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Em Americano do Brasil, Gracinha Caiado 
entrega cartões de auxílio alimentação
a alunos dos cursos de qualificação e 

capacitação oferecidos pela Retomada
Os alunos dos cursos de 

capacitação oferecidos pela Se-
cretaria da Retomada em Ame-
ricano do Brasil, receberam, na 
segunda-feira (17), os cartões 
para custeio de alimentação, no 
valor de R$ 250. A entrega foi re-
alizada pela presidente de honra 
da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Gracinha 

Caiado, que também participou 
da aula inaugural do projeto 
Alfabetização e Família, da Se-
cretaria de Estado da Educação 
(Seduc). 

O cartão com recursos para 
custear a alimentação dos alunos 
é uma ação que integra o pro-
grama Goiás Social, coordenado 
pelo GPS e desenvolvido por 
determinação do governador 
Ronaldo Caiado. O benefício foi 

entregue a 30 alunos que con-
cluíram o curso de capacitação 
e qualificação oferecido pela 
Retomada, por meio do Colégio 
Tecnológico do Estado de Goiás 
(Cotec). 

O valor só pode ser gasto no 
município, em estabelecimentos 
cadastrados pela GoiásFomento, 
que vai operacionalizar o cartão. 
Os recursos para o benefício são 
frutos de contrapartida social de 
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empresa contratante do Fundo Constitu-
cional do Centro-Oeste (FCO). No caso 
dos cartões já entregues em Americano 
do Brasil, o montante foi doado pela Ge-
olab Indústria Farmacêutica. 

Durante a entrega dos cartões, o secre-
tário da Retomada, César Moura, comen-
tou que as parcerias dentro do Governo 
de Goiás são possíveis em virtude da 
integração das secretarias. 

Também participaram do evento a pri-
meira-dama de Americano do Brasil, Mara 
Regina; o vice-prefeito Luiz Carlos de 
Oliveira; a superintendente de Temáticas 
Especiais (Seduc), Núbia Rejane; o major 
Aparecido Alves de Oliveira da 17º Com-
panhia Independente da Polícia Militar; 
o tenente Ricardo Silveira Duarte, do 
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás (CMTE); o vereador César 
do Adão; o coordenador Regional de Edu-
cação de Itaberaí, professor Vinicius Átila; 
a ex-vice-prefeita de Avelinópolis, Elieth 
Rodrigues; e o músico Narcízio.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/430-em-americano-do-brasil,-gracinha-caiado-participa-da-aula-inaugural-de-projeto-voltado-para-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o-e-entrega-cart%C3%B5es-de-aux%C3%ADlio-alimenta%C3%A7%C3%A3o.html


Retomada em Conexão aborda mercado 
de trabalho e interseccionalidades

A série de encontros virtuais Retomada em Conexão 
trouxe em sua 4ª edição, na quinta (20), duas convi-
dadas, que discutiram sobre o mercado de trabalho e 
suas desigualdades. O bate-papo foi transmitido ao 
vivo, às 19 horas, pelo canal da Secretaria da Retomada 
no YouTube, e está disponível na íntegra  

As convidadas são as servidoras públicas Yara 
Nunes, advogada, especialista em Direito do Trabalho 
e gerente de Intermediação e Recolocação do Trabalho 
na Secretaria de Estado da Retomada; e Bianca Lopes, 
mestranda em Saúde Coletiva pela UFG, e subcoor-
denadora de Atenção à Saúde LGBT na Secretaria de 
Estado da Saúde e assessora de Assuntos de Saúde no 
Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas (Inamur).

Agricultura familiar em Goiás é tema 
da Feira AgroTecnoLeite, da Complem

A superintendente da Retomada 
do Trabalho, Emprego e Renda, 
Raíssa Rodrigues, representou o 
secretário da Retomada, César 
Moura, na live da Feira AgroTecno-
Leite, promovida pela Cooperativa 
Mista dos Produtores de Leite de 
Morrinhos (Complem), na sexta 
(21). 

Durante sua fala, Raíssa citou as 
ações da Retomada voltadas para a 
agricultura familiar como o Progra-
ma Mais Crédito, que permite nego-
ciação de dívidas de agricultores, e 
do Projeto de Cerveja Regional de 
Mandioca.

Também integraram o time de 
debatedores o superintendente 
da Seapa, Donalvam Maia, o pre-
sidente da Emater, Pedro Leo-
nardo, o diretor de Operações da 
GoiásFomento, Fernando Freitas, 
o supervisor de Agro da Amebv, 
Fabio Ferreira e o coordenador de 
Agricultura Familiar da Complem, 
Robson Rodrigues. 

Realizada de 17 a 22 de maio, 
a feira contou com canais de 
atendimento para a realização de 
negócios de forma virtual com os 
parceiros da feira, que incluíram o 
Sicoob, o Banco do Brasil, o Senar, 
o Sistema OCB/GO e o Governo 
Federal.
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https://www.youtube.com/watch?v=bO2mun3_nqU
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O município de Israelândia 
recebeu, na sexta (21), mais uma 
edição da Caravana da Retoma-
da, que levou os programas Mais 
Empregos e Mais Crédito à popu-
lação local. A iniciativa é realizada 
em parceria com a GoiásFomento 
(crédito), Sebrae Goiás (consulto-
rias) e a Prefeitura, que vai fornecer 
estrutura física para atendimento 
presencial dos programas do 
Governo de Goiás, criados pela 
Secretaria da Retomada. 

Os gerentes da Retomada, 
Rodrigo Rodrigues (Emprego e 
Renda), Rhaquel Liegem (Coope-
rativismo), e a assessora Ana Paula 
Oliveira se reuniram com a prefeita 
de Israelândia, Adelícia Moura. A 
equipe, formada ainda pelo ge-
rente de Prospecção de Negócios 
da GoiásFomento, Hudson Marçal 
e o técnico Jomar Ferreira Lopes.

O consultor do Sebrae Goiás, 
Flavio Vilhalba, ministrou palestra 
a micro e pequenos empresários 
e autônomos do município. Já 
o público da agricultura familiar 
acompanhou palestra do Sebrae 
sobre como empreender no cam-
po. Esta palestra complementou a 
explicação dada aos participantes 
sobre o Projeto de Cerveja Regio-
nal de Mandioca, que atualmente 
envolve as fabricantes Ambev e 
Colombina.

Caravana da Retomada leva  
Mais Empregos e Mais Crédito a Israelândia
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Foco no cooperativismo
Para planejamento de ações voltadas ao estímulo do coopera-

tivismo em Goiás, equipes da Retomada e do Sistema OCB/GO se 
reuniram, na quarta (19), para tratar sobre realização de eventos, 
possíveis parcerias,  e sobre palestras sobre o tema. Participaram: 
da OCB, o gerente de comunicação de Marketing, Fábio Salazar, 
o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Daniel Rocha, 
e o coordenador de Relações Institucionais, Diogo Oliveira. Da 
Retomada foram os gerentes Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis), Suellen Mara (Avaliações e Informações) e 
Rhaquel Liegem (Cooperativismo).

Lideranças empresariais e agropecuárias do Entorno do Distrito 
Federal e o deputado estadual, Wilde Cambão, foram recebidos, na 
quinta (19), na Retomada, pelo secretário César Moura e pela supe-
rintendente da Retomada do Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues. 
O grupo discutiu sobre linhas de crédito e incentivos à economia no 
leste goiano. Participaram os presidentes das Associações Comer-
ciais do Novo Gama, Pedro Colaço; de Santo Antônio do Descoberto, 
Francisco Tomaz Filho; de Valparaíso de Goiás, Fred Gurgel, além do 
presidente do Sindicato Rural do Novo Gama e Valparaíso de Goiás, 
Wagner Alves.

Economia no leste goiano

Ações do 
Goiás Social

A presidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha Caiado, 
se reuniu, na quinta (20), com o 
secretário da Retomada, César 
Moura, a superintendente da Re-
tomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, o 
secretário de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Mendonça, o superintendente de 
Produção Rural Sustentável da Se-
apa, Donalvam Maia, o presidente 
da GoiásFomento, Rivael Aguiar e 
o consultor do GPS, Marcelo Reis 
Garcia. Na reunião foram definidas 
ações do Goiás Social, como os 
cartões da GoiásFomento para 
Americano do Brasil.

O gerente de Desenvolvi-
mento de Áreas Vulneráveis da 
Secretaria da Retomada, Rafael 
Sôffa se reuniu com equipes do 
Ministério da Cidadania e da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Seds), na sexta (21). O 
grupo abordou ações da Eco-
nomia Solidária para fortalecer 
empreendedores através de co-
operativas sociais. Do Ministério 
estavam a coordenadora, Anieth 
Matos e a gerente Financeira, 
Andrea de Mattos; da Seds as 
assessoras Luciene Monteiro e 
Maysa Rocha.

Economia 
Solidária
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Notas

Live para tirar dúvidas sobre o FAC
O Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) prevê em edital 

projetos para o artesanato em espaços culturais no Estado de 
Goiás. Com objetivo de esclarecer dúvidas aos proponentes, a 
Secretaria da Retomada realizou a 2ª live com participação de 
servidores da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), na segunda 
(17), pelo canal da pasta no YouTube. Em nome da Retomada 
estavam a superintendente do Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues e a gerente do Artesanato, Míriam Pires. Da Secult 
Goiás, o superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura, Nilson 
Jaime e os gerentes Sacha Witkowski (Fomento) e Wellington 
Dias (Audiovisual).

Continuidade de obras da Caixa
O secretário da Retomada, César Moura, participou, na segunda 

(17), de reunião com o secretário-Geral da Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, que falou com os representantes de todas as pastas do 
Governo de Goiás sobre uma nova parceria com a Caixa. O banco pú-
blico receberá apoio tanto na análise de projetos, quanto na assessoria 
deles, para obras paralisadas ou em construção. Todas as secretarias 
receberão um documento matriz para que todas aquelas que tiverem 
interesse em participar, se manifestem. 

Cooperativismo 
em Palmelo

Uma equipe da Re-
tomada se reuniu, na 
segunda (17), com o pre-
feito de Palmelo, Renato 
Damásio Resende, para 
discutir sobre a imple-
mentação de uma coo-
perativa de reciclagem 
e de uma unidade de 
processamento de resí-
duos sólidos, por meio 
de consórcios com ou-
tros municípios da re-
gião. Estavam presentes 
os gerentes, Rafael Sôffa 
(Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis), Rha-
quel Liegem (Cooperati-
vismo), e Cleiton Bento 
(Parcerias e Convênios). Avive Brasil

Para discutir sobre progra-
mas da Retomada, o proprie-
tário da loja de artesanato, 
Avive Brasil, Orlando Caetano 
de Souza, esteve na segunda 
(17), com a vice-presidente 
da Cooperativa dos Artesãos 
de Goiás (Cartago), Maria do 
Cerrado, e com a equipe de ar-
tesanato da pasta. Na reunião, 
o empresário citou que o fluxo 
de pessoas diminuiu no Aeroporto de Goiânia, local onde fica sua loja, e 
consequentemente a venda do artesanato também caiu. Participaram a 
gerente de Artesanato, Míriam Pires, a líder de Área ou Projeto, Rosane 
Martins, e a assessora técnica da gerência, Letícia Cristina.
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Notas

Legislação do Artesanato

Compliance na Retomada

Na segunda (17), as equipes de Artesanato da Retomada e da Pre-
feitura de Pirenópolis se reuniram para tratar sobre a Legislação do 
Artesanato e os editais públicos do setor. Participaram, de Pirenópolis, o 
diretor de Políticas Públicas, Agnaldo Araújo, e a artesã, tecelã e gerente 
de Atendimento de Turismo, Celina Alvarenga. A gerente de Artesanato 
da Retomada, Míriam Pires, e a assessora técnica da gerência, Letícia 
Cristina, representaram a secretaria no encontro. 

O Comitê Setorial do Compliance Público realizou a 4ª reunião, 
na terça (18), para apresentar os itens do Plano de Ação para o 
Ranking de PCP de 2021 e tratar da validação das Ações de Con-
trole do Monitoramento do 1º quadrimestre de 2021. Da Retomada 
participaram a chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo; o chefe 
de Comunicação, Yuri Lopes; os superintendentes Cristiano Go-
mes (Gestão Integrada); Thiago Pena (Profissionalização), Raíssa 
Rodrigues (Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda), a 
técnica em gestão pública, Ariane Xavier, e a gerente de Gestão 
de Pessoas, Reila Lopes, além de representantes da Controladoria 
Geral do Estado (CGE).

Associação 
de jovens 
empreendedores

Em busca de parceria para 
futuros projetos, o secretário da 
Retomada, César Moura, se reu-
niu na terça (18) com represen-
tantes da Associação de jovens 
empreendedores (AJE). O supe-
rintendente de profissionalização, 
Thiago Pena também participou 
do encontro, que contou ainda 
com o presidente da AJE Goiânia, 
Marcus Siekierski, e a vice-presi-
dente, Raphaela Castro.

Comitê de Cidadania do Banco do Brasil
O secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu, na terça 
(18), o gerente do Fundo Cons-
titucional do Centro-Oeste 
(FCO Empresarial), Adonias 
Antônio Miranda e represen-
tantes do Comitê de Cidadania 
do Banco do Brasil, Carmen 
Lúcia Zuin Ruiz e Diusa Alves 
de Almeida. Na ocasião, o gru-
po falou sobre as contraparti-
das sociais de novos projetos.



Notas

Live do jornal  
O Popular

Os secretários da Retomada, 
César Moura, e de Indústria, Co-
mércio e Serviços, José Vitti, parti-
ciparam, na terça (18), de uma live 
transmitida no site e no Facebook 
do jornal O Popular. A capacitação 
e qualificação de mão de obra, 
para ocupar postos de trabalho 
na indústria goiana e a política pú-
blica de incentivos fiscais adotada 
pelo governador Ronaldo Caiado 
foram dois dos principais temas 
da conversa.

Costureiras de Itaguaru
Servidores da Retomada se reuniram na 

terça (18), com um grupo de costureiras de 
Itaguaru que está interessado em consti-
tuir uma cooperativa de costureiras no mu-
nicípio. Participaram, os gerentes Rhaquel 
Liegem (Cooperativismo), Rafael Sôffa 
(Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis), 
Rodrigo Rodrigues (Emprego e Renda); 
além da gerente de Desenvolvimento, Ino-
vação e Tecnologia da Fundação Antares, 
Cíntia Neves Godoi.

Emprego e qualificação para minorias
Assuntos como emprego e qualificação 

foram temas da reunião na quarta (19), entre 
equipes das secretarias da Retomada e De-
senvolvimento Social (Seds). Em parceria, se-
rão desenvolvidas ações para que os cursos 
de qualificação e capacitação dos Colégios 
Tecnológicos (Cotecs), e as vagas de empre-
go oferecidas pelo Programa Mais Empregos, 
atinjam grupos de quilombolas, indígenas e 
juventude negra. Participaram as gerentes 
da Retomada, Yara Nunes (Intermediação 
e Recolocação do Trabalho), Suellen Mara 
Couto (Avaliações e Implantações); e a as-
sessora de Comunicação Victória Cywinski. 
Em nome da Seds, a superintendente da 
Mulher e Igualdade Racial, Rosi Guimarães; 
a gerente de Igualdade Racial, Evelin Geor-
dana Rodrigues e o assessor da gerência de 
Igualdade Racial, José Henrique Cavalcante.

 8  |  BOLETIM SEMANAL



Notas

BOLETIM SEMANAL  |  9

Reunião do Fundeq
Para tratar sobre políticas públicas 

para micro e pequenos empresários, 
uma reunião do Fundo de Equalização 
para o Empreendedor (Fundeq) foi re-
alizada, na quarta (19). Participaram o 
secretário da Retomada, César Moura, 
e representantes das secretarias de In-
dústria, Comércio e Serviços (SIC), de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), e da GoiásFomento.

Políticas públicas 
em Alto Paraíso

Cooperativismo em São Miguel do Passa Quatro

Na quarta (19), servidores das 
secretarias da Retomada e da 
Cultura (Secult Goiás) se reuni-
ram com representantes da pre-
feitura de Alto Paraíso para falar 
sobre o Fundo de Arte e Cultura 
de Goiás (FAC) e esclarecer 
dúvidas sobre políticas públicas 
culturais e sociais. Em nome da 
Retomada estavam a gerente 
do Artesanato, Míriam Pires; a 
líder de Áreas e Projetos, Rosane 
Martins e a assessora técnica, 
Letícia Cristina. Da Secult Goiás, 

Encontro entre representan-
tes da Secretaria da Retomada, 
Sebrae, Organização das Coope-
rativas Brasileiras do Estado de 
Goiás (OCB/GO), Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC) de São Miguel do Passa 
Quatro e costureiras do municí-
pio, foi realizado na quarta (19). 
Ações do projeto Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas 
(IncubaCoop), que visa fomen-
to, estruturação, incubação de 
cooperativas sociais e geração 
de emprego e renda, foi tema 
de discussão. Na oportunidade, 

o gerente de Fomento ao Audio-
visual e Criatividade, Wellington 
Dias e a produtora cultural, Laila 
Chalub. Além do superintenden-

te de Cultura, Murilo Aleixo e a 
secretária de Turismo e Desen-
volvimento Econômico, Luciana 
Amado, de Alto Paraíso.

a presidente da Cooperativa de 
Costureira Unidas Venceremos 
(Univens), Nelsa Nespolo, contou 

suas experiências na cooperativa 
fundada há 25 anos em Porto 
Alegre.
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Cotec e UFG
A gerente de Qualificação Profissio-

nal e Colégios Tecnológicos (Cotecs) 
da Retomada, Thais Finatto se reuniu, 
na quarta (19), com o coordenador da 
Faculdade de Administração, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas (Face/
UFG), Moisés Cunha. Os representantes 
discutiram possibilidade de parcerias 
entre a UFG e os Cotecs.

Coordenação das OSs
Para tratar sobre as necessidades dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs), servidores 
da gerência de Qualificação Profissional 
e Colégios Tecnológicos da Secretaria da 
Retomada se reuniram com a coordenação 
Pedagógica das cinco regionais de Organiza-
ções Sociais (OSs) na quarta (19). Participa-
ram o superintendente de Profissionalização, 
Thiago Pena, a gerente de Qualificação Pro-
fissional e Cotecs, Thais Finatto, e a diretora 
dos Cotecs, Andressa Souza.

Diretores dos Cotecs
Na quarta (19), a equipe de Qualificação Profis-

sional da Retomada participou de reunião com os 
16 diretores das unidades dos Colégios Tecnológicos 
do Estado de Goiás (Cotecs). O grupo discutiu sobre 
os últimos cursos que serão lançados remotamente 
em breve. Estavam presentes o superintendente 
de Profissionalização, Thiago Pena, a gerente de 
Qualificação Profissional e Cotecs, Thaís Finatto, e 
a diretora dos Cotecs, Andressa Souza.

Artesanato Anapolino
Para discutir apoio e parceria entre a Secre-

taria da Retomada e o artesanato anapolino, 
representantes da Associação Cultural, Artesanal 
e Social de Anápolis (Acasa), da Cooperativa de 
Artesãos do Estado de Goiás (Cartago) e equipe 
de artesanato da Retomada se encontraram, na 
quarta (19). Foram apresentadas informações 
sobre cooperativas e associações para os arte-
sãos. Participaram: da Acasa, a presidente, Maria 
Batista, a vice-presidente, Soraia Moreno, e a 
tesoureira, Thalita de Castro. Da Cartago, o presi-
dente, Carmelito Pereira, a vice-presidente, Maria 
do Cerrado, a secretária, Dulceny Pereira Tuka; e 
da Retomada, as gerentes, Míriam Pires (Artesa-
nato) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo), a líder 
de Área, Rosane Martins, e a assessora técnica 
de Artesanato, Letícia Cristina de Oliveira.
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APL do Mel
O desenvolvimento do arranjo 

produtivo local (APL) do mel do 
Vale do Rio dos Bois foi pauta 
de reunião, na quinta (20), entre 
equipe da Retomada e a prefeita 
de Jandaia, Milena Pereira. Integra-
ram a reunião a superintendente 
da Retomada do Trabalho, Em-
prego e Renda, Raíssa Rodrigues, 
do gerente de Emprego e Renda, 
Rodrigo Rodrigues, a diretora 
dos Cotecs, Andressa Souza, e as 
assessoras Yasmin Souza e Ana 
Paula Oliveira.

Os gerentes da Retomada, Mí-
riam Pires (Artesanato) e Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis) participaram, na quin-
ta (20), de reunião com equipe 
da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), para articulação de parce-
rias para o fomento de pesquisa e 
desenvolvimento socioeconômico 
visando a sustentabilidade por 
meio do artesanato. A líder de 
Área ou Projeto, Rosane Martins, 
também participou do encontro, 
que envolveu ainda o professor e 
pesquisador da UFG, Carlos Hoel-
zel, e a pesquisadora em desen-
volvimento de tecnológico para o 
artesanato, Ana Cláudia Oliveira.

Sustentabilidade no artesanato

Conexão de 
pastas pelo social

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na sexta 
(21), de reunião de alinhamento de 
ações do Programa Goiás Social. 
Além da primeira-dama Gracinha 
Caiado, representantes de várias 
pastas e agências do Governo do 
Estado também participaram do 
encontro, como Seapa, Emater, 
GoiásFomento, Seds, OVG, e Ga-
binete de Políticas Sociais (GPS).
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada na Rádio Fênix, de Ipameri

Mais Empregos 
na PUC TV

Representando a Retomada, a gerente de Intermediação e 
Recolocação do Trabalho, Yara Nunes, deu entrevista à rádio 
Fênix, de Ipameri, na quarta (19). Na oportunidade, Nunes de-
talhou aos ouvintes sobre os Programa Mais Empregos e Mais 
Crédito, focados na qualificação da mão de obra, oferta de vagas 
de trabalho e na oferta de crédito facilitado a micro e pequenos 
empresários.

A gerente de Intermediação 
e Recolocação do Trabalho, 
Yara Nunes, participou do jor-
nal da PUC TV, na sexta (21), 
para explicar como acessar as 
mais de 3 mil vagas de traba-
lho ofertadas pelo programa 
do Governo de Goiás.

Para tratar sobre o Fun-
do Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-
-Oeste (FCO), o secretá-
rio da Retomada, César 
Moura, e a gerente do FCO, 
Wiviane Coutrim, se reu-
niram, na sexta (21), com 
o Fórum Empresarial. O 
grupo discutiu sobre a me-
dida provisória nº1052, de 

Novas regras 
do FCO

19 de maio de 2021, que altera as 
regras dos fundos constitucionais 
de financiamento como o FCO, 
além das taxas de administração 
das instituições os gerem.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
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Thais Finatto*

A Educação Profissional e 
Tecnológica é uma modalidade 
educacional prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e possui o objetivo de 
preparar para o exercício das 
profissões, contribuindo para 
que o cidadão possa se inserir e 
atuar no mundo do trabalho. No 
contexto do Estado de Goiás, a 
atuação do Governo tem bus-
cado, igualmente, a conquista 
dos direitos à educação e ao 
trabalho, que são esteios da 
cidadania.

Desde a criação do Sistema 
Estadual de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica 
(LC nº 26/98), o governador 
Ronaldo Caiado determinou o 
reforço na modernização das 
instituições de ensino. Também 
ampliou a oferta de cursos e 
programas de formação inicial 
e continuada. Todo esse esfor-
ço tem por finalidade o desen-
volvimento regional, mediante 
cursos de qualificação gratuita, 
através dos Colégios Tecnoló-
gicos (Cotecs). Isto garante a 
possibilidade de ascensão eco-
nômica, por meio da educação e 
de projetos da Secretaria de Es-

tado da Retomada focados nas 
questões econômicas e sociais, 
como o Mais Empregos e, mais 
recentemente, o Goiás Social, 
capitaneado pela primeira-dama 
Gracinha Caiado e de responsa-
bilidade do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS).

 No fomento desta política 
foi ofertado diversos cursos de 
capacitação e qualificação pro-
fissional, resultando em 13.956 
alunos concluintes, 27.367 alunos 
cursando e mais de 16 mil vagas 
a serem ofertadas, até o final do 
1º semestre deste ano. Para a ob-
tenção desses fins, foi essencial 
a criação dos Cotecs, unidades 
de ensino especializadas na apli-
cação dos cursos e programas 
de formação inicial e continuada, 
como instituições finalísticas das 
competências atribuídas por lei 
à Secretaria da Retomada.

Ao lado das ações públicas, 
estão as demandas do merca-
do de trabalho em Goiás, que 
são reflexo de projeções em 
contexto nacional, mas tam-
bém possuem suas particula-
ridades. No Estado de Goiás, 
pesquisas de vários órgãos 
indicam que o segmento que 
mais contrata é o das indús-
trias. Os estudos apontam 

que os setores que devem 
alcançar maior relevância são 
de alimentos e bebidas; têxtil 
e vestuário; informação e co-
municação; e construção civil.

Por tais motivos é que a 
Secretaria da Retomada vem 
buscando constante melhoria 
na qualidade dos projetos que 
desenvolve nos municípios 
goianos. Nesse sentido, conta 
com equipe técnica especia-
lizada que apura informações 
relacionadas ao Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) e 
Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) no intuito de 
promover intervenções voltadas 
a real necessidade dos municí-
pios através de ações profissio-
nalizantes.

Todas essas iniciativas têm 
como fundamento as metas 
estipuladas pelo Governo de 
Goiás, no sentido de promover, 
por meio de investimentos públi-
cos, uma educação profissional 
e técnica de qualidade, gerando 
a retomada do emprego, do 
empreendedorismo e o desen-
volvimento que a população 
espera nos âmbitos econômico, 
humano e social.

DICA DE LEITURA

Educação profissional, cidadania e 
desenvolvimento do Estado de Goiás

Thais Finatto é gerente de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos


