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Goiás Social oferta cursos 
profissionalizantes em Morro Agudo

 de Goiás, Matrinchã e Cavalcante
A Secretaria da Retomada marcou pre-

sença nesta semana em mais uma ação 

do Goiás Social, promovendo cursos 

profissionalizantes para os moradores 

de Morro Agudo de Goiás, Matrinchã e 

Cavalcante. Representantes da pasta e 

das prefeituras realizaram cerimônias 

de abertura das aulas, destacando a im-

portância da qualificação para geração 

de emprego e renda, e fomentando o 

empreendedorismo. A iniciativa do Go-

verno de Goiás busca acolher pessoas 

e contribuir para a transformação de 

trajetórias no mercado de trabalho.

Representando a pasta, a gerente de 

Avaliações e Informações, Suellen Mara, 

esteve em Morro Agudo de Goiás, na 

quarta (8), onde uma turma de 14 alu-

nos iniciou o curso de Panificação Rural. 

No mesmo dia, em Matrinchã, a dire-

tora de Colégio Tecnológico, Andressa 

Souza, participou da aula inaugural do 

curso de Biojoias, com 13 matriculados. 

Essa técnica utiliza materiais da nature-

za como sementes, fibras, capim, ossos 

e penas para produzir os acessórios. 

Os cursos foram ministrados pelo Ser-

viço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar), parceiro do programa, que 

disponibilizou instrutores capacitados.

A  s u p e r i n t e n d e n t e  d e 

Profissionalização, Leandra Assis, es-

teve em Cavalcante, na quinta (9), 

divulgando o curso de produção de 

bolsas em tecido. Já na sexta (10), 

ainda no município, ela participou da 

abertura das aulas de serviços em 

beleza. Dessa vez, os cursos foram 

ofertados pela Universidade Federal 

de Goiás (UFG), via Colégios Tecno-

lógicos (Cotecs), por meio do Con-

vênio com a Retomada.
Morro Agudo de Goiás
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Matrinchã

Cavalcante
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Retomada e Secult Goiás orientam  
sobre Lei Aldir Blanc em três municípios

A maratona de atendimentos da Lei Aldir 

Blanc não para. Durante a semana, servi-

dores da Retomada e da Secult Goiás visi-

taram São Luís de Montes Belos, Córrego 

do Ouro e Rubiataba para orientar sobre 

as inscrições de artesãos e artistas nos 

editais. Além de atender o interior goiano, 

ainda contamos com suporte presencial em 

Goiânia, na Casa do Turismo, com a líder de 

Área ou Projeto, Rosane Martins.

Os moradores de São Luís de Montes Belos 

receberam, na quarta (8), o auxílio da dire-

tora de Colégio Tecnológico, Ana Paula Oli-

veira, para efetuar a inscrição dos projetos. 

A divulgação passou por Córrego do Ouro, 

também na quarta (8), conhecido como o 

berço da tecelagem em Goiás. Dessa vez, 

com a orientação das gerentes Miriam Pires 

(Artesanato), Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo), e o assessor Andrew Fernandes, 

visitaram a Associação Ouro Têxtil Arte-

sanal, formada por 50 fiandeiras e 15 tece-

lãs. A equipe tirou dúvidas e auxiliou com 

o cadastro. Já na quinta (9), a técnica em 

Gestão Pública, Letícia Oliveira, represen-

tou a Retomada em Rubiataba, realizando 

atendimentos individuais para aqueles que 

quisessem inscrever seus projetos.

São Luís de Montes Belos

Rubiataba
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Córrego do Ouro
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Retomada participa da Semana de 
Capacitação de Lideranças para gestão de 

Colégios Tecnológicos
Entre os dias 3 e 5/9, equipe da Secreta-

ria da Retomada participou da Semana de 

Capacitação de Lideranças da Educação 

Profissional Tecnológicas (EPTs) do Esta-

do de Goiás. Promovido pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG), no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer (CCON), onde foi apre-

sentado o Centro de Educação, Trabalho 

e Tecnologia (CETT), o Projeto Político Pe-

dagógico e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFG. 

Representando o governador Ronaldo Caia-

do, a superintendente de Profissionalização 

da Retomada, Leandra Assis, participou da 

abertura da  programação, que envolveu 

minicursos de Comunicação Verbal e Não 

Verbal; Gestão Prática e Liderança. A ação 

teve objetivo de capacitar diretores, vice-

-diretores e coordenadores dos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs) e Escolas do Futuro 

do Estado de Goiás (EFGs), para iniciar as 

atividades pedagógicas e administrativas. 

Também participou do evento a gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tecno-

lógicos, Thais Finatto, a professora, Marinal-

va Nunes, e a líder de Projeto ou Área, Miriã 

Arraes.
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Caravana da Retomada leva programas 
da pasta para Palmelo

Os serviços Caravana da Retomada foram 

disponibilizados, na quinta (9), para a po-

pulação de Palmelo. A ação contou com a 

implementação dos programas Mais Empre-

gos e Mais Crédito no município, ofertando 

as vagas de trabalho disponíveis na cidade, 

além de linhas de crédito para micro e pe-

quenos empreendedores. Os parceiros da 

pasta, Sebrae e GoiásFomento, promoveram 

atendimentos e consultorias individuais para 

aqueles com dificuldades em gerir o próprio 

negócio. Ainda foram apresentadas pales-

tras sobre hotelaria e turismo, fomentando a 

geração de renda municipal por meio desse 

setor, e também sobre agricultura familiar e 

o projeto da Cerveja de Mandioca.

Os gerentes Rodrigo Rodrigues (Emprego 

e Renda) e Cleiton Bento (Parcerias e Convê-

nios), a diretora de Colégio Tecnológico, Ana 

Paula Oliveira, e assessora Natália Paz, visita-

ram a Associação dos Artesãos de Palmelo, 

conhecendo as produções e as demandas 

locais. Além disso, a Caravana realizou aten-

dimentos para cadastro de projetos na Lei 

Aldir Blanc, auxiliando os artistas e artesãos 

a se inscreverem nos editais.
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Conselho Deliberativo do
Fundeq realiza prestação de contas

A transferência de recursos para capitali-

zação e a prestação de contas do Fundo de 

Equalização do Empreendedor (Fundeq) 

foram pauta da 2º Reunião Extraordinária 

do Conselho Deliberativo do Fundeq, rea-

lizada, na quarta (8). Além da verificação 

do saldo e do valor já utilizado pelo Fundo, 

também foi realizado um levantamento das 

linhas de crédito que estão sendo equaliza-

das e ainda discutiram formas de fortalecer 

o programa Mais Crédito.

Durante a reunião, foi atendida uma solici-

tação da GoiásFomento para levantamento 

de informações quanto aos recursos trans-

feridos para o Fundeq dos fundos de Finan-

ciamento do Banco do Povo do Estado de 

Goiás (Funban) e de Fomento à Mineração 

(Funmineral). Participaram do encontro o 

secretário da pasta, César Moura, a subse-

cretária de Fomento e Competitividade da 

Secretaria de Indústria,  Comércio e Servi-

ços (SIC), Gisele Barreto Lourenço, o supe-

rintendente de Produção Rural Sustentável 

da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Seapa), Donalvam Maia e o 

presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar. 

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.

Conteúdo produzido pela Comunicação da 
Secretaria da Retomada

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Futura sede do Cerart
Na segunda (6), equipes das secretarias 

de Estado da Retomada, e da Cultura (Se-

cult Goiás), e da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), realizaram uma vistoria técni-

ca no antigo prédio da Procuradoria Geral 

do Estado (PGE). Objetivando a reforma e 

criação do Centro de Referência do Arte-

sanato de Goiás (Cerart), participaram da 

reunião, em nome da Retomada, a geren-

te de Qualificação Profissional e Colégios 

Tecnológicos, Thais Finatto e a gerente 

de Apoio Leticya Fernandes.  Da Secult 

Goiás, participaram o superintendente 

de Gestão Integrada, Leandro Azeredo, 

a gerente de Museus, Centros Culturais e 

Galerias, Luiza Borges; e da UFG, a coor-

denadora de Extensão da Alethéia Cruz e 

o arquiteto Pedro.

Artesanato em Jataí
A equipe de Artesanato da Retoma-

da se reuniu, na segunda (6), com a 

coordenadora da Casa do Artesão de 

Jataí, Cacilda Paniago, para estudar a 

possibilidade de oferecer capacitação 

aos artesãos do município. As políticas 

públicas para o setor foram apresen-

tadas pela gerente de Artesanato, Mí-

riam Pires, e a líder de Área ou Projeto, 

Rosane Martins.

Parceria entre  
estados e Sine

Buscando apoiar os estados no processo 

de adesão ao Sistema de Nacional de Em-

prego (Sine), a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho da Retomada, 

Yara Nunes, participou, na quinta (9), da 

reunião do Fórum Nacional de Secreta-

rias de Trabalho (Fonset). Esse contato 

com representantes do Sine de outros 

estados tem como objetivo promover a 

colaboração e a parceria por todo o Bra-

sil, para fortalecer o Sistema.

Parceria em  
ações dos Cotecs

Representantes da Retomada e do Cen-

tro de Educação, Trabalho e Tecnologia 

da Universidade Federal de Goiás (CETT/

UFG) se reuniram, na quarta (8), para ali-

nhamento das ações pedagógicas dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs). Partici-

param, da Retomada, a gerente de Qua-

lificação Profissional e Cotecs, Thais Fi-

natto, a diretora de Colégio Tecnológico, 

Annamar Morais, a técnica em Gestão 

Pública, Lorena Bittencourt, a professora, 

Marinalva Nunes, e a estagiária, Patrícia 

Oliveira. Também estavam presentes do 

CETT/UFG, da coordenação pedagógica, 

João Paulo e Larissa, e da coordenação 

do Ensino à Distância, Tânia.



NOTAS
NOTAS

Convênio dos Cotecs
Equipes da Retomada, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), e da Fundação 

Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

(RTVE) se reuniram, na quinta (9), para 

o acompanhamento semanal do Convê-

nio entre as instituições na gestão dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs). Repre-

sentaram a Retomada, o superintendente 

de Gestão Integrada, Cristiano Gomes, a 

gerente de Qualificação Profissional e Co-

tecs, Thaís Finatto, a técnica em Gestão 

Pública, Lorena Bittencourt, a professora, 

Marinalva Nunes, e a líder de Projeto ou 

Área, Miriã Arraes. Participaram também, 

os professores da UFG, Moises Cunha, 

Alethéia Cruz e Daiana Pimenta, além 

dos representantes da Fundação RTVE, o 

gerente administrativo, Michaell Patarelo, 

e a diretora executiva, Silvana Coleta.

Exportação de 
artesanato local

A exportação do artesanato goiano 

nacional e internacional foi pauta de 

reunião, na quinta (9). O secretário da 

Retomada, César Moura, discutiu o as-

sunto com o superintendente de Ne-

gócios Internacionais da Secretaria de 

Desenvolvimento e Inovação (Sedi), 

Alexandre César, e com o gestor de 

projetos com ênfase em Cultura e 

Criatividade, Décio Coutinho.

Cursos de capacitação 
em Uruana e Itaguaru

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na quinta (9), de Itaguaru, o se-

cretário municipal de Indústria e Comércio, 

José Antônio, e de Uruana, a primeira-da-

ma, Júbia Ribeiro, e a diretora do Colégio 

Tecnológico (Cotec), Ivone Arruda. O grupo 

discutiu sobre a oferta de cursos profis-

sionalizantes nos Cotecs dos municípios. 

Também participaram da reunião a supe-

rintendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues, 

e a gerente de Qualificação Profissional e 

Cotecs, Thais Finatto.

Curso de políticas 
públicas para 

artesanato
Representando a equipe de artesanato 

da Retomada, a líder de Área ou Projeto, 

Rosane Martins, participou, na quinta (9), do 

quinto módulo do curso on-line de extensão 

de políticas públicas e desenvolvimento do 

artesanato. Esse curso tem como objetivo 

a troca de saberes entre pessoas à frente 

do artesanato brasileiro, e fortalecer a ar-

ticulação em rede do setor. O curso será 

oferecido em 10 módulos, totalizando uma 

carga horária de 60 horas.
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Desde que assumi a gestão da Assem-
bleia Legislativa, em fevereiro de 2019, 
o diálogo e as parcerias são marcas do 
nosso trabalho. Acredito que um não 
caminha sem o outro, e só com a jun-
ção dos dois é possível avançar e bus-
car melhores condições de vida para os 
nossos municípios e toda a população 
de Goiás.

Como deputado estadual, valorizo 
muito o contato municipalista. Visitar as 
cidades que representamos, entender 
a realidade de cada local, conhecer os 
problemas e receber as demandas dos 
gestores. Essas funções são primordiais 
para o fortalecimento da atuação par-
lamentar e o consequente desenvolvi-
mento do nosso Estado.

E posso afirmar com tranquilidade que, 
na Assembleia Legislativa, executamos 
projetos que impactam diretamente na 
qualidade de vida da população, tanto no 
âmbito legislativo, quanto nos projetos 
da gestão. Um exemplo disso é o “Gera 
Goiás”, uma iniciativa que visa promover 
a geração de emprego e renda através de 
eixos de atuação relacionados ao agro-
negócio, moda, confecção e turismo. O 
programa já foi aprovado por unanimi-
dade pelos deputados e sancionado pelo 
governador Ronaldo Caiado.

Muito em breve estaremos levando o 
programa até os municípios goianos, 
para garantir o fortalecimento da eco-
nomia, o fomento ao empreendedorismo 

O papel do Legislativo na 
geração de emprego e renda

*Lissauer Vieira é presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)

LEITURA
DICA DE

Lissauer
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e a democratização no acesso ao mer-
cado de trabalho. Isso porque nosso 
objetivo é qualificar mão-de-obra para 
atender às frentes que estão em franco 
crescimento em Goiás, encurtando o 
caminho entre os investidores e o setor 
empresarial, tanto público quanto pri-
vado.

O programa será desenvolvido por 
meio de parcerias entre os poderes, pas-
tas do Governo, incluindo a Secretaria 
da Retomada, instituições e a sociedade, 
e será crucial para a recuperação eco-
nômica do estado após os impactos ne-
gativos provocados pela pandemia por 
Covid-19. Goiás é um estado com alta 
capacidade produtiva nos mais diversos 
setores da economia e uma das nossas 
missões na Alego é desenvolver ações 
que aqueçam esse cenário, mostrando 
a força da cadeia produtiva goiana.

Vale destacar ainda o papel do 
Legislativo na governabilidade do Esta-
do, e isso inclui a aprovação de dezenas 
de matérias essenciais para o combate à 
pandemia em Goiás, como a doação de 
recursos da própria Alego e de outros 
poderes, o pacto de contingenciamento 
de despesas, a liberação de mais de R$ 
351 milhões para a saúde, entre outros. 
Além disso, várias outras matérias vão 
permitir ao estado ingressar no Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), para ter 
um fôlego maior no pagamento de dí-
vidas, garantindo o repasse de recursos 
aos municípios, sem afetar o desenvol-
vimento de nenhuma cidade goiana.

São várias as medidas que os depu-
tados estaduais têm avalizado para 
permitir que Goiás siga nos trilhos do 
progresso e da ascensão. Vamos seguir 
fazendo nossa parte e apoiando esse 
estado que fica, literalmente, no coração 
do Brasil.


