

e qualificação profissional para feirantes da 

região Leste de Goiânia.
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https://youtu.be/ocyX95TxcSc


NOTAS
NOTAS

Economia criativa
Na segunda (11), o secretário da Retomada, César Moura, se reuniu com o  deputado 

federal, Francisco Júnior,  o deputado estadual Bruno Peixoto e suas respectivas equipes 

técnicas. A pauta do encontro foi o desenvolvimento de um projeto de inovação para 

empreendedores culturais, em parceria com o Sebrae. As equipes conversaram sobre 

mapeamento da inovação e economia criativa goiana. Os grupos se reuniram com o 

gerente de Intermediação e Recolocação do Trabalho da Retomada, Nerivaldo Júnior, e 

com o superintendente de Gestão Integrada, Cristiano de Araújo 

Equipe da gerência de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho se reuniu, na se-

gunda (11), com a superintendente regional 

do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Se-

bastiana Batista. Eles conversaram sobre 

emprego, e também sobre pesquisas que 

estudam oportunidades e inclusão relacio-

nados a pessoas com deficiência, comuni-

dade LGBTQIA+, e menores aprendizes. O 

grupo discutiu como melhorar o atendimen-

to às pessoas que procuram emprego em 

Goiás. Participaram, da Retomada, o gerente 

Empregos e inclusão social

de Intermediação e Recolocação no Traba-

lho, Nerivaldo Júnior, e as técnicas, Letícia 

Oliveira e Havana Tavares.
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NOTAS
NOTAS

Cursos do Cotec no Jardim Cerrado
A ação do Goiás Social, coordenada pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), na sema-

na passada, já apresenta resultados. Entre diversos serviços oferecidos aos moradores 

do Jardim Cerrado, em Goiânia, estavam os cursos via Colégios Tecnológicos (Cotecs). 

Foram ofertados cursos de Serviços de Beleza, Barbearia, Confeitaria e Culinária, com 

aulas que já iniciaram na terça (12).

 Programa de 
Compliance Público

A Superintendência de Gestão Integra-

da realizou, durante toda a semana, audi-

torias internas para verificação das ações 

de controle de risco em cada unidade da 

Retomada. A metodologia faz parte das 

atividades do Programa de Compliance 

Público. A medida que busca ampliar a 

transparência no serviço público conta 

com a cooperação dos gerentes de com-

pliance de cada unidade.
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Ação social para Kalungas 
Integrantes do  grupo de trabalho criado 

para realização de atividade na comunidade 

quilombola Kalunga do Tingezal, em Mon-

te Alegre de Goiás, se reuniram na quarta 

(13). O grupo discutiu as definições finais 

da ação social que será realizada na terça 

(19). Participaram, da Retomada, o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa, e a contadora Gabriella Pípo-

los, além de representantes da OVG. A par-

ceria também  envolve o Sebrae, a OCB-GO 

e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Edital de artesanato goiano
Na terça (12), foi divulgado no Diário Oficial o resultado final do Edital de Cha-

mamento público para representação do Artesanato Goiano no 15º Salão de Arte-

sanato-Raízes Brasileiras. No geral, oito artesãos foram seleciona-

dos, além de duas entidades representativas. O evento ocorrerá em 

Brasília de 4 a 8 de maio. Clique aqui e confira a lista de aprovados. 

 

VEJA

AQUI

MAIS
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Projeto Incubacoop Catadores 

Uma reunião para apresentação do Proje-

to Incubacoop Catadores aos catadores da 

Estação Reciclar e à comunidade da UEG 

foi realizada na quarta (13), com organiza-

ção da Gerência de Desenvolvimento de 

Áreas Vulneráveis (GDAV). Da Retomada, 

participaram o gerente da GDAV, Rafael 

Sôffa, a contadora Gabriella Pípolos e a as-

sistente social, Karla Pereira Silva. Também 

estavam presentes representantes da  or-

ganização social Vir a Ser e do Movimento 

Nacional dos Catadores de Reciclagem no 

Estado de Goiás.

https://diariooficial.abc.go.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5133/#/p:28/e:5133
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Retomada Multimídia
A Secretaria da Retomada é multimídia! Compartilhamos nosso trabalho 

no Instagram (@retomadagoias), no YouTube (Secretaria da Retomada), no 
boletim semanal Retomada em Pauta e ainda na TV Brasil Central, com o Pro-
grama Retomada em Conexão. Além disso, todos os meios de comunicação 
da Retomada são abertos à interação com público. Acompanhe a gente!

RETOMADA EM PAUTA
Ano 2 - N° 80 - 26 de Março de 2022

Boletim semanal

Goianésia recebe programas da Retomada em edição da Alego Ativa A Retomada marcou presença em mais uma edição da Alego Ativa, no sábado (26), com entrega de uma série de serviços ofere-cidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e parceiros. Além de 187 vagas de trabalho formal oferecidas pelo Programa Mais Empregos, a secretaria entregou 239 certificados a alunos que concluíram cur-sos do Goiás Social, via Cotec, além de 137 cartões do Crédito Social, e 106 do Bolsa Qualificação. Os investimentos somados das duas iniciativas vão injetar diretamente na economia local R$ 320.293,54. 

Nossa equipe também auxiliou morado-res de Goianésia no cadastro da Carteira de Trabalho Digital. Além do secretário César Moura e da chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, repre-sentaram a Retomada a superintendente de Profissionalização, Leandra de Assis, o gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, Nerivaldo Júnior, e os servidores Annamar Silveria, Renan Caetano, Clarice Sousa, Letícia Oliveira, Laudimilha Freiras e Laís Leite.
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O Retomada em Conexão do sábado (9) 

foi exibido ao vivo do 4º Mutirão Governo 

de Goiás, com demonstração dos serviços 

ofertados pela Secretaria da Retomada. 

A apresentação ficou por parte de Victória 

Cywinski, que conversou com o secretário da 

Retomada, César Moura, com a superintendente 

da Retomada do Trabalho, do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, a gerente de Artesanato, Miriam Pi-

res, e a atendente do estande do Goiás Social, Andressa 

Almeida, que divulgou os cursos gratuitos disponíveis 

no evento.

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
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https://www.youtube.com/watch?v=DrdSj7tQ1V4
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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A GoiásFomento, como instituição 

financeira do Governo do Estado de 

Goiás, tem cumprido à risca seu pa-

pel de amparar o desenvolvimento 

de micro, pequenas e médias em-

presas, além de socorrer os muni-

cípios goianos com financiamentos 

facilitados e condições especiais. O 

objetivo é ampliar e facilitar progra-

mas e linhas de crédito para todos, 

inclusive para fortalecer os produto-

res rurais que tanto colaboram com 

o crescimento do Estado. Aliás, para 

atender ao produtor rural, a Goi-

ásFomento tem um programa de 

financiamento exclusivo, com juros 

abaixo dos praticados no mercado.

Inovação e agilidade são as pa-

lavras de ordem para esse ano na 

GoiásFomento. O cliente que pre-

cisa de recurso não pode esperar. 

Por isso, todo trabalho da institui-

ção será voltado para atender com 

excelência os clientes e oferecer 

oportunidades únicas, que ajuda-

rão os empreendedores de todos 

os segmentos.

Nós acreditamos que a oportunida-

de, ligada à facilidade de obtenção 

de recursos, fará todos crescerem 

– tanto o empreendedor quanto o 

Estado. Quando a empresa expan-

de, novos empregos são gerados, 

os consumidores são beneficiados 

Inovação e agilidade

e a economia cresce. É uma linha 

de vantagem em que todos são fa-

vorecidos.

À frente da GoiásFomento, nosso 

papel é continuar o trabalho de ex-

celência e criar mecanismos e ações 

em prol dos empresários goianos, 

sempre atentos a todos os setores 

da economia. Nossa gestão assegu-

rará a transparência de sempre da 

instituição, seja na execução de suas 

atividades, bem como na correta 

prestação de contas à sociedade.

Nossa rotina será de melhorias 

contínuas. Temos uma equipe com-

petente e comprometida para isso. 

O Governo de Goiás, por meio da 

GoiásFomento, continuará sendo 

parceiro na viabilização de recursos 

para superar, de vez, todas as cri-

ses advindas da pandemia, além de 

continuar como agente financeiro 

das ações sociais promovidas pelo 

Executivo, como o programa Apren-

diz do Futuro, Crédito Social, Mães 

de Goiás, dentre tantos outros.

As ações realizadas pela GoiásFo-

mento sempre foram satisfatórias. E, 

agora à frente da instituição, nossa 

meta é superar as expectativas dos 

clientes. Vamos impulsionar todos 

os trabalhos e colocar em prática 

todas as possibilidades que não sa-

íram do papel.

Eurípedes 
do Carmo*

*Eurípedes do Carmo é presidente da GoiásFomento.
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