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Boletim semanal

Governo entrega benefícios e leva cursos 
gratuitos do Cotec a comunidades 

quilombolas de Monte Alegre de Goiás

A Retomada levou, na terça-feira (19), 

dez opções de cursos gratuitos do Cotec 

aos moradores da comunidade quilombola 

kalunga do Tinguizal, em Monte Alegre de 

Goiás. O programa Coopera Goiás marcou 

presença com palestra e orientações so-

bre cooperativismo. A iniciativa do Goiás 

Social incluiu ainda serviços e benefícios 

dos parceiros como a OVG, o Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), Secult Goiás, 

Colégio Tecnológico (Cotec) e Sebrae. As 

qualificações oferecidas são de Informática 

Básica, Empreendedorismo, Marketing Digi-

tal, Costura Industrial, Doces em Compota, 

Maquiagem, Serviços de Beleza, e Corte e 

Costura.

FOTOS: JÚNIOR GUIMARÃES E LUCAS DELLAMARE (SECOM)
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Cursos do Goiás Social começam 
no Jardim do Cerrado

Os cursos de capacitação profissional em 

Confeitaria e Serviços de Beleza começaram 

no Jardim do Cerrado, em Goiânia. Os alu-

nos contam com instrutores especializados 

e todo o material necessário durante as 

aulas gratuitas, oferecidas pelo Programa 

Goiás Social, via Colégios Tecnológicos 

(Cotecs). 

O gerente de Parceria e Convênios, Cleiton 

Bento, o do Apoio Administrativo, Junileno 

Luan Gonçalves, representaram a Reto-

mada na abertura dos cursos, para dar as 

boas-vindas aos alunos, e explicar o fun-

cionamento de benefícios como o Crédito 

Social, realizado em parceria com a Seds, 

e a Bolsa Qualificação
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Goiás Social realiza entregas em Teresina de 
Goiás com apoio da Retomada

A Retomada participou de entregas do 

Goiás Social em Teresina de Goiás, na se-

gunda (18). O programa também conta 

com apoio do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS) e da Secretaria de Desenvolvimento 

Social (Seds), em prol do desenvolvimen-

to de áreas vulneráveis do estado. Foram 

entregues 143 certificados para aqueles 

que concluíram cursos profissionalizantes 

de Barbeiro, Confeitaria, e Serviços de Be-

leza, via Colégios Tecnológicos (Cotecs). 

Além disso, foram entregues 118 cartões do 

Bolsa Qualificação e 126 do Crédito Social. 

Ao todo, foram investidos R$ 242.933 no 

município, além de fomentar o emprego e 

renda na região.
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Retomada faz levantamento de fornecedores 
para atender beneficiados do Crédito Social

O cartão que disponibiliza o benefício 

do Crédito Social, que permite a com-

pra de materiais e insumos para iniciar 

o próprio empreendimento, só pode ser 

utilizado em lojas credenciadas pelo pro-

grama Goiás Social. O objetivo é manter 

o recurso na região, movimentando o 

comércio local.

Para mapear essas lojas, e assim fazer or-

çamentos dos materiais necessários para 

os futuros capacitados em Confeitaria e 

Serviços de Beleza, o gerente de Parceria 

e Convênios, Cleiton Bento, e o Apoio Ad-

ministrativo, Junileno Luan Gonçalves, esti-

veram no Jardim do Cerrado, região Oeste 

de Goiânia, na segunda (18).

Reforma do Museu Palácio Conde dos 
Arcos recebe R$ 265 mil de investimento 

O Governo de Goiás, por meio da Se-

cretaria de Estado de Cultura (Secult), 

liberou mais de R$ 265 mil para a refor-

ma emergencial do Museu Palácio Con-

de dos Arcos. O museu, que se encontra 

na cidade de Goiás, sofreu abalo que 

afetou sua estrutura, e por isso, passará 

pela reforma via programa Retomada 

Cultural, do qual a Secretaria da Reto-

mada é parceira.

Após a realização da obra emergencial, 

o Palácio-Museu, que já foi residência do 

primeiro governador de Goiás, passará por 

VEJA

AQUI
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uma restauração comple-

ta. A Secult já liberou R$ 6 

milhões para a revitalização 

do edifício e o processo lici-

tatório já foi iniciado.

 BOLETIM SEMANAL |  5  

https://agenciacoradenoticias.go.gov.br/47480-palacio-conde-dos-arcos-passara-por-obras-emergenciais-na-cidade-de-goias
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Retomada promove cursos 
profissionalizantes para 
comunidades indígenas

As comunidades indígenas Bdè Burè e Bu-

ridna, de Aruanã, receberam uma equipe da 

Retomada para a realização de inscrições 

em cursos de capacitação e qualificação, 

na terça (19) e quarta (20). A pasta promo-

ve cursos profissionalizantes, via Colégio 

Tecnológico (Cotec), personalizados para a 

comunidade, de Produção de Boneca Kara-

já e Forno Artesanal. Participaram da ação 

os gerentes Miriam Pires (Artesanato) e 

Rodrigo Rodrigues (Qualificação Profissio-

nal e Colégios Tecnológicos), o advogado 

João Paulo Veloso, e os assistentes sociais, 

Ana Cristina Rocha e Marcos Vinícius Mota.
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Ação do Goiás Social atende população 
em situação de rua em Goiânia

A Retomada foi uma das parceiras da 

ação Dignidade na Rua, projeto organizado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), que reuniu 18 entidades, entre ór-

gãos governamentais, instituições privadas 

e ONGs. O objetivo foi levar atendimentos 

de documentação, saúde, emprego, cui-

dados pessoais, dentre outros serviços, a 

cerca de 200 pessoas na Praça Joaquim 

Lúcio, no setor Campinas, em Goiânia. A 

Retomada foi responsável por oferecer 

oportunidades de emprego formal do Pro-

grama Mais Empregos.

Entre os serviços oferecidos estão os de 

registro civil, Passe Livre da Pessoa com 

Deficiência, Carteira do Autista, Passaporte 

do Idoso, além de corte de cabelo e distri-

buição de roupas, que foram recebidas por 

meio de doação. A Secretaria Estadual de 

Saúde levou vacinas para Covid-19, e a Se-

cretaria Municipal de Saúde aplicou auto-

testes de HIV e sífilis, além de aferir pressão 

e fazer curativos.

Representaram a Retomada, o gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho, 

Nerivaldo Júnior, a técnica 

em Gestão Pública, Letícia 

Oliveira e a a suporte téc-

nico da Retomada, Laudi-

milha Freitas.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/745-a%C3%A7%C3%A3o-do-goi%C3%A1s-social-atende-popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-em-goi%C3%A2nia.html


NOTAS
NOTAS
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Profissionalização em Cachoeira Alta
Para tratar sobre a oferta de cursos profis-

sionalizantes em Cachoeira Alta, uma equi-

pe da Retomada recebeu o vice-prefeito e 

secretário municipal de Educação e Cultura, 

Eduardo Corrêa, e sua equipe, na segunda 

(18). Participaram da reunião o secretário 

da pasta, César Moura, e a contatora da 

gerência de Qualificação Profissional e Co-

légios Tecnológicos, Bárbara Pimenta.

Parceria entre Cotec e 
UFG

Na segunda (18), o secretário da Retoma-

da, César Moura, se reuniu  com represen-

tantes da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), para alinhar as ações dos Colégios 

Tecnológicos, geridos em parceria com a 

universidade. Estiveram presentes a reitora 

Angelita Lima, o vice-reitor, Jesiel Carvalho 

e o ex-reitor, Edward Madureira.

Reunião de Compliance

Na segunda (18), uma equipe da Reto-

mada se reuniu para discutir as ações do 

Programa de Compliance Público (PCP). Na 

ocasião foi falado sobre o monitoramento 

de ações do 1° quadrimestre de 2022, e as 

instruções para auditoria interna deste ano.

A reunião foi comandada pelo superinten-

dente de Gestão Integrada,  Cristiano Araú-

jo e pela gestora de Finanças e Controle 

da Controladoria Geral do Estado (CGE), 

Alessandra Scartezini. Estiveram presentes 

também os gerentes da Retomada, Rodrigo 

Veiga Jardim (Mobilização para Emprego 

e Renda), Nerivaldo Júnior (Intermediação 

e Recolocação no Trabalho), Reila Lopes 

(Gestão de Pessoas) e equipes.



NOTAS
NOTAS
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Retomada promove palestra sobre a vivência 
da mulher na jurisprudência

O ciclo de palestra que foi realizado na quarta (20), ministrado pela assessora de Proje-

tos da Retomada, Márcia Pires, teve como tema jurisprudência, vivências 

e desafios das mulheres. A conselheira federal da OAB-GO, Arlete Mes-

quita, compartilhou suas experiências e os desafios enfrentados como 

mulher no meio jurídico. Para assistir a palestra, basta acessar o canal da 

Retomada no YouTube. 
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Estudos sobre APL
Na segunda (18), a equipe da gerência 

de Mobilização para Emprego e Renda se 

reuniu com economistas do Instituto Mauro 

Borges (IMB), Luiz Batista Alves e Guilher-

me Resende. Eles apresentaram à Retoma-

da um estudo do desempenho e potencial  

aglomerações identificadas nos municípios 

goianos em 2020, que buscou identificar 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) embrio-

nários, que ainda necessitam de estímulos 

para se desenvolverem. O IMB comparti-

lhou esse estudo a fim de buscar parceria 

com a Retomada, encarregada de analisar 

quais setores serão focos de política pú-

blica, para que eles possam aprofundar o 

trabalho de forma segmentada.

Selecionados para Salão do Artesanato
O resultado final da seleção para represen-

tação do artesanato goiano no 15º Salão de 

Artesanato - Raízes Brasileiras está disponí-

vel no Diário Oficial de 12 de abril. O evento 

será realizado em Brasília, de 4 a 8 de maio. 

Confira a classificação:

Artesãos: Waldira Maria Rodrigues; Hilda 

da Costa Freire; Valmir Antônio das Neves; 

Hanilson Divino da Silva; Aparecida Neires 

Pires Ferreira; Maicon Cesar de Assis Soares 

Caetano.

Entidade representativa: Associação Sol 

da Chapada - Associação de Artesãos de 

Cavalcante.

https://www.youtube.com/watch?v=tnsWJS_qVF0


NOTAS
NOTAS
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APL Lácteo no Oeste goiano
Os atendimentos do Arranjo Produtivo 

Local (APL) continuaram durante essa se-

mana. Equipes da Retomada, Emater, Fa-

peg e Prefeitura de Goiás visitaram mais 

de 20 produtores familiares da cidade de 

Goiás para realização de inseminação arti-

ficial e diagnóstico de gestação. As visitas 

Grande Encontro dos Artesãos
Uma equipe da Retomada esteve em 

Olhos d’Água, na quarta (20), para dis-

cutir com a mestre artesã Fatinha Bastos 

o planejamento e organização do Grande 

Encontro dos Artesãos, que será reali-

zado no distrito de Alexânia no próximo 

mês. Participaram a gerente de Apoio 

Administrativo, Leticya Fernandes, líder 

de Área ou Projeto, Murilo Oliveira, e da 

equipe de Comunicação, Gustavo Pom-

peu e Victória Cywinski.

aos pecuaristas do município encerraram a 

primeira fase de atendimentos, com mais 

de 350 animais avaliados e 196 insemina-

ções realizadas. Nove assentamentos já 

receberam a visita das equipes e a próxima 

etapa está programada para começar na 

próxima semana.

Polo Têxtil na Cidade de Goiás
A implantação do Arranjo Produtivo Local 

(APL) Têxtil na cidade de Goiás foi pauta 

da reunião entre o secretário da Retoma-

da, César Moura, e o prefeito do município, 

Aderson Gouvea. Também estavam pre-

sentes no encontro as secretárias munici-

pais Raissa Coutinho (Cultura) e  Angela 

Fonseca (Educação), além do gerente de 

Mobilização para Emprego e Renda da Re-

tomada, Rodrigo Faria.
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A Secretaria da Retomada é multimídia! 
Compartilhamos nosso trabalho no Ins-
tagram (@retomadagoias), no YouTube 
(Secretaria da Retomada), no boletim se-
manal Retomada em Pauta e ainda na TV 
Brasil Central, com o Programa Retomada 
em Conexão. Além disso, todos os meios 
de comunicação da Retomada são aber-
tos 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.

Retomada Multimídia

https://www.aredacao.com.br/noticias/166805/governo-de-goias-entrega-beneficios-a-comunidade-quilombola-de-monte-alegre
https://www.aredacao.com.br/noticias/166776/acao-do-goias-social-atendera-populacao-em-situacao-de-rua-em-goiania


O Retomada em Conexão do sábado (16) 

foi sobre educação financeira. A compre-

ensão dos gastos e seu planejamento é 

fundamental para entender e saber adequar 

a renda ao seu padrão de vida desejado. O 

assunto foi debatido pela planejadora financei-

ra pessoal, Ana Carolina Albernaz e os profes-

sores, Felype Martins (Matemática e Finanças) e 

Ricardo Limongi (Economia Comportamental). 

A apresentação ficou por conta de Suellen Mara 

e Victória Cywinski, com exibição pela TV Brasil 

Central (TBC).
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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, 

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=fEVZTsabdUA
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Pagar imposto é penoso, porque 

abocanha parte da renda do con-

tribuinte e também do seu valioso 

tempo. Cabe ao Estado, assim, insti-

tucionalizar processos e procedimen-

tos, e desburocratizar a sua forma de 

agir, para tornar aquele ato o menos 

lancinante possível. Essa é a visão do 

governador Ronaldo Caiado.

O ITCD é o imposto de transmissão 

causa mortis e doação. Após a pan-

demia, houve aumento de 50% da sua 

procura em Goiás, incrementando, 

destarte, o estoque para análise, cau-

sando, consequentemente, demora 

no processo de pagamento. De fato, 

se antes da pandemia entravam cer-

ca de 2000 requerimentos por mês 

na Secretaria da Economia, a partir 

de 2020, este número cresceu para 

3000, atafulhando a ouvidoria de re-

clamações.

Como eram justas as reinvindicações 

dos contribuintes e como um dos va-

lores daquela Secretaria é a desburo-

cratização, dada a orientação do go-

vernador, urgia endereçar tal situação, 

para otimizar seus recursos e agilizar 

o serviço prestado. Dito e feito.

O Fisco-GO, por um lado, criou uma 

força tarefa para eliminar dito estoque. 

O governador, por outro, encaminhou 

Projeto de Lei à Alego com intuito de 

modificar seu modus operandi, o qual 

foi aprovado e sancionado. 

Agora, os valores atribuídos pelo 

Desburocratizando o ITCD

contribuinte do ITCD em sua decla-

ração, desde que compatíveis com 

os valores de mercado e com certos 

critérios, serão considerados para 

pagamento do imposto, sem prévio 

exame. Isto quer dizer que, quando o 

contribuinte entrar no site da Secre-

taria da Economia (www.economia.

go.gov.br) e preencher os formulários, 

estando os valores declarados com-

patíveis com os valores de mercado, 

ele emitirá o DARE e pagará o tributo 

quase que instantaneamente, quiçá 

no mesmo dia.

Como no pagamento do IR, um aler-

ta ocorrerá, caso o contribuinte não 

respeite alguma daquelas orientações, 

fazendo o contribuinte entrar na “ma-

lha fina” de Goiás. É por esta razão 

que se recomenda que o contribuinte 

seja coerente e evite erros. Afinal, se 

o interesse do contribuinte é pagar 

o ITCD de maneira rápida, o nosso, é 

prover o serviço à você de forma se-

gura, eficiente e desburocratizada.

Indubitavelmente este é mais um 

esforço em prol da eficiência e da 

desburocratização. Será definidamen-

te um “ganha-ganha” para a socie-

dade e para o Estado. À sociedade, 

porque terá um Estado mais ágil. Ao 

Estado, porque estará otimizando 

seus recursos escassos. Esse é ape-

nas mais um exemplo do que o go-

vernador Ronaldo Caiado tem fei-

to para facilitar a vida do goiano. 

Cristiane Schmidt e Aubirlan Vitoi*

*Cristiane Schmidt é secretária de Estado da Economia, e  Aubirlan Vitoi é auditor fiscal e subsecretário da Receita Estadual


