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Retomada, Juceg e Sistema OCB/GO 
assinam convênio para estimular criação

 de novas cooperativas
Foi assinado na terça (28), um convênio 

entre o Governo de Goiás, por meio da Re-

tomada e a Junta Comercial do Estado de 

Goiás (Juceg), com o Sistema OCB/GO, 

que prevê 80% de desconto nas taxas para 

novas cooperativas registradas pelo Incu-

bacoop.

O convênio é uma iniciativa prática com 

objetivo de fomentar, divulgar e implementar 

políticas de estímulo ao cooperativismo em 

Goiás. No ato, assinaram o documento os 

titulares César Moura (Retomada), Euclides 

Barbo Siqueira (Juceg) e Luís Alberto (OBC/

GO), que também entregaram o Prêmio So-

mosCoop para membros da Juceg, como 

forma de agradecimento pelo fomento ao 

cooperativismo. 

A solenidade também foi marcada pela 

comemoração dos 65 anos de criação do 

Sistema OCB/GO. 

“Em dezembro, o Programa Coopera Goiás 

foi lançado com a presença do nosso go-

vernador, que em julho deste ano também 

anunciou o Incubacoop, e hoje oficializamos 

mais uma parceria com a Juceg, que será 

de grande valia para o coope-

rativismo em Goiás,” declarou 

César Moura durante discurso. 

https://www.youtube.com/watch?v=aMZLLd9wnWU
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Retomada participa de distribuição de 917 
cartões do Mães de Goiás, em três municípios
A chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella Melo, representou a pasta durante 

entregas de cartões do Programa Mães de Goiás, em três municípios. Na terça (28), em 

Amaralina foram 110 famílias beneficiadas, enquanto na quarta (29), foram 277 mães de 

Montividiu do Norte que receberam o benefício do Governo de Goiás. Já na quinta (30), 

foi a vez de 530 famílias de São Miguel do Araguaia terem acesso ao benefício. 

AmaralinaMontividiu do Norte

São Miguel do Araguaia



 BOLETIM SEMANAL |  3  

Goiás Social leva cursos de qualificação 
profissional a Cavalcante 

Durante a última semana, moradores de 

Cavalcante puderam fazer cursos profissio-

nalizantes levados ao município pelo Progra-

ma Goiás Social, via Colégios Tecnológicos, 

em parceria com a Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Ao todo, foram sete turmas 

nos três cursos: Informática, Confeitaria e 

Serviços de Beleza. O trabalho foi acompa-

nhado pelo assessor da Superintendência 

de Profissionalização da Retomada, Paulo 

Santos.
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NOTAS
NOTAS

Parceria com OVG e 
Seds para artesanato 

goiano
O secretário da Retomada, César Moura; 

a diretora-geral da Organização das Vo-

luntárias de Goiás (OVG), Adryanna Melo 

Caiado; o secretário da Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), 

Wellington Matos e a superintendente da 

Retomada, do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues; se reuniram 

na terça (28). O grupo discutiu medidas 

técnicas para o funcionamento da loja do 

artesanato em Caldas Novas.

Feira Hippie
Representantes da Associação de Fei-

rantes da Feira Hippie foram recebidos, 

na segunda (27), pelo secretário da Re-

tomada, César Moura. O grupo denuncia-

va as dificuldades em trabalhar no local 

onde a Feira acontece, devido a uma re-

forma inacabada. Uma equipe da pasta 

composta pela gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, e 

pela assessora de Comunicação Victória 

Cywinski, visitou o local para documen-

tar a situação e formalizar um pedido de 

ajuda. Participaram da reunião, da Asso-

ciação, o presidente Waldivino da Silva, a 

secretária Rúbia Rosa Pacheco, a presi-

dente dos montadores, Patrícia Moreira, 

o assessor, Francisco Juarez da Costa, 

os diretores, Welington da Silva, Ernane 

Pereira e Clésio Moreira.

Cooperativas de artesanato em Pirenópolis
Cooperativismo foi pauta de reunião, 

na segunda (28), entre o secretário da 

Retomada, César Moura, a vereadora de 

Pirenópolis, Ynaê Curado, e a empresária 

do ramo industrial e presidente da As-

sociação de Moradores e Amigos (Amo 

Pirenópolis), Eliana Siqueira. A conversa 

foi sobre a constituição de cooperativas 

de artesanato no município.

Reunião do Programa do Artesanato Brasileiro
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, participou, na segunda (27), da 

reunião mensal das coordenações do Progra-

ma do Artesanato Brasileiro (PAB). O grupo 

discutiu sobre as feiras que estão progra-

madas para os próximos meses, como a 14ª 

edição do Salão de Artesanato, a 32ª Feira 

Nacional de Artesanato e a 21ª Feira Nacional 

de Negócios do Artesanato.
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NOTAS
NOTAS

5º Seminário Goiano de Ouvidorias Públicas
A Ouvidorias em Rede Goiás promoveu, na terça (28), o 5º Seminário Goiano de Ouvi-

dorias Públicas. O evento trouxe como foco a ouvidoria pública no contexto municipal 

e compartilhou práticas das ouvidorias públicas, na gestão e na formação de políticas 

efetivas, para incentivar as prefeituras goianas à estruturação de suas ouvidorias. Re-

presentando a Retomada participaram, as assessoras Isabela da Cruz, Catarina Ribeiro 

e Stéfany Castro.

Mais Empregos no Daia
A técnica em Gestão Pública da Retoma-

da, Letícia Oliveira, ministrou treinamento na 

terça (28), para uma equipe da Companhia 

de Desenvolvimento de Goiás (Codego) no 

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). 

O grupo foi orientado para atender o posto 

do Mais Empregos, que será inaugurado na 

próxima semana no distrito industrial.

Parceria com
 PUC Goiás

Na quarta (29), a gerente de 

Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara 

Nunes, se reuniu com a coor-

denadora de Apoio ao Estágio, 

Monitoria, Regressos e Empresas 

Juniores da Pontifícia Universida-

de Católica de Goiás (PUC Goiás), 

Marília Rabelo. As gestoras trata-

ram sobre a realização da Feira 

do Emprego, projeto em parceria 

entre as instituições, que está em 

análise técnica.



NOTAS
NOTAS
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R$ 92 milhões em financiamento pelo FCO
A 367º Reunião Ordinária do Conselho de 

Desenvolvimento do Estado da Câmara De-

liberativa (CDE) foi realizada, na quinta (30), 

no espaço do Sistema Faeg, mediada pelo 

secretário da Retomada, César Moura, que 

também preside o Conselho Fundo Consti-

tucional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) em Goiás. Na ocasião foram aprova-

das 84 propostas de financiamento, sendo 

70 cartas consultas no segmento rural e 14 

no segmento empresarial. Os dois segmen-

tos juntos contabilizam mais de R$ 92 mi-

Cerveja de Mandioca 
em Ipameri

O secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu, na quinta (30), o pre-

feito de Ipameri, Jânio Pacheco, e o 

secretário municipal de Planejamento 

e Gestão Municipal, Humberto Gebrim, 

para discutir sobre o projeto da Cer-

veja de Mandioca. Um futuro contrato 

está em desenvolvimento e já foram 

identificados 17 pequenos produtores 

que vão vender mandioca para as cer-

vejarias parceiras.

Retomada em Conexão
A gerente de Avaliações e Informações 

da Retomada, Suellen Mara, se reuniu, na 

quinta (30), com o diretor de TV e Rádio da 

TBC, Daniel Santana, e o superintendente 

de Fomento e Incentivo à Cultura da Se-

cult Goiás, Nilson Jaime, para falar sobre o 

programa Retomada em Conexão, exibido 

ao vivo, aos sábados. O diretor verificou a 

necessidade de suporte ou auxílio, além de 

dar orientações e dicas para a mediadora 

dos bate-papos do programa.

lhões de reais aprovados, com previsão de 

gerar mais de 350 empregos, promovendo 

desenvolvimento econômico e social. 



NOTAS
NOTAS
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Cooperativismo em Santo Antônio de Goiás
Após o mapeamento das principais de-

mandas de Santo Antônio de Goiás, por 

meio da Caravana da Retomada, equipes 

da prefeitura e da secretaria se reuniram, 

na quinta (30), para discutir o fomento 

ao cooperativismo no município. Estavam 

presentes, da Retomada, os gerentes Rha-

quel Liegem (Cooperativismo) e Rodrigo 

Rodrigues (Emprego e Renda). Participa-

ram também, de Santo Antônio de Goiás, o 

secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Gorjean di Brito, e o diretor do programa 

Mais Crédito, Gustavo Henrique.

Crédito para o 
Festival Vaca 

Amarela
O secretário da Retomada, César 

Moura, e a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, 

conversaram, na quinta (30), com o 

representante do Festival Vaca Ama-

rela, o superintendente de políticas 

LGBTQIA+ da Prefeitura de Goiânia, 

Vitor Cadillac. Ele explicou as dificul-

dades financeiras enfrentadas pelo 

Coletivo, que tem cerca de 25 pessoas 

atuantes, e sobre o acúmulo de dívi-

das majoritariamente com produtores 

locais. Pensando na volta do festival, 

discutiram sobre as linhas de crédito 

oferecidas pelos parceiros da pasta. 

Cotec em São 
Miguel do Araguaia

A chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, visitou, na sexta 

(30), a Unidade Descentralizada de Edu-

cação Profissional e Inovação (Udepi), 

de São Miguel do Araguaia. A unidade 

do Cotec fica dentro do Colégio Estadu-

al Castelo Branco. Lucyanna foi acompa-

nhada pela professora Sônia Souza, que 

é coordenadora Regional de Educação 

de São Miguel do Araguaia



NOTAS
NOTAS

Alinhamentos sobre o Sine 
Vários assuntos relacionados ao Sistema 

Nacional de Emprego (Sine) foram pauta 

na 116ª Reunião Ordinária do Fórum Na-

cional de Secretarias do Trabalho (Fonset), 

realizada na quarta (29), no Ministério do 

Trabalho, em Brasília. Ficou acertada a bus-

ca por uma audiência com o Ministro do 

Trabalho para discutir participação efetiva 

do Fonset nas discussões sobre o futuro 

do Sine e sobre atraso de repasses federais 

aos Estados. Durante a reunião, os partici-

pantes elegeram o secretário do Trabalho, 

Emprego e Qualificação de Pernambuco, 

Alberes Lopes o novo presidente do cole-

giado. Representando a Retomada foram 

o secretário César Moura e a assessora da 

gerência de Intermediação e Recolocação 

do Trabalho, Havana Tavares. 

Caravana em 
Teresina de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

e a superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, receberam 

os vereadores de Teresina de Goiás, Ramon 

Diniz, Jacksan Magalhães, Sivaldo Faria, e 

Valdivino Francisco dos Santos, na sexta 

(1). O grupo discutiu e organizou detalhes 

sobre a Caravana da Retomada, que de-

verá passar pelo município, mapeando as 

principais demandas e necessidades da 

população.
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NOTAS
NOTAS

Mais Crédito no Daia
A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes, participou de ali-

nhamento sobre a edição do Programa Mais 

Crédito em Anápolis no Daia. Participaram 

do encontro, pela Prefeitura de Anápolis, 

a diretora de Indústria e Comércio, Leticia 

Jury, o secretário de Indústria, Comércio, 

Trabalho, Emprego e Renda, Alex Martins.

Parceria com Sebrae 
para o Artesanato

Equipe da Secretaria da Retomada 

esteve em Brasília para participar de 

reunião sobre desenvolvimento de 

parceria entre Sebrae Goiás, Sebrae 

Nacional e a Retomada. Representa-

ram a secretaria, a gerente de Artesa-

nato, Miriam Pires e a assessora Tatiane 

Alves. Pelo Sebrae Nacional, esteve 

presente a gestora Nacional de Arte-

sanato, Durcelice  Cândida Mascêne. A 

analista responsável pelo Artesanato, 

Daniela Caixeta, esteve em nome do 

Sebrae Goiás. A artesã Maria de Fáti-

ma Dutra Bastos, também participou 

do encontro.

Goianira e 
Mais Empregos

A técnica em gestão pública, Letícia Olivei-

ra, esteve em Goianira para explicar como 

funciona o Programa Mais Empregos. A 

visita atendeu convite da Secretaria Muni-

cipal de Assistência Social. Além de Letícia, 

a suporte técnico da Retomada, Laudimilha 

Freitas, e a servidora do Mais Empregos 

Sine de Goianira, Juscelina Teixeira,  visita-

ram empresas no município para divulgar 

o programa Mais Empregos e buscar vagas 

de empregos.

Artesanato na TBC

O processo seletivo para escolher seis 

artesãos goianos que vão participar da 14ª 

edição do Salão de Artesanato – Raízes 

Brasileiras foi citado no Programa de 

Quinta, na quinta (30), na TBC. A superin-

tendente Raíssa Rodrigues 

falou do evento que será 

realizado em Brasília, de 27 

a 31 de outubro.

VEJA

AQUI

MAIS

https://youtu.be/fdR70tYmzxE?t=2597
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Rádio Rede
Na terça (28), o secretário da Reto-

mada, César Moura, concedeu entre-

vista à Rede Rádio. Moura falou sobre 

as ações desenvolvidas pela Retoma-

da Goiás e detalhou os projetos em 

parceria com o Sistema OCB/GO.

Geração de  
emprego na TBC

A gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, 

falou com equipe da Agência Brasil 

Central (TBC e RBC), na quinta (30), 

para comentar sobre as ações da Re-

tomada que contribuíram para que 

Goiás tenha se tornado o décimo es-

tado mais competitivo do Brasil. 

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, Raissa Celiac, 

Fabianne Salazar e Bárbara Ferreira.

Conteúdo produzido pela Comunicação da 
Secretaria da Retomada

LEIA

AQUI

MAIS

Goiás competitivo
 na TBC 

O secretário da Retomada, César Moura, 

participou da edição do Jornal Brasil Central 

de quinta (30), para comentar a conquista 

de Goiás ao décimo lugar 

no ranking de estados mais 

competitivos do Brasil.  

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://youtu.be/tuQc201bUAw?t=2964
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

LEIA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI

MAIS

https://www.aredacao.com.br/noticias/156758/ocb-go-e-juceg-firmam-convenio-que-facilitara-abertura-de-novas-cooperativas
http://www.goiascooperativo.coop.br/noticias/parceria-entre-ocb-go-e-juceg-vai-ajudar-a-criar-100-novas-cooperativas/
https://easycoop.com.br/Noticias/51560/Parceria-entre-OCB-GO-e-Juceg-vai-ajudar-a-criar-100-novas-cooperativas
https://www.aredacao.com.br/noticias/156825/parceria-entre-ocb-go-e-juceg-vai-ajudar-a-criar-100-novas-cooperativas
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No mapeamento do artesanato goiano, a 
equipe da Secretaria da Retomada inseriu, 
pela primeira vez, artesãos Karajá, represen-
tantes dos povos originários brasileiros, na 
plataforma Sicab do Programa do Artesa-
nato Brasileiro (PAB).

O processo de aproximação com as duas 
aldeias de Aruanã, a Buridina e a Bdè Burè, 
permitiu reconhecer a dificuldade real des-
se povo para manter viva a própria cultura 
no contexto do território urbano, conforme 
expressou o Cacique Raul, da Aldeia Buri-
dina: a ‘sociedade envolvente’ não compre-
ende e, portanto, não respeita seus valores. 
O cacique é memória viva, um livro aberto 
sem palavras escritas. A oralidade é um for-
te instrumento de aprendizagem e carrega 
a sutileza da consciência da finitude em 
cada palavra pronunciada. Precioso tesou-
ro verbal de conhecimentos ancestrais, ele 
interliga passado e futuro, solidificando o 
cotidiano na prática do idioma nativo e no 
saber fazer.

Na aldeia Bdè Burè, encontra-se Jandira 
Diriti, uma mestra de grandezas imensurá-
veis. Conversar com ela sobre as bonecas, 
que suas mãos modelam com inteira sensi-
bilidade, foi um momento de emoção e ale-
gria inenarráveis, de inusitado aprendizado. 
Toda a aldeia afirma que ela é uma “boa ce-
ramista”, forma simples de reconhecer uma 
mestra do saber/fazer da cultura Karajá. O 
trabalho com grupos indígenas que vivem 
no espaço urbano mostra-se mais complexo 
do que com outras etnias.

Oralidade e saber fazer
 na cultura Karajá

*Miriam Pires é gerente do Artesanato, na Secretaria da Retomada

LEITURA
DICA DE

Miriam 
Pires*  

Vale destacar que essa ação parte do com-
promisso da primeira-dama e coordenadora 
do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Gra-
cinha Caiado, que se empenha pessoalmen-
te no reconhecimento do valor cultural e na 
importância da boneca, a Ritxoko, como sím-
bolo da cultura Karajá – e, portanto, goiano 
– preocupando-se em contemplar desde a 
produção até a comercialização. Há que se 
destacar que a boneca Karajá foi reconheci-
da pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio 
Cultural e Imaterial do Brasil em 2012.

Boneca sempre remete ao lúdico e à in-
fância. Nas aldeias, os objetos de brincar 
passam a ser essencialmente educativos, 
transformam-se em ferramentas para criar o 
elo das novas gerações com a cultura, mui-
tas vezes retida na memória dos mais velhos. 
Jandira ensina a cultura de herança, por meio 
da oralidade, legado familiar, enquanto ativa 
o sentido auditivo da comunidade. Os olhos 
atentos fitam e acolhem o saber dos ges-
tos, que naturalmente começam a moldar 
os valores ancestrais, contidos nos mitos e 
nos ritos e hábitos cotidianos, como pescar, 
parir – signos culturais expressos também no 
grafismo que veste os corpos e as bonecas.

No universo Karajá, pelas mãos das mu-
lheres, a boneca une a família e mantém a 
cultura viva, colabora com a sobrevivência 
cultural desse povo originário. Transformada, 
na nossa sociedade, em objeto decorativo, 
comercializável, sustenta hoje parte da eco-
nomia das aldeias. 

Uma mestra sabe falar com a natureza e 
extrair, por seu conhecimento inato, o ma-
terial de forma sustentável. Isso porque se 
sente natureza, assim como as árvores, os 
rios, os pássaros. Essa unicidade que nossa 
sociedade perdeu com  a modernidade e sua 
fragmentação de saberes, que alimenta es-
pecialidades, não raro rasas, que nos distan-
cia do que somos, da nossa essencialidade. 
Assim a oralidade é a melhor ferramenta do 
saber fazer cultural.
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