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O Fundo Constitucional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (FCO) disponibilizou R$ 2,48 bilhões em 
empréstimos para financiar empresas e produtores ru-
rais a fomentar atividades no Estado de Goiás no ano 
de 2020, além de R$ 538,8 milhões destinados para a 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 
e Entorno (Ride). 

Desse total, R$ 1,5 bilhão (61,9% do total) foi em con-
tratações para o setor rural e R$ 949,9 milhões (38,1%) 
para o empresarial. Durante todo o ano de 2020 foram 
realizadas 8.679 operações. A previsão com todo esse 
aporte de recursos em investimentos é de gerar 271.307 
empregos no Estado, entre diretos (100.444) e indiretos 
(170.863). Os empréstimos foram feitos em todos os 246 
municípios de Goiás.

O relatório com as contratações foi apresentado nes-
ta segunda-feira (15/02), em evento com o governador 
Ronaldo Caiado, os secretários de Estado da Indústria, 
Comércio e Serviços, José Vitti; da Retomada, César 
Moura; da Agricultura, Antônio Carlos de Souza Lima 
Neto; e da Secretaria Geral da Governadoria, Adriano 
Rocha Lima; além do superintendente do Centro-Oeste 

FCO destina R$ 2,48 bilhões para 
fomentar atividades de empresas e 
produtores rurais no Estado em 2020

do Banco do Brasil, Gustavo Henrique Rosas.  
O governador Ronaldo Caiado fez várias observações 

sobre os números do FCO e disse que é preciso manter 
a distribuição mais harmônica dos recursos do fundo. 
“Nossa projeção para 2021 é de manter cada vez mais 
a parceria do Banco do Brasil com o Governo de Goiás 
para atender as regiões mais carentes e diminuir as de-
sigualdades regionais”, reforçou o governador.

Confira aqui a fala do governador Ronaldo Caiado 
sobre o balanço do FCO 2020.

https://www.instagram.com/p/CLVBJ76jTMr/


 2  |  BOLETIM SEMANAL

Equipes da Secretaria da Reto-
mada e da GoiásFomento estive-
ram em Pirenópolis, na quinta (18), 
para dar andamento às demandas 
levantadas pela primeira passagem 
da Caravana da Retomada.

Com o objetivo de sensibilizar 
o grupo de artesãos do município, 
demonstrando a importância de 
formar e fortalecer uma coopera-
tiva, a gerente de Cooperativismo 
da Retomada, Rhaquel Liegem, 
conversou com representantes do 
setor, acompanhada do consultor 
da OCB/GO, Emanuell Lopes e 
do gerente de Mobilização Para 

Programa Mais 
Empregos firma 
parceria para 
capacitação 
de jovens para 
o mercado de 
trabalho na 
Grande Goiânia

O Programa Mais Empregos 
firmou parceria com o Institu-
to CCP e a Rede Cidadã para 
oferecer uma capacitação de 
jovens da Região Metropoli-
tana de Goiânia, com o curso 
Empregabilidade Social. As 
aulas serão gratuitas, on-line e 
direcionadas a interessados em 

trabalhar no comércio varejista, 
que tenham mais de 18 anos, 
ensino médio completo e renda 
familiar inferior a um salário mí-
nimo por pessoa. As inscrições 
já estão abertas neste link e 
seguem até o dia 10 de março. 

Ao todo, 40 jovens serão 

selecionados para participar 
do treinamento de dez dias, vi-
sando a conquista do primeiro 
emprego. As oportunidades de 
emprego são oferecidas por 
lojistas do Shopping Cerrado, 
em Goiânia, para funções como 
vendas, estoque, caixa e auxi-
liares.

Clique aqui

Caravana da Retomada realiza segunda 
rodada de atendimentos em Pirenópolis

Emprego e Renda da Retomada, 
Rodrigo Rodrigues.

Além do secretário do Meio 
Ambiente de Pirenópolis, César 
Augusto, a equipe do Governo 
de Goiás foi recepcionada pelos 
integrantes do Piri Recicla, Jasmin 
Madueño e Tadeu Costa.

A GoiásFomento atendeu 21 
pessoas interessadas em saber 
mais sobre linhas de crédito para 
pequenos empreendedores. Es-
tiveram presentes o gerente de 
Prospecção de Eventos, Hudson 
Marçal, e a assessora Henriqueta 
Gonzaga.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeItyLbyGCOPBJ00e14A-iLULfOh0RwwCMkklwCrAXkeKjHVA/viewform
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O grupo de estudos econômicos da 
Retomada se reuniu, na quinta (18), para 
discutir sobre a atuação e o avanço eco-
nômico e social do Estado de Goiás. A 
meta do Grupo é criar projetos viáveis 
e adequados à realidade goiana para 
promover a retomada da economia, sem 
deixar de considerar as ações sociais. 
A equipe é formada por servidores de 
várias áreas da Secretaria da Retomada, 
participaram os gerentes Yara Nunes 
(Intermediação e Recolocação no Traba-
lho), Suellen Mara (Avaliações e Informa-
ções), Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis), Cleiton Bento (Par-
cerias e Convênios), o superintendente 
Thiago Pena (Profissionalização), a as-
sessora de imprensa, Victória Cywinski, 
os assessores Ana Catarina e Paulo Vic-
tor e o líder de projetos, Murilo Oliveira.

Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento 
Econômico da Retomada discute criação 
de projetos a partir de pesquisas

Notas

Equipe da Retomada se reuniu, na segunda 
(15), para tratar dos próximos encaminhamen-
tos da Caravana da Retomada. Participaram o 
secretário César Moura, a superintendente da 
Retomada do Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Raíssa Rodrigues, e os gerentes Rodrigo 
Rodrigues (Mobilização Para Emprego e Ren-
da), Yara Nunes (Intermediação e Recolocação 
no Trabalho), Suellen Mara (Avaliações e Infor-
mações), Rhaquel Liegem (Cooperativismo) 
e Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis).

Andamento da  
Caravana da Retomada
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Notas

O secretário da Retomada, 
César Moura, visitou, na terça (16), 
o Colégio Tecnológico da cidade 
de Goiás, para vistoriar a obra de 
adequação do local. A previsão 
é que a reforma fique pronta em 
45 dias.

Reforma do 
Cotec de Goiás

O relatório do Fundo de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste 
(FCO) de 2020 foi tema da 
entrevista do secretário da 
Retomada, César Moura, à 
Rádio Difusora de Goiânia, na 
terça (16). Na ocasião, Moura 
reforçou os valores dos em-
préstimos, um total de mais 
de R$2,4 bilhões para empre-
sários goianos mais afetados 
pela pandemia, o que seguiu 
determinação do governador 
Ronaldo Caiado.

Entrevista à 
Rádio Difusora

Com o objetivo de otimizar o atendimento e preparar outros servido-
res uma equipe da secretaria se reuniu, na quarta (17), para planejar as 
próximas ações sociais da Caravana da Retomada. Estavam presentes 
a chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, os superintendentes, Ra-
íssa Rodrigues (Emprego e Renda) e Thiago Pena (Profissionalização), 
o gerente de Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, e a diretora do 
Colégio Tecnológico Sebastião Siqueira, Bruna Melo. 

Planejamento da 
Caravana da Retomada

O secretário César Moura e a superintendente de Emprego e 
Renda, Raíssa Rodrigues, apresentaram, na quarta (17), os progra-
mas da Retomada para proposta de parcerias com a prefeitura de 
Mossâmedes. Participaram da reunião a vice-prefeita Marta Caeta-
no, o secretário de Agricultura, Gilson Assunção, e o vereador do 
município, Luiz Antônio Rocha.

Parcerias com Mossâmedes
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Notas

O secretário César Moura, 
recebeu, na quarta (17), a pri-
meira-dama, Margie Peixoto, e 
secretárias de Chapadão do Céu, 
para apresentar os programas 
da Retomada e conhecer as de-
mandas do município. O grupo 
discutiu possibilidades de parce-
rias nas áreas sociais, de cultura 
e artesanato. 

Retomada em Chapadão do Céu

O secretário César Moura recebeu, na quarta (17), o prefeito 
de Porteirão, João Henrique Silva, a primeira-dama, Maria do 
Carmo, e o assessor do deputado Thiago Albernaz, Ronivon, 
para discutir parcerias com o Programa Mais Empregos. Na 
ocasião, eles falaram sobre ofertar cursos profissionalizantes 
para o município. 

Mais Empregos em Porteirão

Uma equipe da Retomada vi-
sitou, na quarta (17), o Clube de 
Costura, para conhecer o projeto 
e buscar parcerias voltadas à 
capacitação profissional. Estavam 
presentes a superintendente de 
Emprego e Renda da Retomada, 
Raíssa Rodrigues, e a assessora 
da superintendência, Márcia Pi-
res, a gerente do Clube de Cos-
tura, Paula Garcia, a gerente de 
Marketing do Mega Moda, Thâma-
ra Zaia e a supervisora Clube de 
Costura, Rogelia Pinheiro. 

Clube de Costura

O prefeito de Indiara, Divino 
Marques, o presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Wantuir 
Rodrigues, o vice-prefeito, Pastor 
Waguim e o assessor Rodrigo 
Cury, se reuniram com o secre-
tário César Moura, na quarta (17), 
para tratar do Projeto de Cerveja 
de Mandioca. O município, que já 
participa com os frutos dos pro-
dutores locais, também pretende 
firmar parceria para realizar ações 
do Programa Mais Empregos.

Cerveja de 
Mandioca 
em Indiara



Notas
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Servidores da Retomada par-
ticiparam de reunião, na segunda 
(15), para alinhar detalhes da 
implantação do Programa de 
Compliance Público na secretaria. 
O grupo recebeu as orientações 
do consultor de compliance da 
Controladoria Geral do Estado 
(CGE), Geovanni Maciel.

Compliance 
na Retomada

A capacitação de jovens pelo 
Programa Mais Empregos foi 
tema de entrevistas, na quinta 
(18). A gerente de Intermediação 
do Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, falou sobre os cursos para 
a TV Anhanguera e para a TV Bra-
sil Central. A iniciativa é resultado 
de parceria da Retomada com o 
Instituto CCP e a Rede Cidadã, 
com o objetivo de preparar 40 
jovens que tenham a partir de 
18 anos, visando a conquista do 
primeiro emprego.

Entrevistas sobre  
Programa Mais Empregos

O secretário da Reto-
mada, César Moura, par-
ticipou, na quinta (18), da 
terceira reunião do Co-
mitê de Governança e 
Sustentabilidade do Con-
selho Deliberativo Estadual 
(CDE) do Sebrae. Esta-
vam presentes os também 
membros do Comitê e con-
selheiros do CDE, Marcelo 
de Oliveira Moura (AGPE) 
e Adonias Antônio Miranda 
(Banco do Brasil), o chefe 
de Gabinete do CDE, Wil-
son Lopes de Menezes, e o 
auditor do Sebrae, Marcos 
Fernando Passos. O gru-
po de reuniu para iniciar 
discussões sobre melhoria 
no atendimento ao público 
nas unidades do Sebrae em 
todo o Estado.

Reunião do  
CDE do Sebrae



Notas
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Equipe da Retomada, rece-
beu, na quinta (18), a prefeita de 
Simolândia, Ildete Gomes, e o 
deputado estadual, Iso Moreira. 
O grupo visitou a Secretaria da 
Retomada para discutir parce-
rias a partir dos programas e 
ações desenvolvidas pela pasta. 
Eles foram recepcionados pelo 
secretário César Moura e pela 
superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e Renda, 
Raíssa Rodrigues.

Retomada em Simolândia 

Uma equipe da Retomada se 
reuniu, na quinta (18), com o pre-
sidente da CDL de Santo Antônio 
do Descoberto, Pauliron da Silva 
Mata, o diretor da Juceg, Sérgio 
Floriano Lemos, e o subsecretá-
rio de Atração de Investimentos 
e Negócios da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC), Renato Meneses Torres. 
Os projetos da Retomada foram 
apresentados e a possibilidade 
de parcerias foi discutida com os 

Colégios Tecnológicos, para quali-
ficação profissional do município, 
com GoiásFomento e Sebrae, 
para liberação de linhas de crédito 
e consultorias para os empre-
sários da região. Foi acertado o 

apoio da Juceg, para formalização 
dos pequenos empreendedores. 
Participaram os gerentes Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áre-
as Vulneráveis) e Cleiton Bento 
(Parcerias e Convênios).

Empreendedorismo 
em Santo Antônio 
do Descoberto

Para discutir assuntos do 
Fundo de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), o secretá-
rio da Retomada, César Moura, 
participou, na sexta (19), de reu-
nião virtual da Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-
-Oeste (Sudeco). A gerente do 
FCO, Wiviane Coutrim, também 
participou da reunião.

Reunião  
da Sudeco
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Notas

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada
retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

A Retomada participou, na sex-
ta (19), de reunião virtual com o 
Conselho da Cooperativa Aquibra-
va, para alinhamento do projeto da 
cadeia produtiva de piscicultura de 
Minaçu. Participaram a superinten-
dente da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, e os gerentes Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis), Suellen Mara (Ava-
liações e Informações), Rodrigo 
Rodrigues (Emprego e Renda), 
Rhaquel Liegem (Cooperativismo) 
além de equipe da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa).

Artesanato em Trindade
Uma equipe da Retomada foi recebida, na quinta (18), em Trinda-

de, pela vereadora Márcia do Edmilson, para conhecer o artesanato 
produzido no município. O grupo visitou a Associação de Artesãos e 
Trabalhadores Manuais de Trindade e ainda conheceu a arte produzida 
pela artesã Maria Lucélia Pereira. Representaram a secretaria, a chefe 
de Gabinete, Lucyanna Marcella Melo e a superintendente da Retomada 
do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues.

Piscicultura em Minaçu

https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


Ariane Xavier *

Diante de um cenário de 

instabilidade e incertezas os 

desafios se tornaram âncoras 

nas gestões de governança, 

embasados em atividades 

voltadas cada vez mais para 

métodos assertivos e promis-

sores. É justamente quando 

o Programa de Compliance 

Público (PCP) completa dois 

anos de implantação em to-

das as secretarias e órgãos do 

Governo de Goiás, que a Se-

cretaria da Retomada inicia os 

procedimentos para a entrada 

nesta política de governança, 

ainda mais comum em meios 

corporativos. 

Em dois anos de funciona-

mento em Goiás, o Programa 

de Compliance Público e uma 

prática definida em um uni-

verso moral que oferece fer-

ramentas que possibilitam a 

prevenção da corrupção e pu-

nição de atos que não estão de 

acordo com parâmetros éticos 

e morais. Implantar no âmbito 

governamental uma iniciativa 

que permite maior fiscalização 

e simboliza mais transparência 

com as ações de governo é 

uma atitude que merece ser 

reconhecida. Ao decidir pela 

adoção do PCP, o governador 

Ronaldo Caiado demonstra 

na prática o compromisso de 

devolver Goiás aos goianos, 

com enfoque no combate à 

corrupção. 

O termo compliance vem 

do verbo em inglês to comply 

e que se define em cumprir, 

executar, estar em confor-

midade ou atender ao que é 

correto e ordenado pelo ór-

gão, cujo objetivo principal é 

reestabelecer uma sociedade 

em momentos de crise.

Alinhada à política gover-

namental, a Secretaria da 

Retomada trabalha na busca 

constante de resultados que 

aprimorem sua conduta de 

transparência, um dos eixos 

do sistema de compliance. 

As primeiras reuniões para 

treinamento e preparação de 

superintendentes, gerentes e 

demais servidores da pasta já 

foram realizadas, com apoio 

de consultores da Controla-

doria Geral do Estado (CGE), 

que é o órgão responsável 

pela condução e fiscalização 

de todo o programa.

Após o treinamento ini-

cial, a equipe da Retomada, 

representada no comitê do 

qual faço parte, já atua no 

mapeamento de possíveis 

riscos e na busca por alterna-

tivas éticas e legais para sua 

solução. Outro objetivo de 

identificar os possíveis proble-

mas que possam ocorrer em 

cada setor da secretaria é na 

ação preventiva, evitando que 

crises se instalem ou cresçam. 

Como forma de estimular a 

participação de todos os ór-

gãos e secretarias do Governo 

de Goiás, todos os anos é rea-

lizado o Ranking do Programa 

de Compliance Público de 

Goiás, que mede, por meio de 

indicadores preestabelecidos, 

o comprometimento e a capa-

cidade de gestão de todos os 

órgãos estaduais com o pro-

grama. Tal iniciativa também 

estimula a competitividade 

sadia entre as pastas de Esta-

do. Um de nossos principais 

objetivos na Retomada, neste 

primeiro ano da Secretaria, é 

conquistar um lugar de desta-

que no ranking, como forma de 

atestado do compromisso com 

a transparência pública. 

DICA DE LEITURA

Democracia reforçada pelo 
combate à corrupção
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*Ariane Xavier é assessora da Superintendência de Gestão Integrada da Secretaria da Retomada e 

membro do Comitê do Programa de Compliance Público da Retomada.


