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Retomada entrega certificados,  
Bolsa Qualificação e Crédito Social em Trindade
A Retomada participou, na quinta (23), das 

entregas do Goiás Social em Trindade. A ceri-

mônia contou com a presença do governador 

Ronaldo Caiado, do secretário da Retomada, 

César Moura, do prefeito Marden Gabriel Ju-

nior, e outros representantes políticos.  

Foram entregues 210 certificados aos alu-

nos que concluíram cursos de confeitaria, 

massoterapia, maquiagem, corte e costura, 

informática e serviço de beleza, via Colégio 

Tecnológico (Cotec). Além disso, foram dis-

tribuídos 125 cartões do Crédito Social àque-

les que durante a qualificação demonstraram 

aptidão em empreender, já que será utilizado 

na compra de insumos e materiais necessá-

rios para iniciar um negócio relacionado à 

sua capacitação. Este investimento específico 

soma R$ 242.470,00. Também foram entregues 

99 cartões do Bolsa Qualificação a alunos em 

vulnerabilidade que fizeram cursos pelo Cotec. 

A intenção é evitar a evasão por meio de um 

auxílio de custo.  

Durante o evento, a Secretaria de Desenvol-

vimento Social de Goiás (Seds) e o Gabinete 

de Políticas Públicas Social (GPS) entrega-

ram ainda 1.667 cartões do programa Mães 

de Goiás, para ajudar famílias em situação de 

vulnerabilidade com alimentação e remédios. 

É importante lembrar que esses cartões só po-

dem ser utilizados em comércios cadastrados 

no município, bairro ou rua dos beneficiados, 

a fim de movimentar negócios locais. 
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Retomada participa de entrega de 
certificados em Flores de Goiás

A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, representou a Retomada em 

ação conjunta com a Secretaria de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a 

Emater, para qualificar produtores da agri-

cultura familiar no cultivo da mandioca, em 

Flores de Goiás. Na segunda (20), a equipe 

visitou o município para levar os certifica-

dos e entregar cartões aos beneficiados. 

Foram 207 alunos certificados pelo curso, e 

136 deles receberam cartões do Bolsa Qua-

lificação, oferecidos pela Retomada como 

ajuda de custo a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.
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Cursos do Cotec e vagas de emprego são 
oferecidas pela Retomada durante Alego 

Ativa em Hidrolândia

O programa Alego Ativa esteve em 

Hidrolândia, no sábado (18), oferecendo ser-

viços  para a população da região. A superin-

tendente de Profissionalização da Retomada, 

Leandra Assis, e o gerente de Mobilização 

para Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, 

acompanhados de uma equipe de servido-

res, representaram a pasta no evento. Foram 

realizados 92 atendimentos individuais, en-

tre Carteiras de Trabalho, encaminhamen-

tos para oportunidades de emprego, e tira 

dúvidas sobre os programas da pasta. Além 

disso, foram entregues 105 certificados para 

moradores do município que concluíram cur-

sos do Goiás Social, via Colégio Tecnológico 

(Cotec). Também entregamos 26 cartões do 

Crédito Social e 41 do Bolsa Qualificação, 

totalizando aproximadamente R$ 44.000,00 

em investimento na cidade.
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Retomada participa de entrega de cartões 
do Mães de Goiás em Quirinópolis

A chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, representou a 

pasta durante a entrega de 462 cartões 

do Mães de Goiás, na quinta (23). O go-

vernador Ronaldo Caiado esteve no mu-

nicípio durante maratona de entregas 

do programa em Aragoiânia, Trindade e 

Morrinhos. O benefício oferece R$ 250 

mensais para mulheres com filhos de até 

seis anos e que vivem em situação de 

vulnerabilidade social.  

“Não tem nada mais gratificante no mun-

do do que governar sabendo que o foco 

principal é a pessoa, o cidadão, os 7,2 mi-

lhões de goianos”, disse o governador. “O 

Estado tem a função de cuidar das pessoas. 

Foi esse o motivo pelo qual nós trouxemos 

esses cartões”, completou Caiado.



NOTAS
NOTAS
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Nova diretoria da GarantiGoiás
Representando o secretário da Retomada, César Moura, a superintendente da Retoma-

da do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, participou, na quinta (23), da 

posse dos novos conselheiros de administração e fiscal da Associação de Garantia de 

Crédito de Goiás (GarantiGoiás). Também estavam presentes os presidentes do Siste-

ma OCB/GO, Luís Alberto Pereira, da Acieg, Rubens Fileti, da Adial, Zé Garrote, o dire-

tor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Lima Neto, o superintendente de 

Atração de Investimentos Internacionais da SIC, Plínio Viana. 

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



 BOLETIM SEMANAL |  6  

Os últimos dois anos foram desafia-

dores. Acredito que, para a maioria das 

pessoas, os mais difíceis de suas vidas. 

A pandemia provocou o aumento nos 

níveis de pobreza, e nunca a vulnerabili-

dade social atingiu tantas famílias. Nunca 

foi tão importante ser solidário e estar 

com o coração aberto ao próximo. 

Para a Organização das Voluntárias de 

Goiás, a nossa OVG, foram dias de mui-

to trabalho, perseverança, dedicação e, 

acima de tudo, preocupação em aten-

der os mais vulneráveis. E conseguimos! 

Superamos a marca de três milhões de 

atendimentos ano. Aqui, ressalto a nossa 

união com o Gabinete de Políticas So-

ciais, o GPS, coordenado pela presidente 

de honra da nossa Organização, Graci-

nha Caiado, em várias ações, mas prin-

cipalmente na Campanha de Combate à 

Propagação do Coronavírus. A iniciativa, 

que começou em março de 2020, entre-

gou 1 milhão de cestas básicas nos 246 

municípios goianos.

São números que aquecem o meu cora-

ção, me enchem de orgulho e me deixam 

mais disposta a celebrar esse período de 

final de ano. Acredito que o verdadeiro 

Natal é quando nos dispomos, todos os 

dias, a renascer e deixar que Deus entre 

em nossa alma. E a OVG fez isso nos 365 

OVG lembra que o 
Natal somos todos nós

LEITURA
DICA DE

Adryanna  
Melo Caiado*

dias de 2021.

Agora, é tempo de comemorar. Nós 

fazemos questão de ter como convida-

dos especiais todas as famílias goianas. 

A nossa celebração se concretiza com o 

“Natal do Bem”. A festa mais esperada 

pelas famílias goianas acontece até 02 

de janeiro de 2022, no Centro Cultural 

Oscar Niemayer.

Eu e toda a OVG estamos de braços 

abertos para receber o público. Tem Vila 

de Natal, Parada Natalina, inédita em 

Goiás, espetáculos gratuitos de dança e 

música, e diversão garantida com perso-

nagens vivos e em espaços interativos. 

A OVG e o Governo de Goiás também 

fazem questão que a alegria do nosso 

“Natal do Bem” chegue a todos os 246 

municípios goianos. Por isso, ao longo do 

mês de dezembro, estamos distribuindo 

meio milhão de brinquedos. Queremos 

e desejamos, de coração, garantir o di-

reito de brincar e um Natal com mais 

dignidade e alegria para as famílias em 

situação de vulnerabilidade social. 

Sou muito grata a Deus por me permitir 

estar à frente da família OVG, formada 

por voluntários e colaboradores que 

exercem suas atividades com bondade, 

paciência, alegria, generosidade e assim 

iluminam o caminho de tantas pessoas. 

Que neste ano e no que se inicia, pos-

samos nos lembrar que somos nós os 

responsáveis por manter vivo o verda-

deiro sentido do Natal. Isso acontece 

quando aprendemos a ser solidários e 

nos mobilizamos para estender a mão 

a quem precisa.

Adryanna Melo Caiado, diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

 6  |  BOLETIM SEMANAL

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
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