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Retomada realiza 1.573 atendimentos no 
Mutirão Iris Rezende em Aparecida de Goiânia
A equipe da Retomada realizou 1.573 aten-

dimentos nos dois dias da segunda edição 

do Mutirão Iris Rezende, em Aparecida de 

Goiânia, nos dias 11 e 12 de dezembro. Fo-

ram 275 encaminhamentos para vagas de 

emprego, 72 consultorias do Sebrae Goiás e 

327 serviços de beleza oferecidos no evento, 

entre cortes de cabelo, design de sobran-

celhas, maquiagens e massagens. 

Além disso, foram realizadas 295 novas ins-

crições em cursos do Colégio Tecnológico 

(Cotec), com 95 entregas de cartões do 

Crédito Social e 57 do Bolsa Qualificação 

para aparecidenses que já concluíram os 

cursos. O Cotec ainda entregou 207 certi-

ficados a moradores do município que fo-

ram atendidos pelos cursos oferecidos pelo 

Goiás Social.
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CACHOEIRA ALTA

Caravana da Retomada completa 60 
municípios visitados em um ano

A Caravana da Retomada completou 60 

municípios visitados em pouco menos de 

um ano após passagem por Cachoeira Alta, 

na terça (14), em Itarumã, na quarta (15), e 

em Itajá, na quinta (16), levando os serviços 

e ações do programa para os moradores lo-

cais. Essas edições contaram com a parceria 

das secretarias de Desenvolvimento Social 

(Seds) e de Segurança Pública (SSP) para 

atendimento social, com a emissão de RG, 

Passaporte do Idoso e Carteira do Trabalho.   

Os eventos também contaram com orien-

tação individual para linhas de crédito com a 

GoiásFomento, e sobre empreendedorismo 

e MEI com o Sebrae Goiás. A Retomada ain-

da realizou inscrições de cursos profissio-

nalizantes gratuitos via Colégio Tecnológico 

(Cotec). Para a realização dos eventos, os 

gerentes Rhaquel Liegem (Cooperativismo) 

e Cleiton Bento (Parcerias e Convênios), 

e a assessora da gerência de Mobilização 

para Emprego e Renda, Ana Paula Oliveira, 

estiveram presentes.
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ITAJÁ
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NOTAS
NOTAS

Estímulo ao setor de moda 
Uma equipe da Retomada participou de 

evento promovido pelo Sebrae Goiás na se-

gunda (13), para discutir um planejamento 

plural para o desenvolvimento e fortaleci-

mento do setor de moda em Goiás. Foram 

apresentadas ações do cenário das micro e 

pequenas empresas de moda e seus prin-

cipais segmentos no Brasil. Na ocasião, 

também foi discutido sobre problemáticas 

para construção de eventos, coleta de in-

formações para construção do Plano de 

Ação voltado para a moda goiana. Repre-

sentaram a Retomada a superintendente 

Reunião do Mais Empregos
Equipe do Mais Empregos se 

reuniu, na terça (14), para definir 

a metodologia que será utilizada 

pelo programa em 2022.  Partici-

param a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara 

Nunes, os assessores, João Pedro 

Roriz e Briza Amaral, e o assessor 

de estatística, Jeancarlo Ribeiro.

Distribuição de cestas básicas
O superintendente de Gestão Integrada da Retomada, Cristiano de Araújo, represen-

tou a pasta na cerimônia de entrega das cestas básicas a servidores terceirizados que 

trabalham no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A ação faz parte da campanha “Fazer 

o bem faz bem”, promovida pela Casa Civil e pela Casa Militar. Foram arrecadados R$ 

11.393 para a compra de 61 cestas básicas, com 42 itens por kit, que foram distribuídas, 

na segunda (13/12). No total, 788 servidores de 13 órgãos contribuíram com doações.
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de Profissionalização, Leandra de Assis, e 

o gerente de Mobilização para Emprego e 

Renda, Rodrigo Rodrigues. 



NOTAS
NOTAS Comunicação 

estratégica 
dos Cotecs
Para alinhar as estratégias de di-

vulgação dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), foi realizada uma reunião 

virtual, na segunda (13), envolvendo 

representantes das três entidades 

responsáveis pela execução do pro-

jeto de profissionalização do Esta-

do de Goiás. Ficaram definidas as 

funções de cada ente e as práticas 

a serem adotas de forma conjunta 

e padronizada, para divulgar e am-

pliar a efetividade dos Cotecs. Pela 

Retomada, participou o chefe de 

Comunicação, Yuri Lopes. Também 

se reuniram Silvana Pereira (Funda-

ção RTVE), Marília Almeida (Funda-

ção RTVE) e Matheus Moura (CETT-

-UFG).

Visita a Tracunhaém
Com o objetivo de fazer um intercâm-

bio de conhecimentos interestaduais, a 

gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, realizou uma visita técnica 

em Tracunhaém, na quarta (15). Ela es-

tava acompanhada da mestra artesã de 

Olhos d’Água, Fatinha, do representan-

te do Núcleo de Arte do Centro-Oeste 

(Naco), Guilherme Cabral, do mestre 

artesão que participou da fundação do 

Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná 

(NTC - PR), Wandecok Cavalcanti, e os 

membros desse coletivo, Hilda Freire e 

Mario Júnior. A visita também teve a fi-

nalidade de estabelecer contatos para o 

2º Encontro de Ceramistas de Goiás.

Projeto IncubaCoop
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, se reuniu, na quarta (15), com o 

superintendente do Sescoop/GO, Jubrair 

Gomes, e o relações institucionais da OCB/

GO, Diogo Oliveira. O grupo conversou so-

bre o desenvolvimento do Projeto Incuba-

Coop. 

Inclusão social 
Na quarta (15), a gerente de Intermediação 

e Recolocação do Trabalho da Retomada, 

Yara Nunes, participou de reunião. Tam-

bém estavam presente, representantes 

da Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), discutindo sobre as próximas 

ações do projeto de inclusão social do 

Programa Mais Empregos.
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NOTAS
NOTAS

Reunião do Cedd - GO

A gerente de Intermediação e Recolocação 

do Trabalho da Retomada, Yara Nunes, par-

ticipou de reunião extraordinária do Con-

selho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Cedd - GO), na quarta (15). 

Nunes é uma das conselheiras da entidade 

e representa a Retomada nas sessões.

Mais Empregos na Quarta do Crédito
O assessor técnico da Retomada, João 

Pedro Roriz, participou da Quarta do Cré-

dito, na quarta (15). O objetivo foi levar os 

serviços do Programa Mais Empregos aos 

goianos que buscam uma oportunidade. 

Desta vez, foram ofertadas 1.921 vagas de 

trabalho na ação em parceria com o Sebrae 

Goiás.

Retomada em 
parceria com UFG  

Com objetivo de alinhar ações do 

projeto de implementação do Polo de 

Tecnologias Sociais e Sustentáveis, 

equipes da Retomada e Universida-

de Federal de Goiás (UFG) se reuni-

ram, na sexta (17). Em nome da Re-

tomada estavam os gerentes Rafael 

Sôffa (Áreas Vulneráveis) e Thais 

Finatto (Qualificação Profissional). 

Representando a UFG participaram, 

o coordenador da Incubadora Social, 

Fernando Bartholo, e o diretor adjun-

to do Parque Tecnológico Samam-

baia, Rodrigo Bombonati.

Projeto de 
diagnóstico do 
artesanato brasileiro
A gerente de Artesanato da Reto-

mada, Miriam Pires, foi entrevista-

da, na quinta (16), pela bolsista do 

Projeto de Diagnóstico da Rede de 

Artesanato Brasil e aluna de design 

da Universidade de Brasília (UnB), 

Greicy Kelly de Araújo. Miriam falou 

do artesanato goiano para o Projeto 

que é do Programa do Artesanato 

Brasileiro (PAB).
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O Retomada em Conexão do último sábado (11), foi transmitido em formato de 
reportagem ao vivo, direto do Mutirão Iris Rezende, em Aparecida de Goiânia. A 
gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, 
falou sobre as vagas de emprego, Carteira de Trabalho, inscrições de cursos do 
Colégio Tecnológico (Cotec), entrega de certificados, consultoria do Sebrae e 
outras ações da Retomada no evento. Apresentado por Suellen Mara, o progra-
ma é exibido ao vivo pela TV Brasil Central (TBC), às 13 horas. 

NOTAS
NOTAS

Última Reunião Ordinária do FCO em 2021
Na sexta (18), o secretário da Retomada, César Moura, participou da 371ª reunião ordinária 

do Conselho de Desenvolvimento do Estado Câmara Deliberativa do FCO. Essa sessão foi a 

última de 2021, onde foram lidas, discutidas e votadas atas, além da apresentação prévia dos 

números contratados com recursos do FCO de janeiro a novembro de 2021, do calendário 

de reuniões do CDE/FCO para 2022 e revalidação de três cartas-consultas.

Foi destaque no
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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, Raissa Celiac, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira e Talita Prudente.

Conteúdo produzido pela Comunicação
 da Secretaria da Retomada

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Caravana da 
Retomada na Goiás TV
A gerente de Cooperativismo da Retoma-

da, Rhaquel Liegem, foi entrevistada pela 

Goiás TV, na terça (14), em Cachoeira Alta. 

Ela falou sobre as ações da Caravana da 

Retomada no município e os serviços ofe-

recidos para os moradores da região.

Retomada no Mutirão 
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, foi entrevistada pela TBC sobre 

os programas da pasta durante o Mutirão 

Iris Rezende, em Aparecida de Goiânia.

Empregos no 
Mutirão Iris Rezende
A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, foi 

entrevistada pela TBC, ao lado do gover-

nador Ronaldo Caiado, durante o Mutirão 

Iris Rezende, em Aparecida de Goiânia. Ela 

falou sobre os atendimentos via Programa 

Mais Empregos e como acessar vagas de 

trabalho no evento.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Guiados pelo mantra do governador Ronaldo 
Caiado de que a melhor política social é o 
emprego, buscamos desenvolver, ampliar e 
aprimorar as ações na Secretaria da Retoma-
da voltadas para a qualificação profissional. 
Destaco a rede de conexões que foi criada 
visando levar capacitação a moradores mais 
vulneráveis do interior goiano. Os primeiros 
resultados que alcançamos só foram possíveis 
graças ao esforço do Goiás Social, idealizado 
pela primeira-dama Gracinha Caiado, e lan-
çado por ela e pelo governador no início de 
junho deste ano. Via Colégios Tecnológicos 
(Cotecs), em parceria com a Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) goianos se capacitaram, 
aprenderam ou aprimoraram uma habilidade 
e conquistaram um pouco mais de cidadania.

Durante as várias visitas aos municípios 
atendidos pelos cursos do Goiás Social,  tan-
to nas aberturas quanto nas conclusões de 
cursos, pude perceber a urgência do resgate 
da dignidade levando em conta a vulnera-
bilidade econômica. Alguns alunos que se 
formaram ainda estão em situação crítica de 
pobreza, situação piorada em decorrência 
da pandemia. Sabendo deste cenário, temos 
consciência de que uma abordagem afetiva 
é essencial para convencer as pessoas de 
que elas merecem ter acesso aos benefícios 
oferecidos pelo Governo de Goiás. 

Tão importante quanto criar e fazer che-
gar ações afirmativas de cunho social aos 
goianos mais necessitados, é acompanhar e 
entender as particularidades de cada municí-
pio, população, região e realidade econômi-
ca. Os primeiros dados não são grandiosos 
no valor numérico, mas já permitiram mudar 
enormemente a realidade das pessoas que 
participaram dos cursos do Goiás Social.

Só de agosto a novembro, 1.710 pessoas se 
formaram e receberam certificado do Cotec. 

Resgate da dignidade por meio de políticas 
públicas de profissionalização 

LEITURA
DICA DE

Leandra 
de Assis* 

Equipes da Secretaria da Retomada, da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Seds), do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), mobilizaram moradores de 
Cavalcante, Monte Alegre, Morro Agudo de 
Goiás, Nova América, Matrinchã, Alvorada 
do Norte, Simolândia, Trindade, e Anápolis. 
Até agora foram 36 cursos ofertados, em 
56 turmas. Soma-se ainda as oportunidades 
que criamos nas duas primeiras edições do 
Mutirão Iris Rezende, na Região Noroeste 
de Goiânia e em Aparecida de Goiânia, e na 
Alego Ativa, em Hidrolândia, em parceria 
com a Assembleia Legislativa de Goiás.

As iniciativas sociais no Governo Ronaldo 
Caiado são planejadas de forma ampla, 
visando maior efetividade em todos os 
processos, desde a divulgação dos cursos 
profissionalizantes gratuitos até o estímulo 
ao empreendedorismo. Esta preocupação 
é comprovada com a adoção de dois pro-
gramas. Um é a Bolsa Qualificação, que 
concede um auxílio de R$ 250 a pessoas 
em situação de vulnerabilidade, comprova-
da pelo CadÚnico, como um estímulo para 
que o cidadão não abandone o curso. Outra 
ação complementar é o Crédito Social, que 
é um recurso repassado pelo Governo do 
Estado a alunos que concluírem cursos do 
Cotec pelo Goiás Social, mediante compro-
vação de vulnerabilidade por um assistente 
social. O benefício pode chegar a R$ 5 mil, 
dependendo do curso e dos materiais e 
equipamentos necessários para iniciar um 
pequeno negócio. 

Motivados pelo exemplo do governador 
Ronaldo Caiado e estimulados pela primei-
ra-dama Gracinha Caiado a fazer mais pelos 
goianos que necessitam de maior atenção 
do Estado, vamos dar continuidade em 
2022 aos programas sociais na Secretaria 
da Retomada e dos que a pasta também é 
parceira. Destaco ainda o acompanhamen-
to e constante cobrança de resultados do 
secretário César Moura, a quem reconheço 
o esforço em comandar uma equipe focada 
em promover a retomada econômica e so-
cial de Goiás. 

*Leandra de Assis é superintendente de Profissionalização da Secretaria da Retomada
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
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