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Boletim semanal

Retomada leva cursos gratuitos de 
profissionalização e vagas de emprego 

para população de Quirinópolis

O Governo de Goiás realizou na sexta-feira 

(29/4), um evento com entrega de benefícios 

e agendamento de serviços voltados para a 

área social, em Quirinópolis. A presidente de 

honra da Organização das Voluntárias de 

Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama 

Gracinha Caiado, participou da ação, que 

integra o programa Goiás Social, criado pelo 

governador Ronaldo Caiado para enfrentar 

as desigualdades sociais nos municípios 

goianos. 

Por meio do Goiás Social, a Secretaria da 

Retomada ofereceu cursos gratuitos de 

qualificação e capacitação, via Colégios 

Tecnológicos (Cotecs). As inscrições foram 

realizadas durante o evento para cursos 

profissionalizantes de Confeitaria, Serviços 

de Beleza, Informática Básica, Rotinas Ad-

ministrativas, e Marketing Digital.

Além disso, a Retomada ofertou 135 opor-

tunidades de trabalho, via programa Mais 

Empregos. Essas vagas são captadas pela 

equipe da pasta em empresas do município, 

com o objetivo de promover a requalificação 

e recolocação de trabalhadores no mercado 

de trabalho.

Na ocasião, a Secretaria de Desenvolvi-

mento Social (Seds) entregou cartões do 

programa Mães de Goiás, kits do Aprendiz 

do Futuro e ofereceu serviços como emis-

são do Passaporte do Idoso e Carteira do 

Autista, Passe Livre da Pessoa com Defici-

ência e Registro Civil, além da emissão da 

carteira de identidade, em parceria com a 

Polícia Civil. Já a Secretaria de Saúde ofere-

ceu teste rápido para sífilis e HIV, vacinação 

e a realização de exames de prevenção de 

câncer de mama. A OVG também entregou 

donativos e esteve presente com a unida-

de itinerante da instituição, a OVG Perto de 

Você. A população pôde realizar inscrições 

nos programas Água Social, da Saneago, e 

Tarifa Social, da Enel.
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Retomada leva exposição de artesanato 
goiano a Belo Horizonte (MG)

A auxiliar de gestão da Retomada, Eseni 

Rodrigues, representou a pasta na feira do 

projeto Via Liberdade, em Belo Horizonte 

(MG), a convite da chefe de gabinete da Se-

cult Goiás, Andrea Parrode. O projeto con-

siste na exploração das oportunidades turís-

ticas e culturais que constituem a identidade 

brasileira em sua diversidade, integrando 

os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Goiás e o Distrito Federal. A comitiva goiana 

contou ainda com a participação do analista 

da Goiás Turismo, Iransé Oliveira. O estande 

de Goiás recebeu a visita do governador de 

Minas Gerais, Romeu Zema.
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Síndrome de Burnout é tema do ciclo de 
palestras da Retomada

O estresse e o esgotamento físico e men-

tal são alguns dos sintomas da síndrome 

de Burnout, assunto do Ciclo de Palestras 

da Retomada, que aconteceu na quinta 

(28), especialmente no dia mundial da Se-

gurança no Trabalho. A psicóloga Fabiana 

Caetano palestrou sobre o tema, focando 

nos cuidados que se deve ter para evitar os 

danos da síndrome de Burnout. A mediação 

ficou por conta da assessora de Projetos da 

Retomada, Márcia Pires. Para saber mais do 

que foi falado na palestra, 

basta acessar o YouTube 

da Retomada.

VEJA

AQUI

MAIS

Retomada realiza captação de vagas de 
emprego por empresas de Quirinópolis

Uma equipe da gerência de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho da Retoma-

da participou da captação de vagas de 

emprego por empresas de Quirinópolis, 

na quinta (28). O levantamento foi feito 

no supermercado Lucas, na cooperativa 

Agrovale, e em outras empresas do mu-

nicípio. O objetivo é facilitar o acesso da 

população a essas vagas, disponibilizadas 

via Mais Empregos. Estiveram presentes, 

da Retomada, o gerente Nerivaldo Júnior, 

a agente de Segurança Educacional, Lau-

dimilha Freitas, e a técnica de Gestão Pú-

blica, Letícia Oliveira.
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https://www.youtube.com/watch?v=7SMSq7TdVWU
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Capacitação e fortalecimento de 
afroempreendedores

Na segunda (25), o gerente de Desen-

volvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael 

Sôffa, e a contadora Gabriella Pípolos, se 

reuniram com o presidente da Associação 

de Empresários e Empreendedores para 

Fortalecimento do Afroempreendedorismo 

(Ascenda). O grupo discutiu parcerias que 

visam oferta de cursos de capacitação e 

apoio de afroempreendedores da entidade.

APL de confecção na cidade de Goiás
Uma equipe da Retomada se reuniu, na 

segunda (25), na cidade de Goiás, para 

definir detalhes da instalação de uma má-

quina de corte a laser Audaces. Na reunião 

também foi passado o funcionamento e 

relatório do equipamento, que tem como 

objetivo fomentar o polo têxtil da região. 

Estiveram presentes da Retomada o geren-

te de Mobilização para Emprego e Renda, 

Rodrigo Veiga Jardim, a diretora de Cotec, 

Ana Paula Oliveira, e a assessora Natália 

Paz. Da Prefeitura de Goiás, o prefeito Ader-

son Gouvea, a primeira-dama e secretária 

APL de confecção em Jussara
Uma equipe da Retomada esteve em 

Jussara, na terça (26), para tratar dos 

detalhes de instalação e manutenção 

da máquina de corte a laser Audaces 

instalada no município e que entrará em 

funcionamento em breve. O equipamen-

to foi custeado pelo Governo de Goiás, 

por meio da Secretaria da Retomada, 

de Assistência Social, Célia Mendanha, o 

secretário de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, Rodrigo Santana e o assessor 

Renan de Barros.

via Programa APL Goiano e Colégio 

Tecnológico (Cotec). Representaram a 

Retomada, o gerente de Mobilização 

Para Emprego e Renda, Rodrigo Veiga 

Jardim, a diretora de Cotec, Ana Paula 

Oliveira, e a assessora Natália Paz, que 

se encontraram com a prefeita Idali Bon-

tempo e sua equipe.
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Mapeamento de riscos na Retomada
Na terça (26), uma equipe da Retomada 

se reuniu para mapeamento dos riscos e 

controle de várias áreas da secretaria. Além 

disso, a gestora de Finanças e Controle da 

CGE, Alessandra Scartezini explicou ao gru-

po sobre os itens do ranking do Programa 

de Compliance Público de 2022. Da Reto-

mada, estavam presentes o superintenden-

te de Gestão Integrada (SGI), Cristiano Go-

mes, o chefe de Comunicação Setorial, Yuri 

Lopes, a assessora da SGI, Ariane Xavier, 

a técnica da Gerência de Planejamento 

e Finanças, Cilene de Brito,  a diretora de 

Cotec, Larissa Beltrão, e a procuradora se-

torial Larissa Beltrão.O encontro também 

contou com.

Economia Goiana em Debate
O projeto Economia Goiana em Debate 

apresentou perspectivas e analisou os 

dados do setor de turismo em Goiás e no 

Brasil, em live transmitida na quarta (27). 

O debate contou com a apresentação do 

diretor do Instituto Mauro Borges (IMB), 

Guilherme Oliveira, e a gerente de Avalia-

ções e Informações da Retomada, Suellen 

Mara, além da presença dos palestrantes 

Osiris Marques e Giovanna Tavares, e dos 

debatedores Sandra Méndez, Ana Luiza 

Mendes e Gleidson Manrrique. 

O projeto tem parceria com a Secre-

taria da Retomada, Secretaria-Geral da 

Governadoria (SGG), o Instituto Mauro 

VEJA

AQUI

MAIS

Borges (IMB), e o Conselho Regional de 

Economia (Corecon GO). 

O debate foi transmitido 

pelo canal da Retomada e 

do Corecon - GO, no You-

Tube.

Alinhamento de prioridades

A superintendente da Retomada do Tra-

balho, do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, reuniu sua equipe, na quarta 

(27), para definir as ações prioritárias a se-

rem desenvolvidas na secretaria nos próxi-

mos meses. Participaram Rejany Brito (as-

sessora da superintendência), os gerentes 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo), Cleiton 

Bento (Parcerias e Convênios), Miriam Pi-

res (Artesanato), Rafael Sôffa (Desenvol-

vimento de Áreas Vulneráveis), Rodrigo 

Veiga Jardim (Mobilização para Emprego e 

Renda), e Nerivaldo Júnior (Intermediação 

e Recolocação do Trabalho).
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https://www.youtube.com/watch?v=WelOnvumpTk


NOTAS
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375° reunião do FCO
A 375° Reunião do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

foi realizada na quinta (28), com partici-

pação do secretário da Retomada e presi-

dente do FCO, César Moura. O encontro foi 

realizado na sede do Sistema Faeg, onde 

foram discutidas demandas do setor agro-

pecuário e industrial de Goiás. Além disso, 

ajustes e revisões nas Resoluções do CDE/

FCO foram efetuadas junto com apresenta-

ção dos resultados do conselho de janeiro 

a março de 2022.

Mais Empregos em Quirinópolis

Equipe da gerência de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Retomada 

se reuniu com representantes da prefei-

tura de Quirinópolis, na quinta (28), para 

falar sobre a captação de oportunidades 

de trabalho no município para o banco 

de vagas do Programa Mais Empregos. 

Da Retomada participaram o gerente 

Nerivaldo Júnior, a agente de Segurança 

Educacional, Laudimilha Freitas, e a téc-

nica de Gestão Pública, Letícia Oliveira. 

Estiveram presentes, do município, o se-

cretário de Indústria e Comércio, Danilo 

Luziano, os superintendentes Cleiber 

Borges (Secretaria de Administração) e 

Vilson Júnior (Indústria e Comércio), além 

do coordenador do Sine, Luiz Antônio. 

Artesanato de Guaraíta
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, se reuniu, na terça (26), com 

representantes da prefeitura de Guaraíta. 

Na ocasião, foram discutidas políticas pú-

blicas estaduais para o artesanato, além do 

portfólio de cursos ofertados pela Secreta-

ria da Retomada via Colégios Tecnológicos 

(Cotecs) nessa área. Estiveram presentes a 

secretária municipal de Assistência Social, 

Tatiele Nascimento, e a Assistente Social, 

Fabiana Sousa.

 BOLETIM SEMANAL |  7  



NOTAS
NOTAS

Convênio com 
a UFG

Para alinhar questões relacionadas aos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs), o geren-

te de Qualificação Profissional e Cotecs, 

Rodrigo Rodrigues, conversou, na sexta 

(29), com a diretora do Centro de Educa-

ção, Trabalho e Tecnologia da Universida-

de Federal de Goiás (Cett/UFG), Alethéia 

Fereira. Também participaram da reunião 

a professora, Marinalva Nunes, e a diretora 

de Cotec, Prycylla Calil.

Retomada das Cavalhadas
Como parte da Retomada Cultural do Estado de Goiás, a primeira edição da ExpoCa-

valhadas foi realizada na Praça Cívica, na quarta (27). O evento abriu oficialmente o Cir-

cuito das Cavalhadas 2022 e contou com diversas apresentações culturais que remetem 

à essa celebração tradicional, histórica e cultural.  Este ano, o roteiro das Cavalhadas 

contempla 12 municípios com investimento de R$ 1,8 milhão do Governo de Goiás.

Segurança e Saúde no Trabalho

Na quinta (28), a Retomada promoveu 

uma ação em prol do Dia Mundial da Se-

gurança e Saúde no Trabalho. A pauta é 

colocada em prática pelo Governo de Goiás 

diariamente por meio de orientações aos 

servidores sobre uso de equipamentos 

de proteção individual (EPIs) e atividades 

educativas sobre prevenção de acidentes 

de trabalho. Além disso, a Secretaria de 

Estado da Administração (Sead) promove 

o Programa de Acolhimento ao Servidor 

(PAS), que oferece atendimento psicoló-

gico on-line e gratuito aos servidores do 

Estado.
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Parcerias do 
Goiás Social

Reforma de Colégios 
Tecnológicos

Na quinta (28), a superintendente de 

Profissionalização da Retomada, Leandra 

Assis, se encontrou com o secretário mu-

nicipal de Assistência Social de Goiânia, 

Nélio Fortunato. Durante a reunião, eles 

alinharam parcerias para desenvolvimento 

de ações do Goiás Social.

Representantes da Retomada se reu-

niram com a equipe de obras da Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG), na 

quinta (28), para tratar sobre a reforma 

de Colégios Tecnológicos (Cotecs). Da 

Retomada, participaram a superinten-

dente de  Profissionalização, Leandra 

Assis, o gerente de Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos, Rodrigo 

Rodrigues, a engenheira, Andressa 

Souza, e o arquiteto, Claudio Caires.

Organização do Grande 
Encontro do Artesanato Goiano

Equipes da Retomada, Senar, Sebrae 

Goiás e prefeitura de Alexânia se reuniram, 

na quinta (28), para dar continuidade à 

programação do Grande Encontro do Arte-

sanato Goiano. O evento será realizado em 

Olhos D’água, distrito de Alexânia, de 30/6 

a 2/7. O objetivo da ação é promover a re-

tomada comercial do artesanato na região.

Cursos profissionalizantes 
do Goiás Social

Na sexta (29), a superintendente de 

Profissionalização da Retomada, Leandra 

Assis, se reuniu com a presidente estadual 

do MDB Mulher, Cleuza Assunção, e sua 

equipe. O grupo discutiu sobre as opor-

tunidades de profissionalização do Goiás 

Social, via Colégios Tecnológicos (Cotecs).
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NOTAS
NOTAS

Melhorias no site do Cotec
Equipes da Retomada e do Centro de 

Educação, Trabalho e Tecnologia da Uni-

versidade Federal de Goiás (Cett/UFG) se 

reuniram, na sexta (29), para alinhar ferra-

mentas para o site dos Colégios Tecnoló-

gicos do Estado de Goiás (Cotecs). O ob-

jetivo é aprimorar o processo de inscrição 

em cursos profissionalizantes dos Cotecs. 

Participaram, da Retomada, o gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tecno-

lógicos, Rodrigo Rodrigues, e a assistente 

social, Priscilla Aguiar. Representaram o 

Cett/UFG, Paulo Vitor Machado e Vinicius 

Pontes.

FCO para Damianópolis
Na sexta (29), a gerente de apoio ao 

Fundo Constitucional de Financiamento 

do Centro-Oeste (FCO), Wiviane Coutrim, 

atendeu representantes da prefeitura de 

Damianópolis no gabinete da Retomada 

sobre crédito para empreendedores do 

município. Participaram, o presidente da 

Câmara Municipal, Vanderlei Sevilha Ro-

cha, o secretário Administrativo na Câmara 

Municipal, Daniel Barbosa, e os vereadores, 

Adailton Rodrigues de Souza, Weider César, 

e Carlos Sérgio.

A superintendente da Retomada, do Trabalho, do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

concedeu entrevista para a TV Brasil Central sobre o aumento do saldo de empregos gerados 

em Goiás com Carteira de Trabalho, na sexta (29).
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A Secretaria da Retomada é 

multimídia! Compartilhamos 

nosso trabalho no Instagram 

(@retomadagoias), no YouTu-

be (Secretaria da Retomada), 

no boletim semanal Retomada 

em Pauta e ainda na TV Brasil 

Central, com o Programa Reto-

mada em Conexão. Além disso, 

todos os meios de comunica-

ção da Retomada são abertos 

à interação com público. Acom-

panhe 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



Os espectadores do Retomada em Cone-

xão do último sábado (23) conferiram da-

dos sobre o turismo e empreendedorismo 

em Goiás. O Estado já é referência nestas 

áreas devido suas atrações turísticas e conta 

com diversas modalidades entre ecológico, 

religioso e histórico. Estiveram presentes a su-

perintendente da Secult Goiás, Yara Nunes, a 

coordenadora do Observatório do Turismo da 

Goiás Turismo, Giovanna Tavares, e a vereado-

ra de Pirenópolis, Ynaê Siqueira. A apresenta-

ção ficou por conta de Suellen Mara e Victória 

Cywinski. Para assistir é só acessar o YouTube 

da 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
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https://www.youtube.com/watch?v=RIUUynOPg4E
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Toda ação para a retomada econômica 
de um Estado tem a mobilidade como 
vértice central. Essa máxima ganha ainda 
mais força em Goiás, em virtude da nossa 
localização geográfica estratégica, que 
favorece o escoamento de commodities, 
mercadorias e produção agropecuária.

Garantir trafegabilidade à malha viária 
estadual é razão de ser da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). 
E temos cumprido nossa missão, seguindo 
as determinações do governador Ronaldo 
Caiado. Somente em 2021, foram quase 2 
mil quilômetros de rodovias reconstruídas 
– um marco histórico para a Goinfra –, além 
de 90 pontes em concreto implantadas 
e melhorias promovidas em centenas de 
quilômetros de estradas em leito natural. 
Estamos com uma carteira de obras estra-
tégicas de implantação e restauração de 
vias para 2022 que vai assegurar desenvol-
vimento a regiões negligenciadas por dé-
cadas, como o Norte e Nordeste goianos.

A importância da Goinfra ganha destaque 
também quando o assunto é fortalecer a 
retomada econômica. Infraestrutura é um 
dos setores que mais geram empregos no 
país e, em Goiás, temos colaborado com 
a criação de novas oportunidades e a am-
pliação da renda dos goianos. Em dados 
gerais, o Estado encerrou 2021 com saldo 
positivo de mais de 107 mil postos de tra-
balho com carteira assinada, conforme o 
Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). Sem dúvidas, grande 
parcela do resultado exitoso veio do setor 
de infraestrutura. 

Em cada cidade onde a Goinfra chega 
com obras, seja na zona urbana ou rural, 
há a contratação de dezenas e até cente-
nas de profissionais e prestadores de ser-
viço locais. Isso faz com que o Governo de 
Goiás, além de levar benefícios à popula-
ção, injete recursos e movimente a econo-
mia regional. Já que com um expressivo 
aumento dos trabalhadores no município, 

A força da infraestrutura 
para a retomada econômica

cresce também a demanda de consumo 
em supermercados, restaurantes, pada-
rias, postos de combustíveis, entre outros. 
Assim, toda a cadeia econômica da região 
passa a circular com mais força.

Outro exemplo vem das obras civis, que 
estão ganhando fôlego em 2022. A Goinfra 
retomou a construção e a ampliação do 
Hospital Estadual de Águas Lindas, benefí-
cio esperado há quase duas décadas. Ago-
ra, cerca de 200 profissionais vão integrar 
o processo de retomada da construção. Ao 
longo de 15 meses, no mais tardar 18 me-
ses, essas pessoas ajudarão a movimentar 
a economia do Entorno do Distrito Federal.

Para manter a segurança e a qualidade 
das rodovias goianas, a agência realiza a 
manutenção das vias ao longo do ano, be-
neficiando produtores rurais, trabalhado-
res, caminhoneiros, moradores e também 
os turistas. Inclusive, o turismo é um dos 
setores da economia que é estimulado pela 
boa trafegabilidade em Goiás.  

Com toda essa força da infraestrutura, a 
Goinfra chegou até onde, historicamente, 
não havia a marca do Governo do Estado. 
É o caso do Nordeste. Uma das ações mais 
recentes da agência na região é a melhoria 
da estrada municipal que liga Cavalcante a 
Colinas do Sul, com a execução de serviços 
para dar trafegabilidade aos 93 quilôme-
tros da via que eram intransitáveis. Com a 
estruturação de mais essa rota, facilitamos 
a circulação de comunidades quilombolas 
e moradores de cidades vizinhas.

Contingentes territoriais grandes que 
possuem pouca densidade demográfica 
amargaram por anos o resultado do esque-
cimento do poder público, foram alijados 
do processo de integração. Hoje, nos entu-
siasma chegar a esses lugares, conversar 
com as pessoas e ver que elas estavam de-
sesperançosas com a atuação do Estado, 
mas retomaram sua fé nas políticas públicas 
contemplando o trabalho desenvolvimento 
atualmente pelo Governo de Goiás.

Pedro Sales*

*Pedro Sales é presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) 


