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Governador Caiado lança Programa 
NutreBem para ampliar segurança 

alimentar de famílias em situação de 
vulnerabilidade social no Estado

O governador Ronaldo Caiado lançou, 

nesta terça-feira (26/10), em solenidade no 

Banco de Alimentos da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia, o 

Programa NutreBem. A iniciativa será res-

ponsável pela distribuição do Mix do Bem, 

um alimento nutritivo que contribuirá para 

ampliar a segurança alimentar das famílias 

em situação de vulnerabilidade social no Es-

tado. O produto inclui arroz, proteína de soja, 

cenoura, tomate, alho e cebola desidratados 

e não contém gorduras trans, gorduras sa-

turadas ou lactose. O alimento é de preparo 

rápido e rende até 10 porções nutricionais. 

“Estamos garantindo o padrão nutricional, 

com a reposição de minerais, de nutrientes 

necessários para manter a pessoa alimenta-

da durante o seu dia”, declarou Caiado. Se-

gundo ele, o programa representa um ponto 
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científico e gestão pública com eficiência 

para levar benefícios ao cidadão em vulnera-

bilidade. “As transformações maiores podem 

acontecer desde que estejamos imbuídos de 

um mesmo sentimento, seja a competência, 

a boa gestão, a pesquisa, a ciência e também 

a honestidade de princípios”, avaliou. 

Os testes para o processamento foram fei-

tos com o apoio técnico de nutricionistas, 

engenheiros de alimentos e professores da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). O rei-

tor da instituição, Edward Madureira, que está 

em seu terceiro mandato, classificou Caiado 

como o “parceiro que acreditou” na univer-

sidade em função dos inúmeros projetos já 

estabelecidos.  “Sempre tive um sonho de 

ver a universidade absolutamente integrada 

ao desenvolvimento do nosso estado”, pon-

tuou. “Essa é a missão maior da universidade: 

formar pessoas e produzir conhecimento”, 

afirmou. Segundo ele, projetos como este 

somente são possíveis “com decisão política 

e determinação”.

A diretora-geral da Organização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), Adryanna Melo Caia-

do, acredita que o conjunto de iniciativas vai 

contribuir “de forma efetiva” para diminuir a 

fome em Goiás por garantir que os alimentos 

cheguem a todos os quadrantes do Estado. 

“A OVG acredita que as pessoas são res-

ponsáveis pela construção do mundo à sua 

volta e que garantir a segurança alimentar e 

nutricional da população é combater causas 

estruturais da pobreza, auxiliando assim no 

desenvolvimento da sociedade”, ressaltou, ao 

mencionar que o Estado deve 

chegar em breve a 1 milhão de 

cestas básicas distribuídas.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/712-governador-caiado-lan%C3%A7a-programa-nutrebem-para-ampliar-seguran%C3%A7a-alimentar-de-fam%C3%ADlias-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-vulnerabilidade-social-no-estado.html
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Governador Ronaldo Caiado assina 
contrato e entrega material de 

trabalho a jovens selecionados para 
programa Aprendiz do Futuro

O governador Ronaldo Caiado assinou, 

nesta quinta-feira (28/10), o contrato 

dos primeiros selecionados do Programa 

Aprendiz do Futuro, iniciativa do Governo 

de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social (Seds). Em ce-

rimônia no Teatro Rio Vermelho, do Centro 

de Cultura e Convenções, os estudantes 

também receberam tablets, uniformes e kits 

de material de trabalho. 

“Queremos, com o Aprendiz do Futuro, 

ter pessoas corretamente educadas, que 

tenham renda, independência e que não 

fiquem sob a tutela de ninguém. Queremos 

levar cidadania a todos os quadrantes do 

Estado de Goiás”, disse Caiado.

“Fazer a diferença é dar oportunidades, é 

garantir a formação para a transformação 

nessa sociedade de hoje, que está tão dinâ-

mica. Nada define melhor o homem público 

do que a preocupação com o amanhã”, dis-

se o secretário de Desenvolvimento Social, 

Wellington Mattos, sobre o empenho do go-

vernador e da primeira-dama e presidente 

da Organização das Voluntárias de Goiás 

(OVG), Gracinha Caiado, pela criação e im-

plantação do programa.

O modelo do Aprendiz do Futuro será 

utilizado como referência em seis países 

europeus. O Governo de Goiás recebeu, em 

agosto deste ano, representantes da aliança 

Demá Jovem, que trabalha com encaminha-

mento profissional em Portugal, Espanha, 

Romênia, Itália, Suécia, Holanda e Brasil, por 

meio da Rede Nacional de Aprendizagem, 

Promoção Social e Integração (Renapsi), 
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para conhecer o programa estadual.

Durante o período em que estiverem no 

Programa Aprendiz do Futuro, os adoles-

centes passarão por cursos de qualificação 

técnica, voltados ao mercado de trabalho, 

e terão o desempenho escolar acompa-

nhado. A remuneração será de R$ 516, com 

complementação de vale-alimentação no 

valor de R$ 150, vale-trans-

porte, 13º salário, seguro de 

vida, além de uniforme.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/711-governador-ronaldo-caiado-assina-contrato-e-entrega-material-de-trabalho-a-jovens-selecionados-para-programa-aprendiz-do-futuro,-que-empregar%C3%A1-5-mil-estudantes.html
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Retomada participa da abertura do 
14º Salão do Artesanato, em Brasília

A abertura do 14º Salão do Artesanato foi 

realizada nesta quarta-feira (27), em Brasília, 

e contou com a presença do secretário da 

Retomada, César Moura, da superintenden-

te da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raissa Rodrigues, da gerente do 

Artesanato, Miriam Pires e a líder de Área ou 

Projeto, Rosane Oliveira. O evento tem como 

objetivo colaborar na estruturação da Ca-

deia Produtiva do Artesanato, estimulando 

o aproveitamento das vocações de Goiás e 

de outros estados. A iniciativa teve apoio do 

Sistema do Artesanato de Goiás (SAG), cria-

do pela Retomada para concentrar as ações 

de mapeamento, reconhecimento, estímulo 

e fomento do trabalho artesanal no Estado.

O tema dessa edição é Raízes Brasileiras, 

com a intenção de valorizar a cultura popular 

na arte. A mostra recebeu aproximadamente 

500 artesãos de todo o Brasil. A exposição 

de Goiás mostrou a diversidade do nosso 

artesanato, em peças como biojoias, escul-

turas sacras, tecelagem, cestos trançados, 

gravuras e bonecas. Os materiais utilizados 

pelos artesãos também são variados, in-

cluindo cerâmica, fibra de bambu, palha de 

milho, argila, e madeira. O evento segue até 

domingo (31), e é realizado pelo Programa 

do Artesanato Brasileiro (PAB).
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Palminópolis recebe atendimento de 
programas da Caravana da Retomada 

A 40ª edição da Caravana da Reto-

mada passou por Palminópolis na ter-

ça-feira (26). Além de palestras para 

micro e pequenos empreendedores, 

pelo Sebrae, tanto sobre FCO quanto 

sobre empreendedorismo, a programa-

ção contou com emissão de passaporte 

do idoso, via apoio da Seds, e entrega 

de livros para a biblioteca municipal, re-

sultado de parceria com a Secult Goiás.

O público conferiu cursos de hortali-

ças, oferecido pelo Senar, e o Sebrae ofe-

receu consultoria aos micro e pequenos 

empreendedores. A agenda contou ainda 

com palestras sobre o Projeto da Cerveja 

de Mandioca, com participação de repre-

sentantes da Seapa e Emater, e consultoria 

do Senar.

Representaram a Retomada, os gerentes 

Rodrigo Rodrigues (Emprego e Renda), Clei-

ton Bento (Parcerias e Convênios), e a asses-

sora Natália Paz.
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Caravana da Retomada leva serviços do 
Governo de Goiás e parceiros a Rubiataba

Na quarta (27), a população de Rubiata-

ba teve acesso aos serviços e programas 

oferecidos pela Caravana da Retomada e 

seus parceiros. Após mobilização realizada 

pela prefeitura, representada no evento pelo 

prefeito Padre Weber da Costa e o vice-

-prefeito Gilmar Bemfica, o dia foi voltado 

aos micro empreendedores e agricultores 

rurais. 

Entre as palestras que fizeram parte da 

programação estão a de Planejamento e Su-

cesso, oferecida pelo Sebrae; Solução para 

e-commerce e comércio internacional, rea-

lizada por um representante dos Correios; 

Pecuária do Leite, ministrada pelo Senar; e 

do Projeto da Cerveja de Mandioca, com 

participação dos parceiros Seapa e Emater.  

Além disso, também houve atendimento da 

GoiásFomento, emissão de passaporte do 

idoso, via Seds, carteiras de trabalho e de 

artesão, consultoria do Sebrae, e entrega de 

livros doados pela Secult Goiás à biblioteca 

municipal. Representaram a Retomada, os 

gerentes Rodrigo Rodrigues (Emprego e 

Renda), Cleiton Bento (Parcerias e Convê-

nios), e a assessora Natália Paz.
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FCO aprova R$ 83 milhões para 
pequenos e médios empresários e 

apresenta novos conselheiros
O Conselho de Desenvolvimento do Esta-

do, do Fundo Constitucional de Financia-

mento do Centro-Oeste (CDE/FCO), apro-

vou, em reunião na quinta (28), 70 finan-

ciamentos que totalizaram R$ 83 milhões 

para pequenos e médios produtores rurais 

e empresários. O montante liberado deverá 

ser investido na qualificação de suas pro-

duções. As aprovações também preveem a 

criação de mais 455 vagas de trabalho.

A reunião também serviu para apresentar 

os quatro novos conselheiros: Acieg, Sicoob, 

Sicredi e Federação Goiana de Municípios 

(FGM). 

Após o encontro, ainda na sede da Acieg, 

em Goiânia, foi realizada uma audiência 

pública para discutir a redução de juros do 

FCO Empresarial. A proposta é que o índice 

seja o mesmo praticado aos empreende-

dores do FCO Rural. Além de participação 

de conselheiros do FCO, a reunião contou 

com participação, presencial e virtual, de 

empresários e deputados federais.
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Retomada acompanha início 
das aulas dos cursos do Goiás Social

Depois de realizar 2.005 inscrições em cur-

sos profissionalizantes, a Retomada esteve 

em oito municípios para prestigiar o início 

das aulas. Esses cursos são oferecidos pelo 

Goiás Social e os Colégios Tecnológicos, 

por meio de parceria com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), e também com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar). Pela parceria são ofertados cursos 

de Confeitaria, Serviço de Beleza, Corte e 

Costura, Informática Básica, Eletricista e 

Auxiliar Administrativo.

Representando a Retomada, as diretoras 

de Colégio Tecnológico, Andressa Souza 

e  Annamar de Morais, estiveram durante a 

semana em Edéia, Cavalcante, Monte Ale-

gre, Morro Agudo de Goiás, Nova América, 

Matrinchã, Alvorada do Norte e Simolândia.
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Pesquisa sobre Áreas 
Vulneráveis em Goiás

Uma Pesquisa sobre Áreas Vulneráveis no 

Estado será realizado por meio do convênio 

firmado entre a Secretaria da Retomada e a 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Para 

isso, uma equipe de professores da Face/

UFG se reuniu, na segunda (25), com o ge-

rente de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa. 

Os objetivos da pesquisa são identificar os 

segmentos chaves da economia local e a 

participação deles na geração de postos 

de trabalho, além de mapear as áreas so-

cioeconomicamente vulneráveis no estado 

e monitorar a qualidade do mercado de 

trabalho regional. O Projeto ainda prevê 

uma etapa de capacitação do quadro ad-

ministrativo da Retomada, para introduzir 

as ferramentas de análise estatística con-

tribuindo para a elaboração de políticas 

públicas mais eficientes. Estavam presentes 

os representantes da Face/UFG, Sandro 

Mansueto, Claudia Regina, Débora Meireles 

e Felipe Queiroz.

Retomada, SGG e Ministério 
da Cidadania no Incubacoop

O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa, 

se reuniu, na terça (26), com o gerente de 

Execução e Monitoramento de Projetos da 

Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), 

Cassiano Rocha, e a assessora Lorena Mo-

rais. A reunião foi realizada para acompa-

nhamento do planejamento e execução do 

convênio entre as pastas e o Ministério da 

Cidadania, no âmbito do Incubacoop.

Reunião de 
Coordenações 

do PAB 
A 8ª Reunião de Coordenações do 

Programa do Artesanato Brasilei-

ro (PAB) foi realizada, na segunda 

(25), em Brasília, para apresentação 

do PAB Nacional e das ações dos 

PABs estaduais. Também foram 

discutidas informações sobre o 14º 

Salão do Artesanato, além do pla-

nejamento de ações para 2022. A 

gerente de Artesanato da Retoma-

da e coordenadora do PAB Estadu-

al, Miriam Pires, e a líder de Área ou 

Projeto e técnica do PAB, Rosane 

Martins, representaram Goiás no 

encontro. 
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Retomada e Adial em ação do Cotec
A formação de banco de talentos formado 

por estudantes dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs) foi pauta de reunião, na segunda (25), 

entre equipe da Retomada e o coordenador 

da Associação Pró-desenvolvimento Industrial 

do Estado de Goiás (Adial), Alfredo Santana. 

Participaram a gerente de Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos, Thais Finatto, 

a técnica de Gestão Pública, Cássia Jardim, e 

a professora, Marinalva Nunes.

Parceria com 
Seduc Goiás

Equipes da Retomada e da Secretaria de 

Estado de Educação (Seduc Goiás) se reu-

niram, na terça (26), para discutir possível 

parceria entre as pastas, para desenvolver 

políticas públicas de ensino profissional. 

Participaram, da Retomada, a gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tecno-

lógicos, Thais Finatto, a diretora de Colégio 

Tecnológico, Prycylla Calil, a técnica de Ges-

tão Pública, Cássia Jardim, e a professora 

Marinalva Nunes. Já da Seduc, estavam pre-

sentes o superintendente de Ensino Médio, 

Osvany da Costa, a gerente de Ensino Mé-

dio, Itatiara Teles, e o gerente de Educação 

Profissional, Andrei Pires.

Empreendedorismo 
goiano

Para tratar sobre empreendedorismo em 

Goiás, uma equipe da Retomada participou 

de reunião na terça (26) com representan-

tes dos Correios. Da Retomada estavam, o 

secretário César Moura e a superintendente 

do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues. Dos Correios em Goiás estavam 

o superintendente Eugênio Walter Monte-

negro e o gerente de Desenvolvimento de 

Mercado, João Alves Cardoso Neto.

Comunicação unificada dos Cotecs
Equipes da Retomada e da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) se reuniram, na terça (26), para 

alinhar detalhes da comunicação dos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs). Um planejamento de co-

municação foi iniciado e será ampliado e aperfei-

çoado visando melhorar a percepção dos goianos 

em relação aos Cotecs. Da Retomada participou 

o chefe de Comunicação, Yuri Lopes. Pela UFG 

participaram Alethéia Ferreira, Marília Almeida, 

Matheus Moura, Raquel Lyra, Vanessa Bandeira, 

Michael Alessandro e Valeska Fernandes.
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Cooperativismo em Professor Jamil
Com a finalidade de saber quais os pro-

cessos necessários para a criação de uma 

cooperativa de agricultura em Professor 

Jamil, o vereador Matheus Machado se 

reuniu, na sexta (29), com a superinten-

dente da Retomada do Trabalho do Em-

prego e da Renda, Raíssa Rodrigues e 

com a gerente de Cooperativismo, Rha-

quel Liegem. O assessor do vereador, 

Geovani, também participou do encontro, 

que foi agendado após Matheus saber da existência da gerência de Cooperativismo 

na Retomada e do papel que ela desempenha, durante a edição da Alego Ativa em 

Morrinhos, no dia 23 de outubro.

Outubro Rosa em Porangatu
O Colégio Tecnológico Maria Sebas-

tiana da Silva, em Porangatu, promo-

veu uma palestra sobre a importância 

do autoexame, na quarta (27), para 

colaboradoras da unidade. A conver-

sa foi mediada pela biomédica e far-

macêutica, Emília de Lurdes. Essa ação 

também integra a campanha sobre a 

importância do Outubro Rosa, apoiada 

pela Retomada.

74 anos da OVG
O secretário da Retomada, César Moura, participou, na sexta (29), da celebração do 

aniversário da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que completou 74 anos no 

dia 30 de outubro. A cerimônia foi realizada na sede da entidade, em Goiânia, e contou 

com apresentações artísticas, inclusive de um coral.
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Retomada no Outubro Rosa
Os servidores da Retomada coloriram os 

corredores da secretaria de rosa, na sexta 

(29). A ação teve como objetivo divulgar a 

importância do Outubro Rosa, campanha 

de conscientização sobre a prevenção e o 

diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Esse também é o tema do Dica de Leitura, 

dessa semana, assinado pela gerente de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da 

pasta, Reila Lopes, que fala sobre a impor-

tância de divulgar informações e promover 

discussões sobre o tema. É só ler o boletim 

até o final para acompanhar o texto na ín-

tegra.

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

 BOLETIM SEMANAL |  13  

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


A importância da formalização no microempreendedorismo foi tema do bate-

-papo no Retomada em Conexão do último sábado (23). Os convidados Vera 

Lúcia de Oliveira (Sebrae) e Zé Abílio (Boteco do Zé Abílio), conversaram a res-

peito dos benefícios de se formalizar um negócio, como acesso 

a linhas de crédito, melhoria da gestão e do planejamento e 

algumas ferramentas de negócio. Apresentado por Suellen 

Mara, o programa é exibido ao vivo pela TV Brasil Central 

(TBC), às 13 horas. Você confere o programa da semana 

passada na íntegra pelo YouTube. 

Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

VEJA

AQUI

MAIS

Thais na PUC TV

VEJA

AQUI

MAIS

A gerente de Qualificação Profissio- nal e 

Colégios Tecnológicos (Cotecs) da Retoma-

da, Thais Finatto, falou sobre os cursos dos 

Cotecs que estão com vagas 

abertas, em reportagem exi-

bida pela PUC TV. Confira!
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https://www.youtube.com/watch?v=dHTKJkW3d_w&list=PLH3xKPXiWwduO3yrYQj4ElMKBBLFv67uo&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=7KOrWuo31LI
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2021/10/27/salao-do-artesanato-reune-obras-de-500-artistas-em-brasilia.ghtml
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Hoje celebrado em todo o mundo, o mo-

vimento de conscientização pela saúde 

feminina popularmente conhecido como 

Outubro Rosa começou nos Estados Uni-

dos na última década do século 20. Surgiu 

a partir de ações isoladas que incentivavam 

a realização de exames de mamografia para 

detecção precoce do câncer de mama e ga-

nhou visibilidade maior quando a Fundação 

Susan G. Komen for the Cure distribuiu o 

famoso lacinho cor-de-rosa aos participan-

tes da primeira Corrida pela Cura, realizada 

em Nova York, em 1990. Até hoje a corrida 

acontece.

Em 1997, a partir das cidades de Yuba 

e Lodi (EUA), o movimento passou a ser 

denominado Outubro Rosa e as ações co-

meçaram, efetivamente, a fomentar a pre-

venção maciça contra o câncer de mama 

e ganhou adesão mundial. Desde então, o 

décimo mês é marcado por mutirões de 

atendimento, campanhas das mais variadas, 

com intuito central de fortalecer, na mulher e 

na sociedade, a consciência da importância 

do autocuidado. 

Para além de publicidade voltada para a 

prevenção, as mobilizações em torno do 

Outubro Rosa também contribuem com a 

disseminação de dados preventivos e infor-

mações para além dos consultórios médicos. 

Informações embasadas e constantemente 

reforçadas pelas principais mídias elevam a 

conscientização para a necessidade de se 

olhar para a saúde feminina antes, durante 

e após o diagnóstico do câncer de mama. 

Debate cada vez mais 
frequente sobre o outubro rosa 

*Reila Lopes é gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, na Secretaria da Retomada

LEITURA
DICA DE

Reila 
Lopes*

Isso porque as chances de cura aumentam 

consideravelmente quando o tumor é des-

coberto no início.  

Para se ter uma ideia da importância 

do Outubro Rosa, o câncer mamário é a  

causa mais frequente de mortes por câncer 

na população feminina mundial, segundo a 

Agência Internacional de Pesquisa em Cân-

cer (Iarc). Para 2021, são estimados 684.996 

óbitos, o que equivale a 15,5% das mortes 

por câncer em mulheres em todo o mundo. 

Conforme dados do Instituto Nacional do 

Câncer (Inca), somente no Brasil em 2021, 

estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos 

da doença. Isso porque o câncer de mama 

é também o tipo de câncer mais incidente 

em mulheres de todas as regiões, após o 

câncer de pele não melanoma. As taxas são 

mais elevadas nas regiões mais desenvolvi-

das (Sul e Sudeste) e a menor é observada 

na região Norte.

Seja pela gravidade da doença ou pela 

enorme falta de informação sobre o câncer 

de mama, ações como a do outubro rosa 

são cada vez mais importantes em todos os 

ambientes, inclusive no de trabalho. Levantar, 

mesmo que de forma simples, a discussão da 

relevância de evitar e buscar tratamento para 

esta doença, é uma atitude admirável tanto 

em empresas privadas quanto em órgãos 

governamentais. Na Secretaria da Retoma-

da, além de promovermos um debate interno 

envolvendo todos os servidores,  divulgamos 

no grupo interno ações de outras pastas do 

Governo de Goiás sobre o outubro rosa.

Mesmo simbólica, a iniciativa de discutir, de 

forma didática, sobre o câncer de mama e 

as formas de identificá-lo e tratar deve ser 

uma prática cada vez mais comum no ca-

lendário de ações das entidades, empresas e 

órgãos públicos. Somente com informação, 

conhecimento científico vamos colaborar no 

combate ao câncer de mama.  
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