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FCO destina 90,4% dos recursos 
 a empreendimentos de pequeno 

 porte em Goiás
O governador Ronaldo Caiado determinou 

na última ordem aprovada pelo Conselho 

de Desenvolvimento do Estado (CDE), que 

90,4% (R$ 101,26 milhões) dos recursos se-

jam destinados a empreendimentos de pe-

queno e pequeno-médio portes, sendo R$ 

19,07 milhões para oito empresas e R$ 82,12 

milhões para 79 produtores rurais. 

O presidente do Conselho de Desenvolvi-

mento do Estado (CDE), César Moura, apro-

vou 97 cartas-consultas do Fundo Constitu-

cional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) para empréstimos a atividades do 

setor empresarial e rural, que totalizam R$ 

112,02 milhões. Agora, a preferência é apro-

var incentivos para empreendimentos de 

mini a pequeno-médio porte em todo o 

Estado. Já foram contemplados 50 municí-

pios e com o fortalecimento das atividades, 

têm previsão de abertura de 186 vagas de 

trabalho, sendo 39 pelo setor empresarial e 

147 do rural.

Nenhum empreendimento de grande por-

te recebeu parecer positivo para solicitação 

de financiamentos, que serão destinados 

para aquisição de equipamentos e matéria-

-prima, construção civil, implantação de 

usinas fotovoltaicas, correção de solos para 

plantio e capital de giro. Também financiam 

matrizes, irrigação, eletrificação, pastagens, 

atividades da produção de soja e milho, bo-

vinocultura e suinocultura.

 “O dinheiro mais barato não pode ser des-

tinado àqueles que têm a capacidade de 

contrair empréstimo com os grandes ban-

cos do Brasil ou internacionais. Voltamos os 

olhos para que o investimento chegue ao 

cidadão tirador de leite, criador de frangos, 

suínos, pequenos plantadores de hortaliças 

e mandioca”, defendeu o governador.
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Nova América recebe palestras e inscrições de cursos
A Caravana da Retomada visitou, na se-

gunda (5), Nova América, na programação 

de ações do Goiás Social. Uma equipe da 

Secretaria da Retomada realizou inscrições 

de moradores do município que querem se 

capacitar profissionalmente de forma gra-

tuita por meio dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), nos cursos de Auxiliar Adminis-

trativo, Corte e Costura, Produção Alimen-

tícia, Informática Básica e Atendimento ao 

Cliente. Além disso, o gerente de Emprego 

e Renda, Rodrigo Rodrigues, e a assessora 

Ana Paula Oliveira, falaram aos moradores 

sobre como participar do Projeto da Cer-

veja de Mandioca. Annamar Adrielly Silveria 

de Morais (diretora de Cotec) e Marinalva 

Nunes Barroso (professora) também inte-

graram a equipe da Caravana da Retomada.

Caravana da Retomada leva serviços do 
Governo de Goiás a Piracanjuba

A equipe da Caravana da Retomada pas-

sou, nesta quinta-feira (8), por Piracanjuba 

para levar serviços e programas da pasta à 

população da cidade. Durante o dia foram 

oferecidos atendimentos dos programas 

Mais Empregos e Mais Crédito, com opor-

tunidades de trabalho e acesso a linhas de 

crédito, em parceria com a GoiásFomen-

to. O mapeamento das necessidades do 

município foi realizado em parceria com a 

Prefeitura de Piracanjuba. O secretário da 

Retomada, César Moura, acompanhou a vi-

sita de perto, juntamente com os gerentes 

da Retomada, Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo) e Rodrigo Rodrigues (Emprego 

e Renda), com o objetivo de alavancar a 

economia local e fomentar projetos para o 

desenvolvimento do município.

O público que participou da ação do Go-

verno de Goiás conferiu mais informações 

do Projeto da Cerveja de Mandioca, sobre 

cooperativismo e do artesanato desenvol-

vidos pelas secretarias da Retomada. Na 

ocasião, os gerentes da pasta se reuniram 

na Secretaria de Indústria e Comércio de Pi-

racanjuba com a equipe da Seapa, o asses-

sor e gestor do Projeto da Cerveja Regional 

de Mandioca, Leonardo Silvério, e o gerente 

de Projetos, Danilo Humberto, juntamente 

com os secretários do município, Frederico 

Patrício (Agricultura e Meio Ambiente) e 

Daiane Pereira (Indústria e Comércio), para 

apresentar a cerveja regional para os  pro-

dutores rurais locais.
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Ultramaratonista e recordista mundial, Márcio 
Villar, será embaixador do Caminho de Cora

O trajeto entre os 300 quilômetros que li-

gam importantes cidades históricas de Goiás, 

o Caminho de Cora, está prestes a ganhar 

projeção internacional com a escolha do ul-

tramaratonista Márcio Villar como seu embai-

xador oficial. O percurso remonta a saga dos 

bandeirantes em solo goiano e Márcio Villar 

será seu representante nacional e internacio-

nal. Eleito em 2010 pela Revista Go Outside 

como o melhor ultramaratonista do Brasil e 

escolhido um dos 10 melhores esportistas 

do ano, Villar se prepara para levar o nome 

do Caminho de Cora pelo mundo afora, nos 

trajetos e provas em que participa.

Como embaixador do percurso, Villar pales-

trou nesta sexta (9), no salão Dona Gercina 

Borges do Palácio das Esmeraldas, com o 

tema “Desafiando Limites”, em cerimônia 

que contou com a presença do governa-

dor, Ronaldo Caiado, e dos secretários da 

Retomada, César Moura, do geral da Gover-

nadoria, Adriano da Rocha Lima, do presi-

dente da GoiásFomento, Fabrício Amaral, 

e dos prefeitos de Goiás, Aderson Amaral, 

e de Pirenópolis, Nivaldo Melo. O deputado 

estadual Maycllyn Carreiro também esteve 

presente na cerimônia de anúncio do embai-

xador. A palestra está disponível nas páginas 

do Facebook e do YouTube do Governo de 

Goiás.



Secretaria da Retomada promove webinar 
sobre construção civil

A retomada econômica de Goiás também 

passa pelo setor de construção civil, um 

dos maiores responsáveis pela geração de 

emprego e sinal concreto de reaquecimen-

to da economia. A Secretaria da Retomada 

promoveu, de 8 a 10 de julho, um webinar 

sobre “Inovação e emprego na construção 

civil em Goiás”, com cinco palestras on-line 

transmitidas pelo canal da Retomada no 

YouTube. 

Para discutir o futuro deste setor e como 

ele pode aliar inovação e geração de em-

prego, três palestras foram ministradas na 

quinta (8). O diretor do Instituto Mauro 

Borges, Guilherme Resende, falou sobre o 

atual panorama econômico de Goiás e como 

isso reflete na construção civil. Logo após, 

o diretor de Planejamento da GoInfra, Riu-

mar dos Santos, palestrou sobre inovação e 

tecnologia nas rodovias. Para finalizar o dia, 

a representante da AC15, Yassmin  Crosara, 

explicou sobre o universo do Sistema Revit.

Na sexta (9), o representante da Dalmass, 

Rodrigo Carvalho da Mata, falou sobre o sis-

tema construtivo em paredes de concreto 

como solução para o problema de déficit 

habitacional do Brasil com construções em 

larga escala. Em seguida, a gerente de pro-

jetos na Amplus Construtora, Kelly Miranda, 

explicou sobre o sistema de modelagem da 

informação da construção, o BIM, e seus 

conceitos e tendências. 

Essa sequência de palestras será finalizada 

de maneira especial, com uma junção do 

Webinar ao programa Retomada em Cone-

xão, apresentado na TBC, às 13 horas. Para 

falar ao vivo sobre inovar e empreender na 

construção civil, convidamos o presidente 

da GoInfra, Pedro Sales, e a representante 

da empresa Trindade Soluções Construti-

vas, Daniele Trindade.

Notas

Conexões do Goiás Social
Para alinhamento das ações do Goiás Social, o secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu, na quinta (8), com o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, 

e o presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo Rezende. Também estavam presentes as su-

perintendentes Raíssa Rodrigues (Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda) e 

Leandra Assis (Profissionalização).
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Notas
Carteira para 
mulheres artesãs

A equipe de artesanato da Secretaria da 

Retomada se reuniu, na quarta (7), com 

a representante do artesanato no Fórum 

Goiano de Mulheres da Cultura, a artesã 

Renata Caetano, para discutir sobre o 

cadastramento de mulheres que atuam 

no artesanato na plataforma do Progra-

ma do Artesanato Brasileiro (PAB), para 

adquirirem a carteira do artesão. Esta-

vam presentes a gerente do Artesanato, 

Míriam Pires, e a líder de Área ou Projeto, 

Rosane Oliveira.

Grupo de estudo com 
foco no artesanato

Representantes do Programa do Ar-

tesanato Brasileiro (PAB) formaram um 

grupo de estudo para falar sobre mes-

tre artesão. A primeira reunião foi nesta 

quinta (8), quando foi discutida a unifi-

cação dos procedimentos de reconhe-

cimento do mestre artesão brasileiro. 

A gerente de Artesanato da Retoma-

da, Míriam Pires, representou a pasta e 

Goiás no evento. Também participaram 

as representantes do PAB nacional, a 

coordenadora de Empreendedorismo e 

Artesanato do Ministério  da Economia, 

Rosianne Vidal, e a chefe de Divisão da 

Secretaria Especial de Produtividade, 

Emprego e Competitividade do Minis-

tério da Economia, Nayara Magalhães, 

além representantes estaduais de São 

Paulo, Ceará, Amazonas, Minas Gerais, 

Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul,  Alagoas e Distrito Federal.

Cooperativismo 
em Anicuns

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu na segunda (5), o deputado es-

tadual, Rubens Marques; o prefeito de 

Anicuns, Paulinho do Barreirão e sua es-

posa Walkenia Leal. Barreirão apresentou 

as ações realizadas pelas cooperativas do 

município e iniciou um diálogo para futuras 

parcerias envolvendo o setor.

Goiás Social em 
Turvelândia e 
Abadiânia

Para manifestar interesse em rece-

ber o projeto Goiás Social, os prefeitos 

José Aparecido (Abadiânia) e Fausto 

Mariano (Turvelêndia) estiveram com o 

secretário da Retomada, César Moura 

na segunda (5). Além disso, Moura apre-

sentou os programas da Retomada aos 

prefeitos.
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Notas

Convênio entre Retomada e UFG
A equipe de Qualificação da Retomada se 

reuniu, na segunda (5), com representantes 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Moises Cunha, Alethéia Cruz e Daiana Pi-

menta, para alinhar um convênio entre as 

instituições. O acordo é uma co-operacio-

nalização administrativa dos Colégios Tec-

nológicos (Cotecs), para que seja ofertado 

cursos profissionalizantes de capacitação e 

qualificação na UFG. Em nome da Retoma-

da estavam os superintendentes, Cristiano 

Araújo (Gestão Integrada), e Leandra Assis 

(Profissionalização); a gerente de Qualifica-

ção Profissional e Colégios Tecnológicos, 

Thaís Finatto; e a técnica de Gestão, Lorena 

Bittencourt.

Programas da 
Retomada em 
Lagoa Santa

Na terça (6), o secretário César Moura e 

a superintendente do Trabalho do Empre-

go e da Renda, Raíssa Rodrigues apresen-

taram os programas da Retomada para os 

representantes políticos de Lagoa Santa. 

As equipes também discutiram a viabili-

dade da realização da Caravana da Reto-

mada no município. Estavam no encontro 

a prefeita Núcia Kelly, a vice-prefeita Ve-

ronice Rodrigues, o secretário de Turismo, 

José Carlos de Oliveira e os vereadores 

Marcos Antônio e Vasconcelos Gomes.

Caravana da Retomada em Flores
Com objetivo de levar a Caravana da Retoma-

da e o programa Mais Empregos para Flores de 

Goiás, o secretário César Moura e a gerente de 

Intermediação e Recolocação do Trabalho da 

Retomada, receberam os representantes da pre-

feitura do município na terça (6). Representando 

Flores, estavam, o prefeito Altran Avelar; a secretária de Assistência Social, Nara 

Yorrane; a secretária de Cultura, Rosemare Cardoso e o administrador Issy Quinan.

Prefeitura de
Caldas Novas

Para discutir futuras parcerias entre a 

Secretaria da Retomada e a Prefeitura de 

Caldas Novas, o secretário da pasta, César 

Moura, recebeu, na quarta (7), a comitiva do 

município e o presidente da GoiásFomen-

to, Rivael Aguiar. Além do prefeito Kleber 

Marra, participaram o diretor de Comércio, 

Indústria e Tecnologia, Cláudio Alvarenga, 

o secretário de Assuntos Governamentais, 

Cosme Ferreira, e a secretária de Cultura, 

Elaine Fernandes.
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Notas
Treinamento do Mais Empregos

Entre os dias 6 a 9 de julho, a assessora 

técnica da Secretaria da Retomada, Letícia 

Oliveira, e a servidora da Central de Vagas 

do Sistema Nacional do Emprego (Sine), 

Deisy Moreira, ministraram um curso do 

Programa Mais Empregos. O treinamento 

foi direcionado aos servidores de Cidade 

Ocidental, Roberto Martins e Leila de Jesus, 

e Porangatu, Araciene Santinela. O objetivo 

é preparar a equipe para atender a popula-

ção que procurar o local em busca de um 

dos serviços oferecidos. 

Caravana em Morro Agudo
A população de Morro Agudo de Goiás 

recebeu, na terça (6), a Caravana da Reto-

mada, que levou os programas e serviços 

do Governo de Goiás para o município. O 

atendimento foi realizado em parceria com 

a prefeitura, no Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras), onde agricultores 

familiares conheceram detalhes do Projeto 

de Cerveja Regional de Mandioca. Repre-

sentantes do Goiás Social fizeram cadas-

tro de moradores interessados em cursos 

gratuitos de Confeiteiro, Corte e costura, 

Serviços de beleza, Informática básica e 

Atendimento ao cliente, todos oferecidos 

pelo Colégio Tecnológico (Cotec). Compu-

seram a equipe da Caravana da Retomada 

o gerente de Emprego e Renda, Rodrigo 

Rodrigues, a assessora, Ana Paula Oliveira, 

a diretora de Cotec, Annamar Silveira e a 

professora, Marinalva Nunes.
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Notas
Mandioca em quilombos

O secretário da Retomada, César Moura, e 

a superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

se reuniram, na quarta (7), com represen-

tantes quilombolas. O grupo discutiu sobre 

a produção de mandioca em quilombos, e a 

possibilidade de participação no Programa 

da Cerveja de Mandioca.

O secretário da Retomada, César Moura, e o 

gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulnerá-

veis da Retomada, Rafael Sôffa, participaram, na 

sexta (9), de reunião sobre cooperativismo de 

crédito. Eles conversaram com o presidente da 

OCB-GO, Luis ALberto, e com os gestores Eli-

zângela Pimenta, Mauri Pimentel e Caio Telles, do 

Sicoob Lojicred, para discutirem o planejamento 

e a viabilidade de oferta de microcrédito para 

microempreendedores do Estado .

Parceria Retomada e OCB

Vagas do Mais Empregos
O Programa Mais Empregos, da Secretaria da Retoma-

da, oferece oportunidades de trabalho através do ban-

co de vagas do Sine para municípios goianos. As vagas 

são divulgadas diariamente no site da Retomada, na aba 

“Vagas Disponíveis”, e pelas redes sociais (Instagram e 

Facebook). Os interessados podem conferir os cargos, 

salários, benefícios, experiência e cidades em que as 

oportunidades estão disponíveis. Quem está procurando 

emprego deve agendar on-line o atendimento pelo site 

do Vapt Vupt (vaptvupt.go.gov.br), e comparecer no dia 

e horário escolhidos, com Carteira de Trabalho, documen-

tos pessoais, currículo e comprovante de endereço.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

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.

Durante a cerimônia que apresentou 

o ultramaratonista Márcio Villar como 

embaixador no Caminho de Cora, o se-

cretário da Retomada, César Moura, foi 

entrevistado pela TV Brasil Central sobre 

o assunto. Moura falou sobre a visibili-

dade que o trajeto irá ganhar e sobre a 

importância do Caminho de Cora para 

a retomada econômica de Goiás.

Caminho de  
Cora na TBC
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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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Wellington Matos de Lima*

Em todas as ações, em todos os momentos, 

em toda sua essência, o governo Ronaldo 

Caiado privilegia, antes de tudo, a vida. A 

vida na sociedade, a vida em família, a vida 

de cada um de nós cidadãos goianos. Fazer 

parte desse imenso trabalho é ter orgulho de 

fazer a diferença em favor da construção de 

um mundo melhor. Poder dizer, por exemplo, 

que Goiás é o Estado que mais investiu na 

Assistência Social desde o início da pande-

mia é, mais do que mostrar resultados, saber 

que a confiança do povo retorna exatamente 

em serviços para a população.

Quando os municípios mais precisaram, o 

Estado estava lá. Só para gastos emergenciais 

com Assistência Social foram repassados às 

prefeituras, neste ano, R$ 28 milhões. Pen-

sando na segurança alimentar, o governador 

autorizou a compra de 1 milhão de cestas 

básicas, que estão sendo distribuídas às 246 

cidades goianas. Trata-se do maior volume 

de cestas adquiridas por um Estado brasi-

leiro com recursos próprios neste período. 

E o trabalho não para aí. Além de atender 

as demandas urgentes, a gestão constrói 

bases sólidas para um futuro mais justo e 

igualitário. Temos hoje o Goiás Social, que 

vai além de um programa de governo, é um 

instrumento de transformação. Sob a coor-

denação da primeira-dama Gracinha Caiado, 

com o envolvimento de diversas secretarias, 

medidas são implementadas visando a recu-

peração econômica das famílias em situação 

de vulnerabilidade. 

O Goiás Social olha para todos e cada um 

em particular, a partir de suas necessidades 

e seus potenciais específicos. A família re-

cebe uma oportunidade de recomeçar, de 

retomar uma atividade econômica. Casas 

são reformadas, demandas alimentares são 

atendidas e, sobretudo, é criado um caminho 

para uma nova vida. Por meio de capacitação 

profissional, pais e mães de famílias têm a 

possibilidade de empreender e garantir uma 

renda básica. 

Os resultados são visíveis. Com a primei-

ra edição do programa, em Americano do 

Brasil, inúmeras pessoas passaram pela 

capacitação profissional, oferecida pela 

Secretaria da Retomada, pela Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa) e outros parceiros. Demonstrando 

aptidão para desenvolver o seu negócio, o 

recurso inicial para compra dos utensílios 

necessários às atividades foi repassado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e as 

famílias ganharam uma nova perspectiva. 

Dulcilene Silva da Cunha é um exemplo 

dessa iniciativa e exemplo para nós. Ela 

passou pelo curso de Produção Alimentícia, 

com especialização em Confeitaria, recebeu 

o dinheiro para comprar os equipamentos 

e produtos para o início do negócio e ago-

ra tem sua própria fonte de renda. Kattieni 

Karen também nos inspira: fez o curso de 

designer de sobrancelhas, cabeleireira e ma-

nicure, e conseguiu abrir seu próprio salão.

São mães que ganharam uma nova pers-

pectiva de vida. Mães goianas, repletas de 

coragem e força de vontade. E são exem-

plos de que investir na nossa gente, vul-

neráveis ou não, é investir no progresso. 

Exemplos referenciais de que Goiás é So-

cial. E de que este governo está presente 

na construção do futuro dos goianos. Faz 

parte da nossa vida.

DICA DE LEITURA

O Governo de 
Goiás é Social

*Wellington Matos de Lima é secretário de Desenvolvimento Social de Goiás.


