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Governador Ronaldo Caiado anuncia R$ 3,2 
milhões para o Incubacoop, e outras ações 

para desenvolvimento de cooperativas
O governador Ronaldo Caiado anunciou, 

na quinta (1º), um pacote de medidas para o 

fortalecimento do cooperativismo em Goiás. 

O detalhamento das ações foi feito durante 

participação na Semana do Cooperativismo, 

no Espaço Inovacoop Goiás, em Goiânia. 

Na ocasião, ele apresentou o IncubaCoop, 

projeto de fomento e incubação de coope-

rativas sociais, que vai atender diretamente 

5 mil pessoas e contará com investimento 

de R$ 3,2 milhões, por meio de convênio 

entre o Governo de Goiás e o Ministério da 

Cidadania. 

Outra novidade é a autorização para re-

presentação do Sistema de Cooperativas 

Financeiras do Brasil (Sicoob) e da institui-

ção Sicredi com cadeiras no Conselho de 

Desenvolvimento do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Em discurso, Caiado lembrou a “longa 

história” de sua atuação para o fortaleci-

mento do setor com o qual compartilha um 

sentimento “convergente” na condução da 

gestão governamental. “O espírito do coo-

perativismo mostra a cada um dos 7,2 mi-

lhões de goianos que aqueles que podem 

devem estender as mãos aos que não po-

dem. Podemos fazer uma política em que 

esta condição de renda seja ampliada a to-

das as pessoas”, defendeu.

O IncubaCoop é um projeto de fomento 

e incubação de cooperativas sociais, por 

meio de ações integradas de economia so-

lidária. A iniciativa é fruto de convênio as-



sinado entre o Ministério da Cidadania e o 

Governo de Goiás, por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), 

no ano de 2013. O recurso disponível para 

execução é de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 2,7 

milhões repassados pelo Governo Federal 

e R$ 500 mil de contrapartida do Estado.

“Uma de nossas missões na Secretaria da 

Retomada é fazer todas as conexões ne-

cessárias que resultem na divulgação e es-

tímulo à prática cooperativista”, destacou o 

secretário da Retomada, César Moura. “Seja 

pelo importante papel econômico e social, 

fazer parte de uma cooperativa colabora no 

desenvolvimento regional, o que é uma das 

políticas públicas mais defendidas pelo go-

vernador Ronaldo Caiado desde o início de 

sua gestão e reforçada com o lançamento 

do Coopera Goiás, em dezembro de 2020”, 

pontuou.                                               Assista o lan-

çamento do Incubacoop no YouTube da 

Retomada 
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https://retomada.go.gov.br/noticias/568-caiado-apresenta-projeto-de-fomento-e-incuba%C3%A7%C3%A3o-de-cooperativas-sociais-que-vai-atender-5-mil-participantes,-com-investimentos-de-r$-3,2-milh%C3%B5es.html
https://www.youtube.com/watch?v=_0vdag-H8UI&t=4986s
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Governador Ronaldo Caiado vistoria unidades  
do Mais Empregos em Pirenópolis e Quirinópolis 

Durante a semana, o governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, o secretário da Retomada, 

César Moura, e a chefe de gabinete da Reto-

mada, Lucyanna Marcella Mello, conferiram 

o andamento do programa Mais Empregos. 

Em Pirenópolis, durante a passagem na 

terça (29), visitaram o Vapt Vupt do muni-

cípio, onde está o posto de atendimento, o 

governador e o secretário conheceram as 

histórias de dois trabalhadores que estão 

empregados hoje após terem feito cursos 

profissionalizantes oferecidos pela Retoma-

da, em parceria com a Universidade Estadu-

al de Goiás (UEG) e o Senac Goiás. Samuel 

Gomes fez curso de garçom e está traba-

lhando nesta função em um estabelecimen-

to de Pirenópolis. Conterrânea dele, Jhulia 

Pereira fez o curso de técnica de vendas e 

formação de preço e está atuando na área 

pela qual foi formada. Hoje o Mais Empre-

gos oferece aos moradores da cidade 55 

vagas de trabalho em 16 diferentes áreas.

Já Quirinópolis recebeu, na quarta (30), 

a visita do governador, Ronaldo Caiado, 

acompanhado da gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, que 

representou o secretário e a Retomada. A 

visita foi para apresentação do Mais Em-

pregos, localizado na Praça Três Poderes 

no município. Hoje os moradores de Quiri-

nópolis contam com a oferta de 43 vagas 

de emprego, com salário de R$ 1.100 a R$ 

4.000 reais.

Confira mais detalhes  e 

Pirenópolis

https://www.instagram.com/p/CQwxEC-NUZZ/
https://www.instagram.com/p/CQuEeKvtx0O/
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Quirinópolis



Caravana da Retomada realiza abertura 
do Mais Empregos em Terezópolis

Terezópolis de Goiás recebeu ações da 

Caravana da Retomada nesta quarta-feira 

(30), como os serviços dos programas Mais 

Empregos e Mais Crédito. O secretário da 

Retomada, César Moura, e a superintenden-

te da Retomada do Trabalho do Emprego 

e da Renda, Raíssa Rodrigues, falaram na 

abertura do evento sobre a importância do 

mapeamento das necessidades de cada 

região para desenvolver políticas públicas 

que realmente atendam aos moradores do 

município.

Parceiros do programa também estavam 

presentes, com um posto para receber 

orientações sobre microcrédito com repre-

sentantes da GoiásFomento, além de ser-

viços de consultoria financeira via Sebrae, 

que durante a abertura ministrou uma pa-

lestra sobre empreendedorismo. A equipe 

do Governo de Goiás foi recepcionada pelo 

prefeito do município, Uiltinho Santos, e a 

equipe da prefeitura. O deputado federal 

Glaustin da Fokus também participou da 

ação do Governo de Goiás.
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Retomada promove mapeamento do 
artesanato em aldeias Karajás de Aruanã

A equipe da Secretaria da Retomada se-

gue dando continuidade ao mapeamento 

do artesanato goiano. A gerente de Arte-

sanato da pasta, Míriam Pires, visitou, na 

segunda (28), aldeias Karajás em Aruanã 

para conhecer sua produção artesanal. Da 

produção dos Karajás do município se des-

tacam peças feitas com penas, palha e argi-

la. Além de registrar o trabalho artesanal, a 

visita contribuiu para a definição de futuras 

políticas públicas em benefício desta clas-

se, representada no Governo de Goiás por 

meio da Secretaria da Retomada. Também 

foi realizado o primeiro cadastro de indígna 

karajá no sistema do Programa do Artesa-

nato Brasileiro (PAB).  

https://www.instagram.com/p/CQtuWkUte2X/


 BOLETIM SEMANAL |  7  

Notas
Sada Transporte e 
Armazenagens

Para discutir projetos futuros, o secretário 

da Retomada, César Moura, se reuniu, na 

segunda (28), com o secretário do Meio 

Ambiente de Betim, em Minas Gerais, Ed-

nard Tolomeu. Ele representou também a 

Sada Transporte e Armazenagens, empre-

sa de remessas do município, para discutir 

parcerias público-privadas com a pasta.

Campus Party
A realização de uma Campus Party 

híbrida, com eventos presenciais e on-

-line, foi pauta de reunião nesta terça 

(29). Representando a Secretaria da 

Retomada, a gerente de Avaliações e 

Informações, Suellen Mara, participou 

da conversa com o secretário de Desen-

volvimento e Inovação (Sedi), Márcio 

Pereira. O encontro foi proposto para 

convidar as secretarias e outras institui-

ções para participar da Campus Party, 

que acontecerá esse ano, com debates 

e palestras sobre ideias e ações do Go-

verno. Essa edição contará com partici-

pações da Argentina, Paraguai, Uruguai, 

Colômbia, além do Brasil. A curadoria 

do evento seleciona as palestras e, para 

a Retomada, o tema que se encaixa 

com as propostas da pasta é economia 

e emprego. Também participaram da 

reunião representantes das secretarias 

Geral da Governadoria (SGG), da Casa 

Civil (SECC), de Segurança Pública do 

Estado de Goiás (SSP-GO), além da 

GoiásFomento, Agrodefesa, Metrobus 

Transporte e Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

Balanço do 
Goiás Social

Em mais uma reunião sobre o pro-

grama Goiás Social com a presidente 

de honra da OVG e coordenadora do 

Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a 

primeira-dama Gracinha Caiado, foram 

apresentados, na terça (29), os rela-

tórios das ações realizadas em Morro 

Agudo e Nova América. A superinten-

dente da Retomada do Emprego e da 

Renda, Raíssa Rodrigues, participou da 

conversa acompanhada pela gerente 

de Eventos Culturais, Artísticos, Artes 

Visuais e Galerias da Secretaria de Cul-

tura (Secult Goiás), Cláudia Fernandes, 

e pela diretora de Colégios Tecnológi-

cos (Cotecs), Annamar Adrielly Silveria.
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Notas
Caravana da Retomada em Jataí

Os gerentes da Retomada, Rodrigo 

Rodrigues (Emprego e Renda) e Rhaquel 

Liegem (Cooperativismo), receberam, na 

terça (29), representantes da Prefeitura de 

Jataí, como o secretário de Indústria e Co-

mércio, Rogério Rassis, e a gerente de Inves-

timento e Atrações, Dayane Simioni. Além 

de apresentar os programas da Retomada, 

o grupo discutiu a possibilidade de levar a 

Caravana da Retomada para o município, 

na intenção de mapear as necessidades de 

Jataí para propor ações específicas para a 

realidade daquela população.

Ética e Conduta no Serviço Público
A Secretaria da Retomada promoveu uma 

palestra interna, que contou com as falas 

dos gerentes Suellen Mara (Avaliações e 

Informações) e Rafael Sôffa (Desenvolvi-

mento de Áreas Vulneráveis), para os servi-

dores da pasta. O tema discutido foi “Ética 

e Conduta no Serviço Público”, tema que 

compõe o Programa de Compliance Público 

(PCP), já que ética e transparência são pila-

res do Código de Ética seguido por todos 

os servidores do Estado. Essa palestra teve 

o objetivo de promover o Código e explicar 

sobre a melhor conduta que os funcionários 

podem adotar.

Parceria com Acieg
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na quarta (30), o presidente da As-

sociação Comercial, Industrial e Serviços do 

Goiás (Acieg), Rubens Fileti. Eles discutiram 

sobre uma parceria entre a Retomada e a 

Acieg para a realização de campos digitais 

para jovens empreendedores.
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Notas

Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia
A equipe de Artesanato da Retomada re-

alizou, na quarta (30), uma visita técnica ao 

Centro de Atendimento Socioeducativo de 

Goiânia, o Case Vera Cruz, para conhecer 

suas instalações. O local é administrado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), por isso, representantes do Case 

e da Seds se reuniram com a gerente de 

Artesanato da Retomada, Míriam Pires, e 

a Líder Área ou Projeto, Rosane Martins, 

para planejar ações futuras em conjunto, 

visando o desenvolvimento de um trabalho 

sociocultural do artesanato com as famílias 

dos adolescentes do Centro de Goiânia. 

Participaram, da Seds, o gerente de Apoio 

Técnico, Eduardo Henrique de Oliveira, e a 

analista de Políticas Socias, Zilda Maria Car-

neiro. Já do Case Vera Cruz, as assistentes 

sociais, Thaísa, Camila Lorrane e Elaine, as 

psicólogas, Ada, Catine e Márcia, além da 

pedagoga, Ana Walquira, e a agente so-

cioeducativa e ministrante das oficinas de 

artesanato, Regineila.

Ações da Casa do Artesanato Goiano
A Casa de Artesanato Goiano foi pauta, na quinta (1), de reunião entre o secre-

tário da Retomada, César Moura, a superintendente da da Retomada do Trabalho, 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e representantes da Cooperativa do 

Artesanato de Goiás (Cartago) para discutir ações da Casa. Foi abordado o lança-

mento do site do artesanato goiano, que está sendo criado pelo Senac e deve ser 

finalizado em agosto, e a possibilidade de realização de feiras semanais de arte-

sanato na porta da instituição, instalada na Casa do Turismo, uma proposta a ser 

desenvolvida no segundo semestre, conforme o avanço da vacinação. Segundo o 

presidente da Cartago, Carmelito Pereira dos Santos, a cooperativa conta atualmen-

te com 25 artesãos cooperados. Também participaram da reunião as cooperadas 

Dulcenyr Pereira da Silva e Maria do Cerrado.
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Próximos destinos da 
Caravana da Retomada

Notas

Em uma reunião interna realizada na quin-

ta (1), servidores da Retomada alinharam 

as próximas ações do Goiás Social e da 

Caravana da Retomada em Nova Améri-

ca, Morro Agudo, Cavalcante e Monte Ale-

gre. Participaram o gerente de Emprego 

e Renda, Rodrigo Rodrigues, a diretora de 

Colégio Tecnológico, Annamar Silveria, a 

professora, Marinalva Nunes, os assessores, 

Andrew Fernandes, Ana Paula Oliveira, e 

Yasmin Souza, e a estagiária, Natália Melo.

Terceiro setor goiano
A superintendente da Retomada do 

Trabalho, do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, participou, na quinta (1), 

do encontro on-line com a secretária 

nacional de Assistência Social, Maria 

Yvelônia, do Ministério da Cidadania, 

para parcerias com o terceiro setor. 

Também participaram a presidente da 

comunidade quilombola Córrego do 

Inhambu, Nubia Cristina, a coordena-

dora do Coletivo das Comunidades 

Quilombolas de Goiás, Marta Ivone, a 

representante da Federação das Mu-

lheres do Estado de Goiás, Adriana 

Silveira, a representante das mulheres 

Samba Crioulo, Sandra Martins, a ve-

readora de Professor Jamil, Luzia Qui-

lombola, e os deputados federais, João 

Campos e Jefferson Rodrigues.

Setor de confecção 
em Itaguaru

Uma possível parceria entre a Retomada 

e a Prefeitura de Itaguaru foi pauta de reu-

nião, na sexta (2), para o desenvolvimento 

de projetos voltados para o setor de confec-

ção. O secretário César Moura e o gerente 

de Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, 

apresentaram programas da Retomada ao 

prefeito de Itaguaru, Joaquim Fernando 

Moreira, e ao secretário de Indústria, Comér-

cio, Infraestrutura, Trabalho, Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do município, José An-

tônio de Moura.

A equipe de Artesanato da Secretaria da 

Retomada se reuniu, na sexta (2), com a 

superintendente de Turismo e Artesanato 

da Prefeitura de Alexânia, Karla Monteiro, 

para discutir sobre o cadastramento de ar-

tesãos do município e do Entorno do Distri-

to Federal na plataforma do Programa do 

Artesanato Brasileiro (PAB), para garantir 

a Carteira Nacional do Artesão. Participa-

ram a gerente do Artesanato, Míriam Pires, 

a líder de Área ou Projeto, Rosane Martins 

e a assessora técnica da gerência, Letícia 

Oliveira.

Carteirinha do  
artesão para Alexânia
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Parceria Retomada e Codevasf
Para discutir a viabilidade de parceria 

entre a Retomada e a Companhia de De-

senvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba (Codevasf), o secretário da 

pasta, César Moura, a superintendente da 

Retomada do Trabalho, do Emprego e da 

Renda, Raíssa Rodrigues, e o gerente de 

Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa, se reuniram, na sexta (2), com 

dois representantes da Codevasf, o secre-

tário executivo da Área de Revitalização 

das Bacias Hidrográficas, Fabrício Líbano, 

e o analista em Desenvolvimento Regional, 

Alex Douglas Demier. O grupo discutiu a 

possível parceria para a aquisição de equi-

pamentos para destinar às cooperativas e 

APLs de costureiras, apicultores e piscicul-

tores, além de equipamentos de irrigação 

para agricultores familiares.

Celebração do AgreGO
O secretário da Retomada, César Moura, 

acompanhou, na quinta (30), a solenidade 

de celebração do acordo feito pelo Gover-

no do Estado para a criação do projeto de 

agregação de valor para o setor industrial 

de Goiás, o AgreGO. A iniciativa contempla 

um plano de desenvolvimento focado no 

fortalecimento do setor, a ser executado 

nos próximos dez anos (2021-2030). Ar-

ticulado pela Secretaria-Geral da Gover-

nadoria (SGG) em conjunto com a Asso-

ciação Pró-Desenvolvimento Industrial do 

Estado (Adial) e com apoio do Fórum das 

Entidades Empresariais, o AgreGO busca 

estruturar de maneira sustentável os avan-

ços necessários ao setor produtivo, como 

forma de alavancar o crescimento indus-

trial no Estado, o incremento tecnológico 

e a geração de emprego e renda. Trata-se 

de um programa multidisciplinar que vai 

contemplar a atuação de outras secreta-

rias ao longo da sua execução.

“Todos temos responsabilidades sociais 
se quisermos ser verdadeiros cidadãos.”

SILVIO DE ABREU, AUTOR DE NOVELAS E ROTEIRISTA
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Notas

Entrega de certificados do Goiás Social
Fazer um curso profissionalizante é 

bom, mas ter o certificado em mãos 

é melhor ainda! Hoje, 27 mulheres de 

Americano do Brasil receberam o com-

provante de conclusão do curso de 

Corte e Costura, oferecido pelo Colégio 

Tecnológico, dentro das ações do Goiás 

Social. O próximo passo é avaliar, junto 

com a Seds e o GPS, os cadastros das 

participantes para a entrega de um au-

xílio em dinheiro para que estas alunas 

possam comprar material necessário 

para começar a empreender. Vale des-

tacar que o benefício deve ser gasto em 

estabelecimentos do município, para 

ajudar a movimentar a economia local.

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada

retomada.go.gov.br
EXPEDIENTE

Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 
Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada: Yuri Lopes, 
Victória Cywinski, Raissa Celiac, Fabianne Salazar e 
Bárbara Ferreira.

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Mais Empregos  
em Quirinópolis

A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes, foi entrevistada, na 

quarta (30), pela TV Brasil Central, sobre a 

abertura de um posto de atendimento do 

Mais Empregos em Quirinópolis. Nunes fa-

lou sobre os serviços do programa e sobre 

vagas de emprego, que os moradores do 

município podem conferir diariamente no 

site da Retomada.

Incubacoop na TBC
O secretário da Retomada, César Moura, 

foi entrevistado, na quinta (1), pela reporta-

gem da TV Brasil Central durante a Semana 

do Cooperativismo. Moura falou sobre o 

próprio cooperativismo, uma das compe-

tências da Retomada, e sobre a relevância 

dele para o desenvolvimento de Goiás.

FCO na TBC
Na sexta (1), o secretário da Retomada, 

César Moura, falou com a equipe da TBC 

sobre as novas regras do FCO para pulveri-

zar ainda mais os recursos que visam o de-

senvolvimento regional em todo o Estado.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Rafael Sôffa*

Nesta semana do Dia Internacional do 
Cooperativismo, comemorado sempre no 
primeiro sábado de julho, o Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, 
realizou, em parceria com o Sistema OCB/
GO, a Semana do Cooperativismo. Com uma 
programação de palestras, debates e ações 
para divulgar esta ferramenta econômica, 
que tem levado justiça social aos empre-
endedores de diversos segmentos econô-
micos, o evento foi todo transmitido pelos 
canais dos realizadores no YouTube. 

Em plena pandemia, com diversos ramos 
do comércio sofrendo, os municípios onde 
há cooperativas instaladas foram os menos 
afetados economicamente.  E se observar-
mos diretamente os negócios, as coopera-
tivas foram as pessoas jurídicas que quase 
não sentiram os efeitos econômicos da atual 
crise causada pela pandemia de Covid-19. 

Em dezembro de 2020, o Governo de 
Goiás, através da Secretaria da Retomada, 
firmou parceria com o Sistema OCB/GO, 
organização que representa e emite registro  
das cooperativas no Estado, e que resultou 
no Programa Coopera Goiás. E nesta Se-
mana do Cooperativismo, aproveitando as 
comemorações do dia Internacional do Co-
operativismo, o governador Ronaldo Caiado 
anunciou o Projeto Incubacoop, que é outra 
iniciativa concreta de apoio efetivo de sua 
gestão ao setor cooperativista. 

O Incubacoop é um projeto de fomento e 
incubação de cooperativas sociais, por meio 
de ações integradas de economia solidária, 
e que vai atender diretamente 5 mil pes-
soas, com investimento de R$ 3,2 milhões, 
resultantes de convênio entre o Governo 
de Goiás e o Ministério da Cidadania. É im-
portante ressaltar o esforço dentro do go-
verno estadual para a busca deste recurso, 

especialmente na Secretaria da Retomada 
e na Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Goiás (Seds). 

Com esta iniciativa sendo colocada em 
prática, em breve a realidade do setor coo-
perativista em Goiás será outra, muito mais 
desenvolvida do que é agora. A expectativa 
inicial é atender, diretamente, 5 mil pessoas, 
através de 500 empreendimentos solidários, 
como artesãos, costureiras e bordadeiras, 
cabeleireiras e manicures, confeiteiros e 
salgadeiras, mototaxistas, agricultores fa-
miliares, pescadores, extrativistas e quilom-
bolas, que receberão incubação por cerca 
de 24 meses. Dentre os serviços, estarão: 
Palestras; Apoio na constituição e registro 
de cooperativas sociais; Capacitação para 
gestão da cooperativa; Assessoria jurídica 
e Serviços contábeis.

Dentro do universo de empreendimen-
tos a serem fomentados, 10 cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis terão 
acesso a incubação com consultoria espe-
cializada em reciclagem e receberão inves-
timentos em equipamentos como prensa, 
esteira, balança, além de todo apoio técnico 
relativo ao negócio. 

Garantir a retomada econômica e social 
de Goiás é um desafio que exige estímulo 
por parte de líderes do setor público como 
o governador Ronaldo Caiado, que acredita 
na força do cooperativismo desde antes de 
assumir a gestão de nosso Estado. Como 
aprendi já nos primeiros dias de trabalho 
na Retomada, destaco ainda o empenho e 
comprometimento de nosso Secretário da 
Retomada, César Moura, e a importância 
das conexões entre parceiros dentro e fora 
do governo visando o melhor resultado 
para os goianos. Por isso, registro aqui meus 
agradecimentos à Universidade Federal de 
Goiás (UFG), ao Sebrae Goiás, a Juceg e o 
Sistema OCB/GO.

DICA DE LEITURA

Incubacoop e o impulso de  
R$ 3,2 milhões para fortalecer  

o cooperativismo em Goiás

*Rafael Sôffa é gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, na Secretaria da Retomada.


