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Goiás Social leva cursos profissionalizantes 
a Nova América, Morro Agudo, Monte 

Alegre de Goiás e Cavalcante 
O programa Goiás Social atendeu os mo-

radores de Nova América, na terça (31), e 

de Morro Agudo, na quarta (1), para o início 

dos cursos profissionalizantes oferecidos 

pela Secretaria da Retomada, em parceria 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar Goiás). A diretora do Colégio 

Tecnológico (Cotec), Andressa Souza, e o 

assessor Andrew Fernandes, representa-

ram a pasta nesta ação em nome do go-

vernador Ronaldo Caiado, acompanhando 

as aulas e destacando a importância do 

projeto na busca por renda.

Foram disponibilizados cursos de produ-

ção de doces, panificação rural e serviços 

de beleza, via Colégios Tecnológicos (Co-

tecs), estimulando o empreendedorismo, 

o emprego e renda. Em Nova América, a 

equipe foi recebida pelo prefeito Cleber 

Junio, que discursou na abertura dos cur-

sos. O prefeito de Morro Agudo, Vinícius 

Cruz, também recepcionou os servidores 

da pasta. Durante as visitas, o programa 

destacou a importância da qualificação e 

da capacitação na recolocação no mer-

cado de trabalho.

Nova América - Curso de Serviços de Beleza

Nova América - Curso de Panificação Rural
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Monte Alegre de Goiás - Curso de 

Serviços de Beleza

Cavalcante - Curso de Confeitaria

Morro Agudo - Curso de Produção de Doces Nova América - Curso de Produção de Doces
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Maratona da Lei Aldir Blanc  
continua por cinco municípios

 Os atendimentos da Lei Aldir Blanc con-

tinuaram a todo vapor durante a semana. 

Equipes da Retomada e da Secult Goiás 

orientaram artesãos e artistas a se inscre-

verem nos editais em Iporá, na terça (31), 

em Leopoldo de Bulhões, na quarta (1), em 

Caiapônia, Vianópolis e Silvânia, na quinta 

(2), além da divulgação nas Caravanas da 

Retomada. Durante a passagem por Silvâ-

nia, foi discutida a criação de espaços de 

venda de artesanato na região da Estrada 

de Ferro.

O objetivo dessa maratona por Goiás é 

realizar atendimentos individuais, tiran-

do dúvidas e auxiliando cada artista com 

seu projeto a ser contemplado. Dessa 

vez, os gerentes Cleiton Bento (Parce-

rias e Convênios) e Miriam Pires (Arte-

sanato), e a técnica em Gestão Pública, 

Letícia Oliveira, foram os representantes 

da Retomada na ação. A líder de Área 

ou Projeto, Rosane Oliveira, realiza aten-

dimento presencial, em Goiânia, na Casa 

do Turismo, e auxílio via 

WhatsApp.

Os contatos e mais infor-

mações você pode encon-

trar pelo site da Retomada. 

LEIA

AQUI

MAIS

Leopoldo de Bulhões

Caiapônia

https://www.instagram.com/p/CSy64KjL0cQ/?utm_medium=copy_link


Iporá

Orizona

Silvânia
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Caravana da Retomada esteve 
em Perolândia e Varjão

Durante esta semana, a equipe da Carava-

na da Retomada esteve em Perolândia, na 

terça (31), e em Varjão, na quinta (2), para 

apresentar os programas da pasta aos mo-

radores dos municípios. Nas duas cidades 

foram oferecidas palestras e atendimento 

dos parceiros do programa, como as con-

sultorias do Sebrae Goiás, além dos serviços 

do Mais Empregos e Mais Crédito. A Goi-

ásFomento e o Banco do Brasil ofereceram 

linhas de crédito para os empreendedores 

afetados pela pandemia. 

Em Perolândia, o gerente de Emprego e 

Renda, Rodrigo Rodrigues, e a assessora 

Ana Paula Oliveira visitaram o assentamen-

to Lagoa do Bonfim e a Cooperativa Núcleo 

de Costura. Na ocasião, apresentaram o 

Projeto da Cerveja de Mandioca aos produ-

tores rurais da região. A cidade foi inserida 

no Mais Empregos para a divulgação diária 

das vagas de oportunidades de trabalho 

ofertadas. 

Já em Varjão, além dos atendimentos in-

dividuais, os parceiros realizaram palestras 

sobre empreendedorismo no campo e a 

bacia leiteira, de forma a aproveitar as po-

tencialidades do município e impulsionar 

a economia. Desta vez, o gerente Rodrigo 

Rodrigues foi acompanhado pela supe-

rintendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, a 

gerente de Cooperativismo, Rhaquel Lie-

gem, e pela assessora Yasmin de Souza. Na 

abertura do evento, Raíssa discursou sobre 

emprego, renda, além da importância de 

capacitação e qualificação.

Varjão
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Perolândia
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Retomada participa de Café  
com CBN no Sebrae Goiás

O Secretário da Retomada, César 

Moura, participou na terça (31), do even-

to Café com CBN no Sebrae Goiás. O 

encontro, foi dividido em quatro blocos 

com diferentes convidados especialis-

tas nos temas discutidos. O primeiro, 

abordou “Reflexões da Pandemia na 

Economia e no Empreendedorismo”, 

com o professor de economia e mem-

bro da Escola de Gestão e Negócios 

da PUC Goiás, Sérgio Duarte.

Já no segundo bloco, o titular da Re-

tomada participou do bate-papo com 

o lado do diretor-superintendente do 

Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza 

Lima Neto, para falar sobre “Parcerias 

que fomentam as Micro e Pequenas 

Empresas”.  Moura declarou que “As 

conexões entre Sebrae Goiás e as 13 

entidades do Conselho Deliberativo, 

são importantes para fomentar as 

micro e pequenas empresas (MPEs) e 

realizar parceria entre as pastas gover-

namentais”. 

Linhas de Crédito foi tema do terceiro 

bloco, com participação do diretor de 

Tecnologia e Gestão do Sebrae Goiás, 

João Carlos Gouveia e o diretor-presi-

dente da GoiásFomento, Rivael Aguiar. 

O evento terminou com o quarto bloco, 

sobre o Mercado Digital, recebendo os 

convidados Marcelo Lessa, diretor Téc-

nico do Sebrae Goiás e Maxwell Coelho, 

empresário e CEO da Oferta Play. 

Fotos: Edmar Wellington
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FCO destina R$ 1,53 bilhão para  
Goiás de janeiro a julho de 2021

A 365ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Desenvolvimento do Estado da Câmara 

Deliberativa (CD/CDE) foi realizada na terça 

(31), com a presença do secretário da Reto-

mada, César Moura, e demais conselheiros. 

Na ocasião foram aprovadas 64 propostas 

de financiamento do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 

na ordem de R$ 64,96 milhões, que devem 

gerar 287 empregos diretos. No período 

compreendido entre janeiro e julho já foi 

aportado R$ 1,53 bilhão de recursos do fun-

do em território goiano. 

Na reunião de número 365, o setor em-

presarial foi contemplado com 12 cartas-

-consultas, no valor de R$ 16,24 milhões, 

que têm previsão de auxiliar na geração de 

202 vagas de trabalho. Já para os produto-

res rurais, 52 financiamentos foram aprova-

dos, que totalizam R$ 48,71 milhões e têm 

capacidade para gerar novos 85 empregos.

Dos 246 municípios goianos, 236 já rece-

beram financiamentos do FCO de janeiro a 

julho de 2021. O acumulado dos sete meses, 

de R$ 1,53 bilhão, foi aprovado para financiar 

atividades rurais e empresariais em Goiás, 

além dos R$ 360,4 milhões destinados à 

Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno (Ride). 

Mais de 84% do valor aprovado nos primei-

ros sete meses de 2021 foi para empreendi-

mentos de micro, pequeno e médio porte, 

o que corresponde a R$ 1,29 bilhão. Já os 

empresários e produtores rurais de grande 

e médio porte foram contemplados com R$ 

238,4 milhões.
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NOTAS
NOTAS

Inscrições da Lei Aldir 
Blanc em Porangatu

Na segunda (30), a assessora da Retoma-

da, Isabela da Cruz, deu continuidade nas 

inscrições dos artesãos na Lei Aldir Blanc. 

A ação foi realizada em Porangatu com 

objetivo de levar o auxílio emergencial para 

todo o setor cultural em Goiás.

Rally de pescaria em Goiás
O titular da Retomada, César Moura, se en-

controu, na segunda (30), com o diretor da 

Associação Great Amazon World Fishing Rally 

Brasil, Takafumi Kamoshida; o coordenador da 

entidade, Chihiro Yamamoto, e o diretor da 

pasta Japão e Estados Unidos da Câmara de 

Comércio Exterior, ligada à Acieg. Os executi-

vos apresentaram o projeto do evento, que já 

foi realizado no Japão e na China, e que deve 

ser realizado em Goiás em 2022.

Inclusão na  
Lei Aldir Blanc

Para esclarecer dúvidas sobre o edi-

tal de Artesanato e Arte Popular da Lei 

Aldir Blanc, a gerente de Artesanato 

Miriam Pires, se reuniu com equipe da 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), na segunda (30). A parce-

ria visa inserir projetos dos artesãos 

refugiados venezuelanos de origem 

Warao no Mapa Goiano. Em nome da 

Seds estavam, a superintendente de 

Diretos Humanos, Ana Luísa Freire, o 

assessor Gabriel Santalucia; além dos 

especialistas Roberto da Pastoral e 

Bruno Karasiaki.

Treinamento para 
atendimento da  
Lei Aldir Blanc

A Secretaria da Retomada e a Secult Goiás 

realizaram, na segunda (30), uma reunião de 

treinamento com gestores municipais do in-

terior do Estado sobre os editais da Lei Aldir 

Blanc. O objetivo é formar multiplicadores 

locais que possam auxiliar artistas, artesãos 

e trabalhadores da cultura a se inscreve-

rem para receber o auxílio emergencial. O 

treinamento foi ministrado pelo gerente de 

Audiovisual e Criatividade da Secult Goiás, 

Wellington Dias, a superintendente da Reto-

mada do Trabalho, do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, e a gerente de Artesanato 

da Retomada, Miriam Pires.



NOTAS
NOTAS

Conselho Estadual da Mulher de Goiás
O Conselho Estadual da Mulher do Esta-

do de Goiás (Conem), por meio da Câmara 

Técnica de Enfrentamento ao Racismo e 

Diversidade, promoveu, na segunda (30), 

um debate sobre habitação quilombola. A 

gerente de Informações e Avaliações da 

Retomada, Suellen Mara, participou com 

dados sobre as ações da pasta nas comu-

nidades quilombolas, relacionadas à agri-

cultura familiar, artesanato, capacitação e 

profissionalização. Além disso, arquitetas, 

advogadas e conselheiras do Conem con-

versaram com mulheres quilombolas sobre 

as necessidades que precisam ser atendidas 

na construção das casas previstas no edital 

do Concurso CAU/GO nº 01/2021, em par-

ceria com a Agência Goiana de Habitação 

(Agehab), que vai selecionar propostas de 

habitação de interesse social para a comu-

nidade.

Orientações para gestores da Assistência Social
Representando a Secretaria da Reto-

mada, a chefe de gabinete, Lucyanna 

Marcella Melo, participou, na terça (31), 

da cerimônia de encerramento do ciclo 

de Diálogos sobre o Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), que capacitou 

gestores e técnicos da assistência social 

dos 246 municípios de Goiás. O Suas foi 

iniciado em 3 de agosto, quando a parce-

ria entre os governos Estadual e Federal 

foi firmada. O trabalho realizado entre a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social (Seds) e o Ministério da Cidadania 

foi encerrado com a presença da presi-

dente de honra da OVG e coordenadora 

do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), 

a primeira-dama Gracinha Caiado, a se-

cretária Nacional de Assistência Social, 

Maria Yvelônia, e outros representantes 

estaduais e municipais.
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NOTAS
NOTAS

Planejamento do Incubacoop
Os gerentes da Retomada, Rhaquel Lie-

gem (Cooperativismo) e Rafael Sôffa (De-

senvolvimento de Áreas Vulneráveis), par-

ticiparam, na terça (31), de reunião com o 

analista de cooperativismo da OCB-GO, 

Carlos Eduardo Matos, para alinhamento e 

planejamento da execução do IncubaCoop. 

Vagas de trabalho 
em Nerópolis

Reunião com a 
Defensoria Pública

O secretário da Retomada, César 

Moura, e a superintendente da Re-

tomada do Trabalho do Emprego 

e da Renda, Raíssa Rodrigues, par-

ticiparam de reunião, na quarta (1), 

com o conselheiro da Associação 

Comercial de Nerópolis (Acianer), 

Ancelmo Pereira, e outros repre-

sentantes da entidade. O grupo 

discutiu a possibilidade de incluir 

as oportunidades de emprego dis-

poníveis nas empresas associadas 

no programa Mais Empregos, para 

serem divulgadas pela Retomada. 

A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Secretaria da Retomada, 

Yara Nunes, se reuniu, na quarta (1), com re-

presentantes do Núcleo de Execução Penal, 

da Defensoria Pública do Estado, para falar 

sobre colocação e recolocação no mercado 

de trabalho. Na ocasião, Nunes apresentou 

a pasta e as ações voltadas à qualificação 

profissional e acesso ao mercado de traba-

lho. Participaram os defensores públicos, 

Singridy Palles e Salomão Neto, e as esta-

giárias Luciana Oliveira e Thalita Monteiro.

Cursos e treinamentos 
dos Colégios Tecnológicos

A gerente de Qualificação Profissional 

e Colégios Tecnológicos da Secretaria da 

Retomada, Thais Finatto, se reuniu, na 

terça (31), com representantes da Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG) e da 

Goiás Turismo. Uma parceria foi firmada 

para a realização de cursos e treinamen-

tos dos Colégios Tecnológicos de Goiás 

(Cotecs).

 BOLETIM SEMANAL |  11  



 12  |  BOLETIM SEMANAL

NOTAS
NOTAS

Escritório do Compliance
A equipe do escritório do Compliance se 

reuniu, na quarta (1), para implantar uma 

auditoria interna sobre possíveis riscos de-

tectados pelo programa. Participaram da 

Retomada o superintendente de Gestão In-

tegrada (GI), Cristiano Gomes, o assistente 

operacional, Ítalo Thiago Silva, o líder de Área 

ou Projeto, Arthur Henrique de Queiroz, e 

as assessoras, Ariane Moraes e Tatiane Ca-

valcante. Da Controladoria-Geral do Estado 

estavam presentes a gestora de Finanças e 

Controle, Alessandra Scartezini, e o gestor de 

Finanças e Controle, Paulo Henrique Vicente.

Trabalho em 
transmissão de energia

O alinhamento para disponibilizar 700 

vagas de trabalho via Mais Empregos 

na área de transmissão de energia foi 

discutido em reunião, na quinta (2), com 

representantes da Retomada e da em-

presa Silvânia Transmissão de Energia. 

Participaram do encontro on-line, o se-

cretário da pasta, César Moura, e a ge-

rente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes.

Obras do Cerart

Equipes da Retomada e da Secult 

Goiás se reuniram, na quarta (1), para 

alinhar o início das obras do Cen-

tro de Referência do Artesanato de 

Goiás (Cerart-GO), que ainda está em 

fase de planejamento. Participaram, 

da Retomada, o secretário da pasta, 

César Moura, o superintendente de 

Gestão Integrada, Cristiano Gomes, 

e a gerente de Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos, Thais 

Finatto. Também estavam presentes, 

da Secult Goiás, a superintendente 

de Patrimônio Histórico Cultural, Tâ-

nia Mendonça, e a gerente de Fisca-

lização e Manutenção de Obras do 

Patrimônio Cultural, Débora Meireles, 

além do gestor de Projetos da Marsou 

Engenharia, André Luiz Laune. Ficou 

acordado que será realizada uma visi-

ta técnica ao local na próxima sema-

na para finalização do projeto, dando 

início às obras.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Projeto da Cerveja 
de Mandioca ao 
Jornal A Redação

Para falar sobre a importância do Projeto 

da Cerveja de Mandioca para agricultura 

familiar e desenvolvimento regional, o se-

cretário da Retomada, César Moura, con-

cedeu entrevista ao Jornal A Redação na 

quinta (2).

Retomada e Secult Goiás no Jornal 96.5 FM
O secretário da Retomada, César Moura, concedeu entrevista ao Jornal 96.5 fm. Na se-

gunda (30), Moura falou ao vivo na rádio sobre os programas desenvolvidos pela Reto-

mada e também sobre a Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

Cursos do Cotec no Goiás Social, em matéria para a TBC

A superintendente de Profissionalização 

da Retomada, Leandra de Assis, falou 

com a reportagem da TBC sobre os cur-

sos de capacitação que são ofertados 

em vários municípios do interior do Es-

tado, dentro do Programa Goiás Social. 

Parceiros como a UFG e o Senar também 

foram citados na matéria.

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


 14  |  BOLETIM SEMANAL

As primeiras experiências do cooperativis-
mo brasileiro remontam ao final do século 
19, com a criação da Associação Cooperativa 
dos Empregados, em 1891, em Limeira (SP), 
e da Cooperativa de Consumo de Camaragi-
be, em Pernambuco ainda em 1894. A partir 
de 1902, surgem as primeiras experiências 
das caixas rurais, no Rio Grande do Sul e, em 
1907, são criadas as primeiras cooperativas 
agropecuárias em Minas Gerais.

Em Goiás, a história do cooperativismo 
ganha um capítulo importante a partir da 
criação do Programa Coopera Goiás, lançado 
pelo governador Ronaldo Caiado, em dezem-
bro de 2020, na sede do Sistema OCB/GO, 
um dos parceiros da iniciativa do Governo 
de Goiás. Durante as visitas aos quase 30 
municípios goianos através da Caravana da 
Retomada, pudemos levar informações sobre 
as vantagens de se constituir cooperativas 
aos moradores destes lugares. Seguindo a 
determinação do nosso governador, estamos 
em uma campanha constante de estímulo da 
prática cooperativista, levando a ideia deste 
modelo econômico mais justo socialmente 
e de importante papel no desenvolvimento 
regional.  

Além da criação direta de emprego, por 
meio de toda a cadeia produtiva que o integra, 
o cooperativismo também tem uma impor-
tante contribuição para a economia de onde 
é adotado como exemplo de justiça social. 
Segundo o Anuário do Cooperativismo Bra-
sileiro de 2021, apesar dos impactos gerados 
pela pandemia da Covid-19, o setor cresceu 
em Goiás. De acordo com o documento, di-
vulgado pela OCB Nacional, as cooperativas 
goianas deram um salto significativo em 2020 

Cooperativismo como motor da 
retomada econômica e social

*Rhaquel Liegem é gerente de Cooperativismo da Secretaria da Retomada

LEITURA
DICA DE

Rhaquel  
Liegem* 

com o ingresso de 42 mil novos cooperados, 
passando de 259.316 (2019) para 301.108, um 
aumento de 16,1%. 

Nosso Estado fechou 2020 com 235 coope-
rativas em atividade, o que colocou Goiás no 
sexto lugar no ranking nacional em número 
de unidades ativas. O número de empregos 
diretos gerados pelas cooperativas goianas 
cresceu de 11.895 (2019) para 12.843 (2020), 
aumento de 7,96%, acima da média nacio-
nal no ano. Ainda de acordo com o Anuário, 
o cooperativismo goiano gera quase 13 mil 
empregos diretos. Apenas as cooperativas 
do agronegócio injetaram R$ 9,1 bilhões na 
economia goiana em 2020, o que representa 
aumento de 28,7% em relação a 2019, segun-
do o relatório da OCB Nacional. 

Nosso papel na gerência de Cooperativismo 
da Secretaria de Estado da Retomada é, além 
de divulgar e estimular a prática cooperati-
vista, auxiliar em todos os processos visando 
agilizar o máximo possível a inauguração de 
cooperativas em todo o Estado, nos mais 
variados ramos de atuação. Foi assim com a 
Cooperativa dos Artesãos de Goiás (Cartago), 
que após mais de nove anos de luta, teve seu 
CNPJ liberado após uma maratona de 40 dias 
de apoio por parte da Retomada, envolvendo 
Juceg e outros parceiros, mas principalmen-
te o incentivo e a garra do secretário César 
Moura e da nossa equipe na secretaria. 

Além de apoio na criação de novas coo-
perativas, atuamos para o fortalecimento 
das entidades já existentes, seja com apoio 
institucional da Retomada ou com a criação 
de conexões com parceiros dentro e fora do 
Governo de Goiás. Com o anúncio do Incu-
bacoop, será possível, em breve, promover 
capacitação e linhas de crédito com juros 
mais acessíveis, para devida modernização e 
maior competitividade no mercado goiano. 
Temos plena convicção de que estamos no 
caminho certo para envolver pequenos e 
médios empreendedores e, assim, alavancar 
a economia goiana, diminuir as desigualda-
des, além de garantir geração de emprego e 
renda.


