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Boletim semanal

Retomada completa 17 meses com 
programas voltados para população mais 

atingida pela pandemia
A pandemia de Covid-19, além de mi-

lhões de infecções e mortes, trouxe 

cenário de crise econômica e sanitária, 

escassez de produtos e serviços, e im-

previsibilidade sobre o futuro. Em 04 de 

agosto de 2020, a Secretaria de Estado 

da Retomada é criada, após sanção de 

lei pelo governador Ronaldo Caiado. A 

Pasta surge com a incumbência de mi-

tigar os impactos negativos da crise e 

buscar alternativas para o incremento 

da renda e geração de empregos, com 

foco, principalmente, na parcela da po-

pulação mais vulnerável. 

“Nossa pauta é estarmos à frente dos 

problemas que já sabemos que vamos 

enfrentar, que são o desemprego e a 

queda na capacidade de renda das 

pessoas. Este é o objetivo”, disse o go-

vernador. “A Retomada, hoje, é a secre-

taria que tem o foco mais importante 

do governo no sentido de que todas as 

outras guardarão uma política de apoio 

e de sustentação aos goianos que fo-

ram, do ponto de vista econômico e so-

cial, atingidos pela Covid-19”, reforçou. 

 

CERVEJA DE MANDIOCA
Em interação com Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (Seapa), Gabinete de Políticas Sociai 

(GPS) e Agência Goiana de Assistên-

cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (Emater), a Retomada teve 

como primeira ação, a promoção de par-

cerias com cervejarias de renome como 

Ambev e Colombina para que a mandio-

ca cultivada por pequenos produtores, 

principalmente do Nordeste goiano, fos-

se adquirida, servindo de matéria-prima 

para a criação de novas bebidas.

O pagamento é realizado imediata-

mente ao fim da colheita. Hoje, a to-

nelada da mandioca em Goiás tem o 

valor de R$ 920, o segundo maior do 

Brasil, atrás apenas do Maranhão. Ante-

riormente, o destino final do tubérculo 

plantado era incerto para os produto-

res, assim como a renda, uma vez que, 

por falta de compradores ativos, os 
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produtos eram, às vezes, descartados. 

 

MAIS EMPREGOS E MAIS CRÉDITO
Até 2019, a média mensal de oferta de 

vagas de emprego formal, no Estado, 

girava em torno de 350 e mesmo assim, 

muitas não eram preenchidas, em razão 

da falta de qualificação profissional dos 

candidatos. Com a implantação do pro-

grama Mais Empregos, o número de va-

gas mensais disponibilizadas aumentou 

mais de 1.100%, chegando à marca de 4 

mil oportunidades. Além disso, o progra-

ma oferece cursos profissionalizantes a 

interessados em obter qualificação.

Para micro e pequenos empresários, 

a gestão Caiado colocou em prática o 

programa Mais Crédito. O público-alvo 

é empresas que, em governos anterio-

res, não receberam incentivos para se 

desenvolver e foram excluídas das li-

nhas de financiamento. Pelo programa, 

atualmente, empreendedores podem 

negociar dívidas de maneira extrajudi-

cial e conseguir acesso ao crédito de 

forma facilitada, inclusive com opção de 

juro zero ou sem necessidade de aval. 

 

COTECS
Antigamente chamados de Institutos 

Tecnológicos do Estado de Goiás (Ite-

gos), os atuais Colégios Tecnológicos do 

Estado de Goiás (Cotecs) eram geridos 

por várias Organizações Sociais (OSs) e 

estavam sob responsabilidade de dife-

rentes pastas que não se comunicavam 

entre si, assim como o gerenciamento 

de vagas de emprego, que não era cen-

tralizado. Dessa forma, sem interação, 

os cursos disponibilizados, por vezes, 

não atendiam a demanda do mercado 

de trabalho.

A gestão Caiado mudou não só o nome 

das 17 unidades, hoje os Cotecs são ad-

ministrados pela Universidade Federal 

de Goiás (UFG). A Secretaria de Estado 

da Retomada conectou os colégios ao 

programa Mais Empregos, a fim de ofe-

recer qualificação alinhada às oportuni-

dades de trabalho, com análise das ne-

cessidades do mercado, para a oferta de 

cursos. Empresas interessadas podem 

solicitar, ainda, cursos personalizados 

junto aos Cotecs, com o dever de avaliar 

a contratação de todas as pessoas que 

receberem certificados. 

Para evitar a evasão e garantir 

capacitação, emprego e renda, o Go-

verno de Goiás criou a Bolsa Qualifi-

cação. O auxílio no valor de R$ 250 

é disponibilizado para estudantes de 

cursos profissionalizantes nos Cotecs, 

em situação de vulnerabilidade social, 

integrantes do programa Goiás Social.  
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COOPERAÇÃO
Em gestões passadas não houve in-

teresse em formular ações e iniciati-

vas voltadas, especificamente, para 

as cooperativas. Na gestão Caiado, 

isso mudou. Atualmente, o Governo 

de Goiás promove políticas públicas 

de incentivo ao cooperativismo, além 

da constituição e o fortalecimento 

de cooperativas por meio de uma in-

cubadora, a IncubaCoop, que auxilia 

grupos a formarem uma entidade. Ain-

da é disponibilizado o benefício que 

oferece desconto de 80% no valor do 

arquivamento de atos constitutivos de 

cooperativas na Junta Comercial do 

Estado de Goiás (Juceg).

“Nossa diferença é que governamos o 

Estado onde a gestão é feita com espí-

rito público. Todos os homens e mulhe-

res que compõem o governo têm dois 

órgãos que funcionam entrelaçados, 

muito fortes, no planejamento do Go-

verno de Goiás: o cérebro e o coração”, 

definiu o governador Ronaldo Caiado. 

 

EM TODO CANTO
Para lidar com as necessidades espe-

cíficas de cada região do Estado em 

meio à pandemia, a Retomada promove 

o levantamento, desde janeiro de 2021, 

das demandas e potencialidades dos 

municípios por meio da Caravana da 

Retomada.

A pasta viaja de cidade em cidade para 

conhecer, in loco, o que cada lugar e co-

munidade precisa. Desde seu início, a ca-

ravana já vistoriou 60 municípios e aten-

deu diretamente mais de 6 mil pessoas.

Em gestões anteriores não havia 

mapeamento sobre a produção do ar-

tesanato goiano. Hoje, isso é feito por 

meio do Sistema do Artesanato de Goiás 

(SAG), que permitiu a criação de uma 

cartilha para fomentar o turismo vincu-

lado à atividade. Os profissionais foram 

identificados e cadastrados para obterem 

a Carteira do Artesão, outra novidade, que 

facilita acesso a dispositivos de divulga-

ção oferecidos por parte do Estado.

Os governos anteriores abandonaram 

o mapeamento e acompanhamento 

dos Arranjos Produtivos Locais, conjun-

tos de empresas e empreendimentos 

que atuam em uma mesma localidade 

e mantêm vínculos entre si, conhecidos 

pela sigla APL.  A atual gestão do Go-

verno de Goiás, sob o comando do go-

vernador Ronaldo Caiado, já identificou 

e recadastrou 22 APLs. A identificação 

e o acompanhamento são importantes 

para o planejamento de ações e polí-

ticas públicas que contemplem as ne-

cessidades dos negócios.
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Retomada e Seds discutem 
estímulo ao empreendedorismo em 

comunidades tradicionais
A gerente do Artesanato da Retoma-

da, Miriam Pires, se reuniu com equipe 

da Secretaria da Desenvolvimento Social 

(Seds), na sexta (14), para discutir ações 

do Artesanato e empreendedorismo em 

comunidades tradicionais. O grupo levan-

tou a possibilidade de levar o Programa 

Crédito Social a famílias em situação de 

vulnerabilidade. 

Representaram a Seds, a superintendente 

dos Direitos Humanos, Ana Luísa Freire; a 

superintendente da Mulher e da Igualdade 

Racial, Rosilene Oliveira; a gerente de Pro-

moção da Igualdade Racial, Evelin Georda-

na; o gerente de Gestão do Fundo Estadual 

de Assistente Social, Fernando Barcelos; 

e o gerente de Comunidades Tradicionais, 

Silvano Macedo.
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Retomada entrega RGs feitos durante 
edições da Caravana da Retomada

Durante a semana, ocorreram  entregas 

dos  RGs  destinados aos moradores de 

municípios que se cadastraram em ações 

da Caravana da Retomada. Na segunda 

(10), o prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo 

Mendonça, esteve na Secretaria da Retoma-

da e recebeu os documentos prontos em 

encontro com o secretário César Moura, a 

gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes, e  o gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tecno-

lógicos, Rodrigo Rodrigues. 

Na terça (11), foi a vez do assessor da pre-

feitura de Itaporã, Muryllo Regis, buscar os 

RGs destinados ao município. A entrega 

também foi feita para Itajá, na quinta (13) 

ao prefeito Renis César de Oliveira, e à se-

cretária de Assistência Social, Karen Assis.
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NOTAS
NOTAS

 Rodada de negócios com a XporY

A superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda,  Raíssa Rodrigues, 

conversou com o CEO da XporY, Rafael Barbosa, na segunda (10), para tratar sobre a 

utilização da plataforma em rodada de negócios.  A XporY é uma ferramenta multilate-

ral, na qual o beneficiário pode negociar dívidas oferecendo produtos e serviços.

Diversidade
e inclusão

A organização de um Feirão 

do Mais Empregos voltado 

para pessoas LGBTQIA+ foi 

tema de reunião realizada na 

quarta (12) pela Gerência de 

Intermediação e Recolocação 

no Trabalho. Os integrantes da 

Gerência, Yara Nunes (geren-

te),  Briza Amaral (assessora) 

e João Pedro Roriz (assessor 

técnico) conversaram com o 

representante do grupo Trans 

Mission, Gilvan Oliveira, para 

acertar os detalhes da ação.

Programa Goiás Tec
Equipes da gerência de Qualificação Pro-

fissional e Colégios Tecnológicos da Reto-

mada e da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), realizam uma reunião técnica, na 

quinta (13), para planejamento de ofertas 

de cursos de qualificação profissional para 

estudantes  inscritos no Programa Goiás 

Tec, instituído pela Secretaria de Educação 

(Seduc Goiás). O público alvo da ação são 

estudantes da rede pública de comunidades 

Quilombolas, da Zona Rural e Ribeirinhas. 

Os cursos serão ofertados na modalidade 

EaD, com 80% do conteúdo gravado e 20% 

presencial. Participaram, da Retomada, os 

analistas pedagógicos Adriana Cecília Ba-

silio, Edith Maria Souza, Ivanildes da Cruz, 

Marinalva Nunes, Peres Junior e Pryscylla 

Calil. Já da UFG, estiveram presentes os 

professores Daiana Pimenta, Alex e Silvana.
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NOTAS
NOTAS

Parceria entre Retomada, IMB e Corecon/GO
Representando a Retomada, a gerente de Avaliações e Informações, Suellen Mara, par-

ticipou de reunião com a presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás (Co-

recon/GO), Kerssia Preda Kamenach, e com o diretor do Instituto Mauro Borges (IMB), 

Guilherme Resende Oliveira, na quarta (12), sobre a parceria com a pasta, iniciada em 

2021. O grupo discutiu a realização de uma série de debates ao longo do ano sobre de-

senvolvimento regional, conectando setor privado, universidade e sociedade civil.

Desenvolvimentos
 de habilidades

A assessora de projetos da Retomada, 

Márcia Pires, realizou um treinamento de 

equipe, na sexta (14). O objetivo foi desen-

volver novas habilidades comportamentais 

com foco em inteligência relacional, asser-

tividade, resiliência e equilíbrio emocional. 

A aposta em energias renováveis é um exemplo prático de que é possível aliar 

desenvolvimento com meio ambiente. Esse foi tema do programa  Retomada 

em Conexão do último sábado (8). A apresentadora Suellen Mara conversou 

com o gerente de Monitoramento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Goiás e com o superintendente de Produção 

Rural Sustentável da  Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Seapa), Donalvam Maia. O programa é exibido ao vivo 

pela TBC, às 13 horas. Você confere a edição da semana passada 

na íntegra pelo YouTube, no link abaixo.

Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=BrTDJXDHnaU&t=289s


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

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.curtamais.com.br/goiania/colegios-tecnologicos-de-goias-abrem-18-mil-vagas-para-cursos-gratuitos
https://revistazelo.com.br/poder/colegios-tecnologicos-de-goias-abrem-inscricoes-para-18-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/
https://www.aredacao.com.br/noticias/162141/colegios-tecnologicos-de-goias-abrem-18-mil-vagas-nos-cursos-gratuitos
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Ao traçar o cenário dos pequenos negócios 

é constatado o forte impacto da pandemia 

do coronavírus sobre o empreendedorismo, 

comprovado por pesquisas regulares do 

Sebrae, compiladas pelo nosso Observa-

tório. Estamos falando de um universo que 

congrega, no Brasil, 20 milhões de pequenos 

negócios, sendo 664 mil em Goiás (212 mil 

em Goiânia).

Nesse momento de crise, fica evidenciado 

a necessidade de somar esforços para ga-

rantir e proteger a manutenção das micro 

e pequenas empresas, que representam 

99% de todas as empresas brasileiras, ge-

ram quase 30% das nossas riquezas e são 

responsáveis por grande parte do estoque 

de empregos formais. A retomada da eco-

nomia, superando os desafios da pandemia 

da covid-19, passa pelo empreendedorismo.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, 

no 3º trimestre de 2021, 85% das empresas 

estão operando (o maior índice de funciona-

mento de 2021), sendo que 26% da mesma 

forma que antes da crise, 59% estão funcio-

nando com mudanças por causa da crise, 

9% interromperam temporariamente e 6% 

decidiram fechar a empresa de vez.

Vejamos quem são as três principais ativi-

dades em cada categoria. Nos setores que 

estão funcionando da mesma forma que an-

tes da crise: oficinas e peças de auto (40%), 

indústria-outros (37%) e saúde (36%). Os 

que funcionam com mudanças: academias 

e atividades físicas (73%), educação (71%) 

e beleza (70%). Já os que interromperam 

temporariamente: economia criativa (31%), 

artesanato (23%) e turismo (21%). 

Interessante observar ainda nessa pesquisa 

que a proporção de empresas com queda 

no faturamento reduziu ao menor patamar 

da série histórica. E isso é um indicador que 

sinaliza o início da retomada econômica. 

Não obstante, 71% das empresas apresen-

taram queda no faturamento em relação a 

antes da pandemia. No entanto, já foi pos-

Um novo olhar aos pequenos negócios 

LEITURA
DICA DE

Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto* 

sível identificar que 12% tiveram aumento 

no faturamento. 

Já os dados do Caged apontam que 83% 

dos empregos de Goiás, gerados em 2021, 

foram pelos pequenos negócios, índice 

que supera o percentual nacional que é 

de 79%. As MPEs geraram 88.477 empre-

gos formais, de janeiro a outubro de 2021. 

Isso representa 55% da massa salarial do 

Estado, nada menos que 61% da força de 

trabalho estão nos pequenos negócios e 

gera 35,5% do PIB estadual (FGV Proje-

tos). 

Esses dados ratificam e reafirmam a ideia 

de se buscar todas as formas para ajudar 

o pequeno negócio a vencer esse momen-

to de dificuldades. Uma ação importante 

nessa direção é estimular e incentivar os 

consumidores a priorizar as suas compras 

nos pequenos negócios de sua rua, bairro 

e cidade. 

Outra questão relevante é pensar pro-

dutos, serviços e atender grupos antes 

“invisíveis”. Atender esses segmentos é 

um diferencial de muitas empresas, que 

estão abertas à diversidade. O que implica 

expandir os horizontes para pautas sociais 

e raciais. Isso revela uma capacidade de 

demonstrar abertura para implementar 

novas soluções focada em atender o pú-

blico de forma mais ampla e inclusiva.

Para solucionar as dificuldades viven-

ciadas por todos nós ao longo dos últi-

mos meses, precisamos avançar e reto-

mar o quanto antes a nossa capacidade 

de desenvolvimento, atacando questões 

centrais como o desemprego, a fome e 

a desigualdade social. O Sebrae tem se 

empenhado ao máximo em demonstrar 

um novo olhar ao potencial dos pequenos 

negócios como forma segura de contribuir 

para superar esse momento de desafios 

e retomar a marcha do crescimento eco-

nômico que o país e o estado tanto ne-

cessitam.

*Antônio Carlos de Souza Lima Neto é superintendente do Sebrae-GO
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#SAÚDE
MENTAL
IMPORTA

Janeiro Branco
Mês da Conscientização

da Saúde Mental

O Janeiro Branco coloca em evidência questões

e necessidades relacionadas à nossa Saúde

Mental e Emocional, promovendo

conscientização sobre a importância da

prevenção ao adoecimento emocional. Confira

abaixo maneiras de cuidar da sua saúde mental:

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS
FÍSICOS

CONTATO COM A
NATUREZA

ESPIRITUALIDADE
SAUDÁVEL

ABERTURA A NOVOS
CONHECIMENTOS

PRÁTICAS E HOBBIES

TERAPÊUTICOS

AUTOCONHECIMENTO TERAPIA

VÍNCULOS SOCIAIS
PROFUNDOS


