
RETOMADA 
Boletim semanal

EM PAUTAAno 2 - N° 56 - 8 de Outubro de 2021

Caravana da Retomada realiza 
mapeamento de demandas e leva 

serviços a cinco municípios

A Caravana da Retomada realizou cinco 

edições nesta semana, com passagens 

por São Miguel do Araguaia (5/10), Mundo 

Novo (6/10), Nova Crixás (7/10), Mozar-

lândia (8/10) e Urutaí (8/10). Nas quatro 

primeiras cidades, o programa da Secre-

taria da Retomada contou com apoio, pa-

lestras e atendimento de parceiros como 

a GoiásFomento, SIC, Secult Goiás, Seds, 

Sebrae, Sistema OCB/GO e Banco do 

Brasil. Na Caravana de Urutaí, os parceiros 

foram a GoiásFomento, Sebrae, Senar e 

Banco do Brasil. Em todas as edições, a 

parceria com as prefeituras também foi 

essencial para a realização das entregas.  

Na programação o público conferiu pa-

lestras e atendimento individual sobre 

cooperativismo, linhas de crédito para 

micro e pequenas empresas, consultoria 

para planejamento financeiro. Durante as 

Caravanas, a Secult Goiás entregou kits 

de livros literários às prefeituras para que 

as obras ampliem o acervo das bibliotecas 

municipais.

 Equipe da Retomada explicou detalhes 

sobre o funcionamento do Projeto da Cer-

veja de Mandioca, além de orientar sobre 

a Carteira do Artesão. Um dos atendimen-

to realizados pela Seds foi sobre Registro 

Civil e segunda via de documentos. 

São Miguel do Araguaia



Nova Crixás
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Mundo Novo
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Mozarlândia

Urutaí
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Goiás é um dos cinco Estados do Brasil 
que mais geraram empregos formais 
no 2º trimestre de 2021

oiás está entre os cinco Estados do Brasil 

que mais geraram empregos formais durante 

o segundo trimestre de 2021. Os dados são 

do Boletim da Economia Goiana, elaborado 

pelo Instituto Mauro Borges (IMB), órgão 

jurisdicionado à Secretaria-Geral da Gover-

nadoria (SGG). Com saldo total de 37.987 

vagas criadas, subiu duas posições na com-

paração com o primeiro trimestre de 2021. 

Goiás ficou na quinta colocação, à fren-

te de Bahia e Rio de Janeiro, por exemplo. 

O saldo é o resultado do número total de 

302.405 movimentações realizadas no mer-

cado de trabalho goiano, sendo 170.196 tra-

balhadores admitidos e 132.209 desligados. 

Os quatro primeiros lugares foram ocupa-

dos por São Paulo, Minas Gerais, Paraná e 

Santa Catarina. Para o governador Ronaldo 

Caiado, criar um ambiente propício para a 

abertura de mais vagas de trabalho é um 

dos grandes objetivos da gestão. “Não tem 

coisa melhor, apesar das dificuldades, faze-

mos a tarefa de casa, e colocamos a eco-

nomia goiana para girar”, destacou ele.

Para César Moura, secretário de Estado 

da Retomada, a qualificação da mão de 

obra também contribuiu para os núme-

ros. “Quando a Secretaria da Retomada foi 

criada e assumimos o Sine, em agosto de 

2020, a média de vagas ofertadas era de 

500 oportunidades. Depois da implanta-

ção do Programa Mais Empregos, temos 

cerca de 4 mil vagas de trabalho. Muitas 

delas não são preenchidas, e isso também 

é um problema. Identificamos que muitas 

vezes o motivo é pela falta de qualificação 

profissional. Por determinação do gover-

nador Ronaldo Caiado, trabalhamos pe-

sado na reformulação dos 

Colégios Tecnológicos, na 

capacitação dos trabalha-

dores goianos”, relata.

LEIA

AQUI

MAIS

 4  |  BOLETIM SEMANAL

https://retomada.go.gov.br/noticias/703-goi%C3%A1s-%C3%A9-um-dos-cinco-estados-do-brasil-que-mais-geraram-empregos-formais-no-2%C2%BA-trimestre-de-2021.html


Retomada realiza visita técnica do Mais 
Empregos em Águas Lindas de Goiás

Representando a Retomada, a técnica 

em Gestão Pública, Letícia Oliveira, re-

alizou, na quarta (6), uma visita técnica 

para supervisionar a unidade do Mais 

Empregos em Águas Lindas de Goiás. No 

mesmo dia, se reuniu com o secretário 

municipal de Infraestrutura, Indústria e 

Comércio, Cristiano Rodrigues, para fa-

lar sobre a captação de vagas na região. 

Além disso, a servidora ainda visitou a Se-

cretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e Juventude, onde funcionará 

a Central de Vagas do Mais Empregos. 

Letícia se encontrou com a primeira-

-dama, Fernanda Antonietti, a secretária 

de Assistência Social, Aline Amaro, e o 

diretor do Trabalho, Ricardo Moura.
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Projeto da Cerveja de Mandioca é 
divulgado a agricultores em Mineiros

A superintendente Raissa Rodrigues 

representou a Secretaria da Retoma-

da na sexta (8), durante ações em 

Mineiros. Pela manhã, houve entrega 

do Agro Fraterno, projeto de iniciativa 

da Faeg para arrecadação e doação 

de alimentos. 

À tarde, Raíssa participou de reunião 

com produtores rurais, representan-

tes locais, cooperativas de crédito, 

técnicos da Emater e do Senar para 

tratar sobre o Projeto da Cerveja de 

Mandioca. Além de tirar dúvidas so-

bre o projeto, o grupo falou sobre a 

produção e ressaltou a importância 

da agricultura familiar para a retoma-

da econômica e social de Goiás.

Além do presidente da Faeg, de-

putado federal Zé Mário, estavam o 

presidente da Emater, Pedro Leonar-

do Rezende, o superintendente de 

Produção Rural Sustentável da Seapa, 

Donalvam Maia, entre outros.

 6  |  BOLETIM SEMANAL



NOTAS
NOTAS

Processo seletivo 
da Retomada

Os selecionados para a próxima fase do 

Processo Seletivo Simplificado da Secreta-

ria da Retomada participaram da rodada 

de entrevistas durante a semana, que teve 

início na segunda (4), e segue até o dia 19 

de outubro. Depois do ciclo de entrevistas, 

os candidatos serão avaliados por uma 

equipe multiprofissional. Acesse o site da 

Retomada para conferir seu dia, horário e 

local da entrevista, e acompa-

nhe a página do Instagram da 

pasta para mais informações.

LEIA

AQUI

MAIS

Caravana da Retomada 
em Paranaiguara

Uma futura edição da Caravana da Re-

tomada em Paranaiguara, ainda em fase 

de planejamento, foi pauta de reunião, na 

segunda (4), entre o secretário da pasta, 

César Moura, e a superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Ren-

da, Raíssa Rodrigues, e representantes da 

prefeitura. Participaram, de Paranaiguara, a 

secretária de Educação, Cultura, Desporto 

e Lazer, Ilma Divina; do departamento de 

Transporte Escolar, Wilcieny Correa, e a ve-

readora Virgínia Valenti.

Crédito para 
revendedores e 

entregadores de gás
Para falar sobre a disponibilização 

de linhas de crédito para entregado-

res de gás e pequenos empresários 

da categoria, o secretário da Reto-

mada, César Moura, e a gerente de 

Intermediação e Recolocação no Tra-

balho, Yara Nunes, receberam, na se-

gunda (4), o presidente da GoiásFo-

mento, Rivael Aguiar, e o presidente 

do Sindicato das Empresas revende-

doras de Gás e Região Centro-Oeste 

(Sinergás GO), Zenildo Dias do Vale.

Reunião do Programa 
do Artesanato Brasileiro

O Programa de Artesanato Brasileiro 

(PAB) promoveu, na segunda (4), um en-

contro entre os Coordenadores Estaduais 

do Artesanato (CEA) e os organizadores 

do 14º Salão de Artesanato – Raízes Brasi-

leiras. O evento será realizado em Brasília, 

de 27 a 31 de outubro, e está em fase de 

estruturação e organização. A gerente de 

Artesanato da Retomada, Miriam Pires, foi 

a representante de Goiás nessa reunião de 

alinhamento.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/702-clique-aqui-para-conferir-a-data-e-hor%C3%A1rio-para-convoca%C3%A7%C3%A3o-de-sua-entrevista.html


NOTAS
NOTAS

Vistoria à loja de artesanato da Cartago
Uma visita técnica de acompanhamen-

to, avaliação e sugestões foi realizada, na 

segunda (4), na loja de artesanato da Co-

operativa de Artesãos do Estado de Goiás 

(Cartago), na Casa do Turismo. A vistoria 

foi executada por representantes do Ser-

viço Nacional de Aprendizagem do Coo-

perativismo no Estado de Goiás (Sescoop/

GO) e da Organização das Cooperativas 

Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO). 

A visita foi monitorada pela equipe de Ar-

tesanato da Retomada, a gerente Míriam 

Pires e a líder de Área ou Projeto, Rosane 

Martins. Participaram, da Sescoop/GO, o 

superintendente Jubrair Gomes Caiado, e 

a analista de Monitoramento, Gracielle Car-

valhães. Também estavam presentes, da 

Cartago, o presidente Carmelito Pereira, a 

vice-presidente Maria da Silva, a secretária 

Dulceny da Silva (Tuka), e a tesoureira Maria 

Aline Pettersen.

Mais Empregos em 
Valparaíso de Goiás

Representando a Secretaria da Retoma-

da, a técnica em gestão pública, Letícia 

Oliveira, visitou, na terça (5), o espaço em 

que o Mais Empregos será implantado em 

Valparaíso de Goiás. Participaram da visita 

técnica o secretário municipal de Desen-

volvimento Econômico, Antônio Reis, e o 

assessor executivo, Luís Henrique da Silva.

Projetos de artesanato 
da Retomada e 

Sebrae
Representantes da Retomada e do 

Sebrae Goiás se reuniram, na terça (5), 

para alinhamento dos projetos de ar-

tesanato envolvendo os dois parceiros. 

Participaram, da Retomada, a superin-

tendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues, 

e a gerente de Artesanato da pasta, 

Miriam Pires. Também estavam presen-

tes, do Sebrae Goiás, a gerente exe-

cutiva Camilla Carvalho e a técnica de 

Artesanato, Daniela Caixeta.
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NOTAS
NOTAS

3º Reunião do Fundeq
A 3º Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Equalização para 

o Empreendedor (Fundeq) foi realizada 

nesta quarta-feira (6). Os integrantes dis-

cutiram sobre estreitar parcerias com linhas 

de crédito e também ajustaram a linha ru-

ral, em resposta à solicitação da Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa). Participaram, da Retomada, o se-

cretário César Moura e o técnico em Gestão 

Pública, Teófilo Neves. Também estavam 

presentes o diretor-presidente da GoiásFo-

mento, Rivael Aguiar, o superintendente de 

Produção Rural Sustentável da Seapa, Do-

nalvam Maia, e a superintendente de Mine-

ração da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Serviços (SIC), Livia Marques.

Crédito para 
agricultura familiar

Parceria entre Retomada, Sicoob 

Coopacredi e Sistema OCB/GO foi 

pauta de reunião, na quarta (6), sobre 

a possibilidade de viabilizar linhas de 

créditos para agricultores familiares, 

fortalecendo o Programa da Cerveja 

de Mandioca e gerando renda para os 

empreendedores rurais mais vulnerá-

veis. Estavam presentes o secretário da 

pasta, César Moura, a superintendente 

da Retomada do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, e o gerente de De-

senvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa. Participaram também 

o representante da OCB/GO, Carlos 

Eduardo Santos, e do Sicoob, Diego 

Monteiro (gerente regional de Goiás) 

e Müller Teles (gerente da unidade de 

Catalão).

Parceria entre Retomada e Seds
A possibilidade de parceria entre a Retomada e a Secretaria de Desenvolvimento So-

cial (Seds) foi discutida em reunião na quarta (6), para melhorar a execução do projeto 

Escola da Juventude, da Seds. A superintendente de Profissionalização da Retomada, 

Leandra Assis, e a gerente de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos, Thais 

Finatto, representaram a Retomada. Da Seds, participaram o chefe de gabinete, Cássio 

Brito, o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, Ricardo Costa, e a ge-

rente de Políticas Públicas da Juventude, Cejanne Gonçalves.
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NOTAS
NOTAS

Reunião da gerência 
de Intermediação 
e Recolocação no 

Trabalho
Uma equipe da gerência de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho se reuniu, na 

quarta (6), para alinhamento dos méto-

dos de análise dos dados produzidos pela 

departamento da Retomada. A reunião 

foi conduzida pelas gerentes Yara Nunes 

(Intermediação e Recolocação no Trabalho) 

e Suellen Mara (Avaliações e Informações). 

Participaram o técnico em Gestão Pública, 

Teófilo Alves, a assessora administrativa, 

Briza Amaral, e o estagiário Pedro Simões.

Aplicativo Maneje Bem
O Projeto da Cerveja de Mandioca deverá ser vinculado ao aplicativo Maneje 

Bem, que auxilia o produtor rural familiar a se conectar com a assistência técnica 

agrícola e com a indústria. O aplicativo foi apresentado à Secretaria da Retomada 

pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), na quarta (6), 

na intenção de apoiar o projeto da cerveja e a agricultura familiar goiana. Parti-

ciparam da reunião o secretário da Retomada, César Moura, a superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues. Também 

estavam presentes, da Seapa, o superintendente de Produção Rural Sustentável, 

Donalvam Maia, e a assessora Técnica, Bruna Paz.

Reunião do 
Conselho da OVG

O secretário da Retomada, César Moura, 

participou, na quarta (6), da reunião do 

Conselho da Organização das Voluntárias 

de Goiás (OVG), parceira da pasta em di-

versos programas e ações. Na ocasião, o 

Conselho discutiu sobre a operação e de-

senvolvimento das ações sociais promovi-

das pela OVG.
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NOTAS
NOTAS

Retomada e Fundação Aroeira
Para discutir uma parceria entre a Reto-

mada e a Fundação Aroeira, o secretário da 

pasta, César Moura, recebeu, na quarta (6), 

os gerentes da fundação, Weslley Moura 

(Projetos) e Brunno Leonardo de Tolêdo 

(Administrativo). O grupo falou sobre pro-

jetos de fomento à educação e cultura, a 

serem desenvolvidos em conjunto.

Cotec de Cristalina
A unidade do Colégio Tecnológico 

(Cotec) de Cristalina, Genervino Evan-

gelista da Fonseca, está em processo 

de mudança de endereço. Para finalizar 

essa operação de transição, o secretário 

da Retomada, César Moura, se reuniu, 

na quarta (6), com a diretora de Cotec 

do município, Kelly Anjos, a vice-dire-

tora, Aglaciene Brandão, o deputado 

estadual, Amilton Filho, e os assessores, 

Maks Louzada e Weverton Teixeira.
Banco do Brasil

O secretário da Retomada, César Moura, 

participou de uma reunião com represen-

tantes do Banco do Brasil, na quarta (6). O 

grupo discutiu futuros projetos e parcerias 

entre o banco e a pasta, fomentando a re-

tomada do desenvolvimento econômico do 

Estado.

Planos de curso do Cotec
Na segunda (4), equipes da Retomada e da Universidade Federal de Goiás (UFG), se 

reuniram para analisar os planos dos cursos dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs). 

Da Superintendência de Profissionalização da Retomada participaram a Marinalva Nunes 

(professora), Paulo André dos Santos (diretor de Cotec) e Cássia de Barros (técnica em 

Gestão Pública). Do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG (CETT), parti-

cipou a coordenadora pedagógica dos Cotecs, Larissa Cabral.
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NOTAS
NOTAS

Parceria entre Retomada e SIC
A Retomada e a Secretaria de Indústria, 

Comércio e Serviço (SIC) firmaram parce-

ria na quinta (7), com objetivo de viabilizar 

projetos que auxiliem o desenvolvimento 

de empreendedores em vulnerabilidade no 

Estado. Participaram da reunião o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis 

da Retomada, Rafael Sôffa, e da SIC, a ge-

rente de Integração Regional, Selma Pires, 

e a assessora Karla Gracielle dos Passos.

Artesanato goiano
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na quinta (7), o gestor de projetos 

com ênfase em cultura e criatividade, Décio 

Coutinho. Eles falaram sobre as programações 

culturais voltadas para o artesanato goiano.

O secretário da Retomada, César 

Moura, participou do Dia D da MPE 

Week, realizado pelo Banco do Brasil 

na sexta (8). A iniciativa apoia as micro 

e pequenas empresas de todo o país, 

promovendo seus negócios, dando vi-

sibilidade e estimulando vendas. César 

foi recepcionado pelo superintendente 

de Varejo, Kamilo Tononi, e pelo geren-

te de Negócios e Mercado PJ, Adonias 

Antônio Miranda.

Alinhamento
de projetos

A coordenadora do Gabinete de 

Políticas Sociais (GPS), primeira-

-dama Gracinha Caiado, reuniu vá-

rios secretários para acompanhar o 

andamento dos projetos do Governo 

de Goiás, na terça (5). Pela Retoma-

da, participaram o secretário César 

Moura, a chefe de gabinete Lucyan-

na Marcella Melo, e a gerente de Ava-

liações e Informações, Suellen Mara.

Semana da micro 
e pequena empresa
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NOTAS
NOTAS

Artesanato 
em Caldas Novas

A gerência de Artesanato da Retomada 

se reuniu, na sexta (8), com a assessora 

jurídica da Associação de Artistas e Arte-

são de Caldas Novas (Arca do Cerrado), 

Karla Perez Peixoto. A reunião foi para tra-

tar sobre Carteiras do Artesão e legislação 

do artesanato. Pela Retomada estiveram 

presente a gerente Miriam Pires; a líder de 

projeto ou área, Rosane Martins de Oliveira; 

e a auxiliar de gestão administrativa, Eseni 

José Rodrigues. 

Projeto da Cerveja de Mandioca
A ampliação e desenvolvimento do Projeto da Cerveja de Mandioca foi tema de reunião 

na sexta (8), entre o secretário da Retomada, César Moura; o superintendente de Pros-

pecção de Investimentos da SIC, Wilson Gomes; o gerente de Projetos de Investimentos 

da SIC, Lúcio Flávio Teles. Também participaram da reunião a prefeita de Buritinópolis, 

Ana Paula Soares; e o gerente Administrativo da Fecularia Subida, Orlando Schulz, e 

outros diretores. 

Retomada e UFG
 em visita técnica

Para realizar uma visita técnica ao anti-

go prédio da Procuradoria Geral do Es-

tado (PGE), equipes da Retomada e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), 

se reuniram, na sexta (8/10). Participa-

ram da Retomada, César Moura (se-

cretário), Tais Finatto (gerente), Letycia 

Fernandes (gerente). Da UFG estavam 

os professores Pedro Gonçalves e Ale-

théia Cruz. O gestor de projetos e pro-

dutor cultural, Décio Coutinho, integrou 

o time que vistoriou o local.

Mães de Goiás em Anicuns
A chefe de gabinete da Retomada, Lucyanna 

Marcella Melo, representou a secretaria na entre-

ga de cartões remanescentes do Mães de Goiás, 

em Anicuns, na quinta (7). A Retomada é uma 

das parceiras do programa do Governo de Goiás 

na entrega e organização no interior.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

TBC
O secretário da Retomada, César Moura, foi entrevistado, na segunda (4), pela TV 

Brasil Central. Moura falou sobre o avanço de 4,4% do PIB goiano no segundo trimes-

tre de 2021, de acordo com estudo do Instituto Mauro Borges.

LEIA

AQUI

MAIS
O cooperativismo como ferramenta para impulsionar o arte-

sanato goiano foi pauta de matéria do Jornal Anhanguera 1ª 

edição, na quinta (7).

Artesanato goiano na TV Anhanguera
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https://globoplay.globo.com/v/9926802/
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Com uma mais de 4,8 mil km2 de ter-
ritório e população estimada em 45 mil 
habitantes, segundo dados do IBGE, Po-
rangatu terminou a última década com 
apenas 16% de seus moradores com 
uma ocupação. A pandemia mundial 
provocada pelo novo coronavírus acen-
tuou essa situação. Os gestores muni-
cipais que iniciaram seus mandatos no 
início deste ano encontraram como um 
dos principais desafios reverter essa ex-
pectativa e promover o desenvolvimento 
econômico e social das cidades. 

Localizado no norte goiano, Porangatu 
tem uma expressiva produção rural que, 
inclusive, ocupa boa parte da força pro-
dutiva do município. Enxergando a pos-
sibilidade de impulsionar esse setor que 
gera empregos e contribui com a eco-
nomia do município, a prefeitura lançou 
em setembro os programas Mais Água e 

Fortalecimento da produção rural 
para movimentar a economia local

*Vanuza Valadares é prefeita de Porangatu.

LEITURA
DICA DE

Vanuza 
Valadares*

Mais Peixes. 
Acredito que um programa pode com-

pletar o outro, mas os produtores fami-
liares podem optar apenas por um deles. 
O Mais Água pretende reforçar os poços, 
represas e açudes que já existem na zona 
rural e, ainda, realizar estudos para aber-
tura de novos reservatórios. Essa água 
poderá ser utilizada na criação animal, 
que tem o custo de manutenção aumen-
tado durante esse período de estiagem 
e, também, para irrigação de pequenas 
lavouras e hortas. 

O Mais Peixes é uma alternativa de ge-
ração de renda para aqueles que querem 
empreender na piscicultura ou aumentar 
a produção daqueles que já têm tanques 
de criação de peixes. Buscamos parce-
ria com o Sebrae, que vai orientar esses 
produtores para atender o mercado da 
melhor forma e também criamos par-
cerias com a Emater e o Senar, que vão 
capacitá-los. O Mais Peixes construirá 
tanques australianos e poços escavados 
para essa cultura. 

A expectativa é de que no próximo ano 
os resultados desses programas já come-
cem a ser colhidos, aumentando a oferta de 
alimentos na região, gerando renda e mais 
emprego para a população norte de Goiás.

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

