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Retomada realiza 
1.168 atendimentos no primeiro 

Mutirão Iris Rezende Governo de Goiás
No primeiro Mutirão Iris Rezende, pro-

movido pelo Governo de Goiás nos dias 

20 e 21 de novembro, na região Noroes-

te de Goiânia, a Retomada realizou 1.168 

atendimentos. Mais de 400 pessoas fo-

ram atendidas pelo Colégio Tecnológico, 

com cortes de cabelo, design de sobran-

celhas e massagem, tudo feito por alu-

nas da Região Noroeste que concluíram 

cursos de capacitação do Cotec. Outros 

310 cidadãos foram encaminhados para 

vagas de trabalho por meio do programa 

Mais Empregos. Também foram realiza-

dos 130 atendimentos para tirar dúvidas 

sobre empreendedorismo no estande do 

Sebrae. Além disso, 124 certificados de 

cursos do Cotec e Goiás Social, foram en-

tregues às formandas e mais 83 inscrições 

de cursos de qualificação e capacitação 

profissional foram realizadas pelo Cotec. 

Equipes da Retomada ainda entregaram 

51 cartões do Crédito Social, 50 carteiras 

de trabalho digitais e 20 consultorias do 

Sebrae a micro e pequenos empresários.
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Caravana da Retomada visita seis 
municípios com serviços e palestras

Durante esta semana foram realizadas 

seis Caravanas da Retomada pelo interior 

goiano. A ação foi até Nova Roma, na ter-

ça (23), Heitoraí e Teresina de Goiás, na 

quarta (24), e Itumbiara, Aragoiânia e Alto 

Paraíso de Goiás, na quinta (25). Todas as 

edições contaram com consultorias indivi-

duais e palestras com representantes dos 

parceiros Banco do Brasil, GoiásFomento 

e Sebrae Goiás, com foco em orientação 

para micro e pequenos empreendedores e 

linhas de crédito. Em todos os municípios 

foi realizado o mapeamento das principais 

demandas e necessidades da região, para 

que sejam desenvolvidas políticas públicas 

que melhor atendam à população. 

A Secult Goiás também foi parceira da 

ação, e por meio da assessora Nayara Lou-

renço, entregou kits de livros para as bi-

bliotecas municipais. Além disso, inscrições 

para cursos de capacitação via Colégio 

Tecnológico foram realizadas em todas as 

edições. Também foi foco das Caravanas 

informar sobre o Projeto da Cerveja de 

Mandioca, com visitas técnicas e palestras 

direcionadas a agricultores familiares.

Foram necessárias três equipes para reali-

zar as seis edições da Caravana. A primeira 

foi composta pelo gerente de Mobilização 

para Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, 

e as assessoras Natália Paz e Bárbara 

Ferreira. A segunda pela superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, a gerente de 

Cooperativismo, Rhaquel Liegem, e a dire-

tora de Cotec, Ana Paula Oliveira. Por fim, 

o gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, foi acompanhado 

pelas assessoras, Carolina Mesquita e Ana 

Júlia Vieira.

NOVA ROMA
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HEITORAÍ
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NOVA ROMATERESINA DE GOIÁS
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ITUMBIARA
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ARAGOIÂNIA
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ALTO PARAÍSO
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Governo de Goiás entrega 8.552 
cartões do Mães de Goiás nesta semana

O Programa Mães de Goiás chegou nesta 

semana a mais 8.552 famílias. O governa-

dor Ronaldo Caiado realizou a entrega de 

2.317 cartões do programa Mães de Goiás, 

3.112 Chromebooks a estudantes da 3ª sé-

rie do Ensino Médio e um laboratório mó-

vel de informática para o Colégio Estadual 

Duque de Caxias. A solenidade foi realizada 

na sede do Instituto Federal de Goiás (IFG), 

em Águas Lindas de Goiás, na terça (23). 

Na quarta (24), quinta (15) e sexta (26), as 

entregas continuaram no município com a 

chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna 

Marcella Melo, junto a equipe da Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds Goiás). 

Lançado em agosto, o Mães de Goiás é um 

programa estadual de distribuição de renda 

que tem como objetivo atender cerca de 

100 mil famílias em situação de vulnerabi-

lidade. Têm direito ao benefício mensal de 

R$ 250 mulheres com filhos até seis anos e 

que se encaixem no perfil socioeconômico. 

O Estado investe R$ 219 milhões na iniciativa, 

via Fundo de Proteção Social do Estado de 

Goiás (Protege).
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Retomada participa de Encontros 
Regionais das cidades empreendedoras

O secretário de Estado da Retomada, 

César Moura, participou dos Encontros Re-

gionais das cidades empreendedoras na 

terça (23/11), em Jataí, e na quarta (24/11), 

em Itumbiara. O evento foi promovido pelo 

Sebrae Goiás, e engloba o projeto Cidade 

Empreendedora. Ao lado do diretor-supe-

rintendente do Sebrae em Goiás, Antônio 

Carlos Lima Neto, e outras autoridades, 

César falou sobre o esforço contínuo do 

governador Ronaldo Caiado para garantir 

a recuperação econômica e social no Esta-

do durante e após a pandemia. Para exem-

plificar essa preocupação do Governo de 

Goiás, foi explicado também sobre a criação 

da Secretaria da Retomada, além de seus 

projetos e programas que atendem os mais 

vulneráveis e mais atingidos pelos efeitos 

da pandemia, promovendo geração de em-

prego, renda e qualificação profissional.
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Retomada participa de treinamento para 
atendimento do Mais Crédito

A GoiásFomento promoveu, na quarta-

-feira (24) um treinamento on-line para 

cerca de 200 servidores da Secretaria 

da Retomada e do Vapt Vupt. Os servi-

dores foram capacitados pela Gerência 

de Rede Credenciada da Agência de Fo-

mento para trabalhar com duas linhas de 

financiamento do Programa Mais Crédito: 

uma voltada para micro e pequenos em-

preendedores, e outra exclusiva para os 

produtores de mandioca que firmarem 

contrato de fornecimento com as indús-

trias de cerveja. 

“Nosso maior objetivo é capacitá-los, 

para que possam ter maior conhecimento 

sobre as linhas do Programa Mais Cré-

dito”, ressaltou a gerente em exercício 

de Rede Credenciada, Ednéia Queiroz 

da Silva Oliveira. Ela foi a responsável 

por ministrar o treinamento. O assessor 

técnico João Pedro Roriz representou a 

Retomada no treinamento.

O presidente da GoiásFomento, Rivael 

Aguiar, destacou que este treinamento é 

fruto da parceria entre a instituição finan-

ceira e a Secretaria da Retomada para a 

oferta de duas linhas de crédito do Pro-

grama Mais Crédito. Ele informou que são 

duas linhas de crédito com os juros 100% 

subsidiados pelo Governo do Estado ou 

com o aval do Fundo de Equalização para 

o Empreendedor (Fundeq).

“Realizamos, em outubro, treinamento 

para mais de 200 servidores da Secreta-

ria da Retomada, voltado ao atendimen-

to do Programa Mais Empregos, com o 

objetivo de melhorar o acolhimento das 

demandas do público que procura pelos 

serviços oferecidos. Considero essencial 

este preparo dos servidores que atendem 

o Programa Mais Crédito. Toda iniciativa 

no sentido de preparar melhor os servi-

dores na lida com o público é de extre-

ma relevância e merece ser estimulada”, 

comentou o titular da Retomada, César 

Moura
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Retomada leva cursos 
profissionalizantes do Goiás Social a 

Cavalcante, Nova América e Lua Nova

Equipes da Secretaria da Retomada e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) es-

tiveram nesta semana em três municípios 

para acompanhar o início de cursos ofereci-

dos pelo Governo de Goiás, via Goiás Social, 

por meio do Colégio Tecnológico. 

Em Cavalcante, cinco turmas do curso de 

Condutor de Turismo de Aventura foram 

formadas e iniciaram as aulas práticas. Já 

em Nova Roma, o grupo acompanhou a 

abertura dos cursos de Confeitaria (2 tur-

mas) e Informática (2 turmas). No distrito 

de Lua Nova, em Matrinchã, foram abertas 

turmas para os cursos de Confeitaria e Ser-

viços de Beleza.

A Retomada foi representada pelo as-

sessor técnico Paulo Santos e a UFG pela 

diretora de Desenvolvimento e Avaliação, 

Alethéia Cruz.
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NOTAS
NOTAS

Artesão goiano premiado em feira nacional
O artesão goiano José Alves Cambota conquistou o 2º lugar na categoria escultura no 

17º Salão Nacional de Arte Santeira, no Piauí. Além da homenagem e representatividade 

da classe em outro Estado, Cambota recebeu R$ 2 mil como prêmio. Também foi reali-

zado o 1º Salão Nacional de Arte Santeira, organizado pelo Governo do Estado do Piauí. 

A peça de Cambota vencedora do prêmio foi comercializada durante a feira.

Inscrições para cursos 
do Goiás Social 

A Secretaria da Retomada iniciou, 

na quinta (25), uma força-tarefa para 

efetuar inscrições de moradores de 

Aparecida de Goiânia, em cursos 

profissionalizantes gratuitos e ofe-

recidos pelo Governo de Goiás, via 

Goiás Social. As aulas serão ministra-

das pelo Cotec, por meio de parce-

ria entre a Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Os cursos são de Manu-

tenção de Computador, Informática 

Básica, Pedreiro, Corte e Costura, 

Massoterapia Estética, Confeitaria, 

Serviços de Beleza e Maquiagem.

Inscrições do Cotec na Ceasa
Na quinta (25), uma equipe da Retomada 

realizou inscrições para cursos de qualifica-

ção e capacitação dos Colégios Tecnológicos. 

Os atendimentos foram na 1ª Festa do Pequi 

das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ce-

asa Goiás) e os cursos oferecidos foram de 

empreendedorismo, olericultura, fruticultura, 

produção de mudas e sementes. Representan-

do a Retomada estavam a técnica em Gestão 

Pública, Márcia Regina Tristão, a líder de Áre-

as e Projetos, Miriã Arais de Lira e a assessora 

administrativa, Briza Amaral.
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NOTAS
NOTAS

Cotec de Porangatu
A diretora do Cotec de Porangatu, Isabela 

da Cruz falou, na quinta (25), com ouvintes 

da Rádio Serra Azul, sobre inscrições dos 

cursos oferecidos pelo Colégio Tecnológico 

Maria Sebastiana da Silva. O início das aulas 

está previsto para a próxima segunda (29).

Planejamento da Sudeco 2022
O secretário da Retomada, César Moura, 

e o superintendente da Seapa, Donalvam 

Maia, participaram, na terça (23), de reunião 

de programação do Conselho Deliberativo 

do FCO (Condel/Sudeco). O encontro ser-

viu para definir as diretrizes da aplicação 

dos recursos do FCO em 2022.

Foi destaque no

O Retomada em Conexão do último sábado (20), foi transmitido ao vivo dire-

to do Mutirão Iris Rezende, na região Noroeste de Goiânia. Os superintendentes, 

Robson Dizarz (Semad), Donalvam Maia (Seapa), Leandra Assis (Retomada); o 

presidente da goiás Turismo, Fabrício Amaral (Turismo), o secretário César Moura 

(Retomada) e a assessora da Retomada, Briza Amaral; foram os entrevistados. 

Cada um falou sobre as ações que correspondiam a sua área, e frisou a impor-

tância de eventos como esse no Estado. Apresentado por Suellen 

Mara, o programa é exibido ao vivo pela TV Brasil Central (TBC), 

às 13 horas. Você confere aqui o programa da semana passada na 

íntegra pelo YouTube.

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=APUd5zQJpzI
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Cotec de Porangatu
RETOMADA NA 
I M P R E N S A

TV Alego
Na segunda (22), o secretário de Estado 

da Retomada, César Moura, esteve na TV 

Alego para uma entrevista com a jornalista 

Monalisa Carneiro. O secretário expôs as 

ações realizadas pela Retomada em 2021 

e conversou sobre os impactos da pasta 

no avanço econômico de Goiás. Durante 

a entrevista, César também antecipou in-

formações sobre os eventos culturais que 

serão realizados pela Secretaria de Cultura 

(Secult Goiás) em 2022.

Associação Goiana
 de Municípios

O secretário da Retomada, César 

Moura, concedeu entrevista para a As-

sociação Goiana de Municípios (AGM), 

na quarta (24). Ele falou sobre a impor-

tância das ações do Governo de Goiás 

na retomada econômica e social do 

Estado durante e pós pandemia.

Durante o Encontro Regional das Cidades 

Empreendedoras, na quarta (24), o secretá-

rio da Retomada, César Moura falou sobre 

as ações e projetos da pasta para a equipe 

da TV Sucesso, de Itumbiara.

TV Sucesso

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

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


O Governo do Estado de Goiás, por meio 
da Secretaria da Retomada, está estrutu-
rando neste momento de adversidades 
econômicas ações voltadas ao fomento e 
fortalecimento da cultura cooperativista. 
Algo histórico, em se tratando de uma po-
lítica pública efetiva, planejada por meio de 
parcerias com o Sistema S, universidades,  
cooperativas e centrais. 

O primeiro projeto, elaborado e executado 
por meio de uma Secretaria no Estado de 
Goiás, é o IncubaCoop. A iniciativa é fruto 
do Programa Coopera Goiás, parceria entre 
a Retomada e o Sistema OCB/GO, nascida a 
partir da necessidade de atender uma cres-
cente demanda por apoio a grupos econô-
micos, de várias regiões do Estado, interes-
sados em se consolidarem através de uma 
cooperativa.

São público alvo deste projeto trabalhado-
res autônomos como catadores de materiais 
recicláveis, artesãos, costureiras, confeitei-
ras/cozinheiras, agricultores familiares, pis-
cicultores, apicultores, enfermeiros, progra-
madores, motofretistas, população kalunga 
e demais grupos de empreendedores sociais 
interessados.

Após as primeiras reuniões para a estruturação 
do escopo, o projeto recebeu o reforço de mais 
um aliado. O Sebrae uniu forças nesta parceria, 
que já tem dado frutos nos municípios de São 
Miguel do Passo Quatro, Israelândia, Flores 
de Goiás e Terezópolis de Goiás. A Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), via Incubadora 
Social, também veio fortalecer a iniciativa, e 
prestará apoio na área de consultoria técnica 
junto às cooperativas de catadores de mate-
riais recicláveis, os quais contarão ainda com 
cursos de capacitação ofertados pelos Co-
légios Tecnológicos. Importante dizer ainda 

Fortalecimento do cooperativismo 
 em todos os cantos de Goiás 

LEITURA
DICA DE

*Rafael 
 Sôffa

sobre o apoio e incubação para cooperativas 
de catadores de recicláveis, que será a primeira 
que este segmento contará com uma política 
pública na história do Estado de Goiás. Serão 
destinados, além das consultorias, capacitações 
e incubações, equipamentos para estruturação 
física das cooperativas de catadores, tirando, 
no caso de alguns municípios, pessoas de den-
tro de lixões ainda existentes.

Simultaneamente à construção do Incu-
baCoop, a Secretaria da Retomada firmou 
um convênio com o Ministério da Cidadania, 
cujo objeto prevê ações integradas de eco-
nomia solidária para o desenvolvimento local 
e territorial visando a superação da extrema 
pobreza. O convênio chega para reforçar o 
projeto, por meio de repasse financeiro que 
será utilizado para incubação dos negócios 
solidários fomentados em todo o Estado.

Em setembro último, o Plenário da Junta 
Comercial do Estado de Goiás (Juceg), outra  
parceira  do  projeto, aprovou a Resolução 
n° 03/2021, por meio da qual disponibiliza  
um  benefício  que  desconta  80%  no  preço  
do arquivamento  de  atos  constitutivos  de  
cooperativas  na  Junta ,  uma  das  parceiras  
do  IncubaCoop.  Para  usufruir do benefício,  
os  interessados devem  preencher  um  for-
mulário disponível no site da Secretaria da 
Retomada para solicitar  a  Declaração  de  
Aptidão  ao  IncubaCoop,  que  será  emitida  
pela Retomada.  Junto ao formulário  devem  
ser  anexados  documentos como  ata,  es-
tatuto  e  um  parecer  jurídico, emitido gra-
tuitamente pela OCB/GO,  todos em PDF.

A  redução  somente  será  disponibilizada  
para  a  abertura  de  novas cooperativas  que  
não  contemplem  atividades  econômicas  de  
crédito,  mineração, lazer,  saúde  e  infraestru-
tura,  sendo necessário  ainda  que  o  Capi-
tal  Social  seja inferior a quarenta mil reais. A  
verificação  do  cumprimento  dos  requisitos  
será  de  responsabilidade  da Secretaria  da  
Retomada  e  a  documentação  será  apresen-
tada  a  Juceg. Os  interessados  podem entrar 
em  contato  pelo pelo  e-mail  cooperativismo.
ser@goias.gov.br  e obter informações no site 
da Retomada.

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