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Boletim semanal

Retomada entrega serviços 
em São Luís de Montes Belos

O Governo de Goiás, por meio da Secre-

taria da Retomada, entregou, na quinta-

-feira (10/2), em São Luís de Montes Belos, 

um trailer e uma caminhonete para auxiliar 

em visitas a produtores de leite do arranjo 

produtivo local do município. Estes equi-

pamentos são versáteis e podem ir dire-

tamente até a fazenda do produtor. Além 

disso, consegue atender a outras cadeias 

produtivas em funcionamento na região.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a 

Retomada, a Secretaria de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Seapa), a Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão 

Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 

e a Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A equipe da pasta também realizou ins-

crições de cursos do Goiás Social, via Co-

légio Tecnológico (Cotec), para moradores 

do município. Foram disponibilizados os 

cursos de Corte e Costura, Maquiagem, Ro-

tinas Administrativas e Confeitaria. Benefí-

cios como o Bolsa Qualificação e o Crédito 

Social serão ofertados aos alunos, a fim de 

movimentar a economia local.

Estavam presentes o governador Ronaldo 

Caiado, os secretários de Estado Ismael 

Alexandrino (Saúde), Wellington Matos 

(Desenvolvimento Social) e César Moura 

(Retomada); os deputados federais, Dele-

gado Waldir e Flávia Morais; o deputado es-

tadual Cairo Salim; o reitor da UEG, Antônio 

Cruvinel; além de prefeitos de municípios 

vizinhos, vereadores e outras autoridades.



Retomada faz visita técnica a 
cooperativa de produtores de leite 

em São Luís de Montes Belos
Equipe da Retomada realizou uma visita 

técnica ao Laticínio Escola, da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), em São Luís de 

Montes Belos, na segunda (7), para discutir 

a viabilização do espaço onde deve funcio-

nar uma cooperativa de produtores de leite, 

fortalecendo o Arranjo Produtivo Local do 

setor. A Embrapa, proprietária da unidade, 

participou de tratativas prévias sobre o es-

paço, que foi desativado com fim do curso 

técnico em pecuária leiteira pelo alto custo 

operacional. 

Além disso, o Sebrae Goiás deve ofere-

cer consultoria técnica para a elaboração 

do plano de negócio da cooperativa, vi-

sando estruturar a operação e gestão do 

laticínio, e subsidiar o acesso às linhas 

de crédito via Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO). 

A intenção é firmar parceria entre Reto-

mada, UEG, Embrapa e Sebrae Goiás, a 

fim de custear os investimentos neces-

sários para atualizar e colocar o laticínio 

em funcionamento. Estavam presentes 

o gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, o assessor, João 

Antônio Fernandes, e a diretora de Colé-

gio Tecnológico, Ana Paula Oliveira.
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Cotec em Uruana
O gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

visitou Uruana, na sexta (11), para entregar 

as chaves do prédio onde funcionava o 

Colégio Tecnológico do município. A nova 

unidade do Cotec vai funcionar em outro 

local em Uruana. Rodrigo foi recepcionado 

pelo prefeito Nei Canela e outras autorida-

des da cidade. O Governo de Goiás cedeu 

o prédio à prefeitura, para funcionamento 

de um posto das polícias Civil e Militar.



Retomada participa da entrega de cartões 
do Mães de Goiás em quatro municípios

A entrega dos cartões Mães de Goiás, pro-

movidos pelo Goiás Social, teve apoio da 

Retomada durante a semana. A chefe de 

Gabinete, Lucyanna Marcella Melo, repre-

sentou a pasta em Crixás e Campos Verdes, 

na terça (8); em Guarinos, na quarta (9); 

e em Morrinhos, na quinta (10). O benefí-

cio oferece R$ 250 mensais para mulheres 

com filhos de até seis anos e que vivem em 

situação de vulnerabilidade social. Foram 

entregues 246 cartões em Crixás, 245 em 

Campos Verdes, 65 em Guarinos e a entrega 

dos cartões remanescentes em Morrinhos. Campos Verdes

Crixás

GuarinosMorrinhos
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Goiás Social promove cursos 
profissionalizantes em quatro 

municípios goianos

Equipes da Retomada estiveram em,  Mon-

te Alegre de Goiás, Cavalcante, Alto Paraíso 

de Goiás e Colinas do Sul, com ações do 

Goiás Social relacionadas à oferta de cursos 

de capacitação profissional, via Colégios 

Tecnológicos (Cotecs).  

Na última semana, foram realizadas inscri-

ções para cursos profissionalizantes em Te-

resina de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, que 

foram iniciados nesta segunda (7). Repre-

sentantes da Retomada e da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) acompanharam o 

início dessas aulas para falar sobre a impor-

tância da capacitação na entrada no merca-

do de trabalho. Já na terça (8), estiveram em 

Monte Alegre de Goiás,  e na quarta (9), em 

Cavalcante, para a entrega de certificados.

As equipes foram compostas pelas assis-

tentes sociais Priscila Barros, Laís Leite, Ana 

Cristina Rocha e Karla Pereira, pelos asses-

sores Andrew Fernandes e Natália Paz, pelo 

gerente de Parcerias e Convênios, Cleiton 

Bento, e pelo diretor de Colégios Tecnoló-

gicos, Renan Caetano. 

Teresina de Goiás

Monte Alegre de Goiás
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Alto Paraíso de Goiás
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Colinas do Sul
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Retomada realiza visita técnica
 a comunidade kalunga

 em Monte Alegre de Goiás

Uma equipe da Retomada esteve, na quin-

ta (10), na comunidade kalunga Tinguezal, 

em Monte Alegre de Goiás, para uma visita 

técnica. Eles apresentaram as peças de rou-

pas que confeccionam na comunidade, para 

uso próprio. A Retomada, em parceria com 

o Goiás Social, oferece o curso de Corte e 

Costura, via Colégio Tecnológico (Cotec), 

aos moradores da região.



 8  |  BOLETIM SEMANAL

NOTAS
NOTAS

Reunião da gerência de Avaliações e Informações
A equipe da gerência de Avaliações 

e Informações da Retomada se reuniu, 

na segunda (7), para discutir dados 

referentes à indústria de confecção 

em Goiás, que serão reunidos em um 

painel de informações (dashboard) so-

bre ICMS, mercado de trabalho, renda 

e localização de Arranjos Produtivos 

Locais (APLs) ligados ao setor. No en-

contro, foi decidido quais informações 

são relevantes para as cidades a serem 

visitadas com o objetivo de estimular 

e apoiar empresas de confecção. Par-

ticiparam a gerente Suellen Mara, os 

assessores Ana Catarina Moura e Pedro 

Simões, e como apoio administrativo, 

Lucivone Moura, e os economistas, Ra-

mon Aureliano e Raphael Telles.
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NOTAS
NOTAS

Mais Empregos Inclusão
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, participou de reunião com re-

presentantes da Secretaria de Desenvol-

vimento Social (Seds), na segunda (7). O 

grupo discutiu o projeto do Mais Empregos 

Inclusão, que tem como objetivo aprimorar 

o encaminhamento de pessoas em situação 

de vulnerabilidade às vagas de trabalho dis-

ponibilizadas pelo programa da Retomada.

Reunião de gerências da Retomada
Representantes das gerências de Avaliações e Informações, de Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos, Arranjos Produtivos Locais, e Desenvolvi-

mento de Áreas Vulneráveis, se reuniram, na terça (8), para discutir pesquisas 

e dados para cada uma das áreas de atuação da Retomada. Eles analisaram 

pesquisas do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

(IMB) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), sobre mercado de trabalho 

e melhorias para projetos da Retomada.

Goiás Social 
em Catalão

O secretário da Retoma-

da, César Moura, recebeu, 

na quarta (9), o prefeito de 

Catalão, Adib Elias, e o pré-

-candidato a deputado esta-

dual, Leovil Junior. Eles discu-

tiram a possibilidade de levar 

investimento ao polo de con-

fecções de Catalão, por meio 

de parceria com o Programa 

Goiás Social.



 10  |  BOLETIM SEMANAL

NOTAS
NOTAS

Revitalização do Centro de Tecnologia
 e Capacitação

Equipes da Retomada, Emater e Banco 

do Brasil se reuniram, na terça (8), para dis-

cutir sobre a inauguração da revitalização 

do Centro de Tecnologia e Capacitação. Da 

pasta estavam presentes a superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, e a diretora de 

Colégio Tecnológico, Marina Elias. Da Ema-

ter, o presidente Pedro Leonardo Rezende, 

a chefe de gabinete, Simeire Ribeiro, os di-

Parceria com a Adial
Representantes da Retomada se reuniram com o coordenador da Adial Talentos, 

Alfredo Rocha, na quarta (9). O objetivo é firmar parceria entre Retomada e Adial para 

qualificar funcionários das indústrias do Estado de Goiás. Estavam presentes os geren-

tes Rodrigo Rodrigues (Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos) e Nerivaldo 

Junior (Intermediação e Recolocação no Trabalho), e a líder de área, Patrícia Santana.

retores, Maria Del Peloso (Gestão Integra-

da) e Antelmo Alves (Assistência Técnica 

e Extensão Rural), o gerente de assistência 

técnica, Luiz Gandolfi, e a supervisora de 

crédito rural, Crisleide Oliveira. Represen-

taram o Banco do Brasil os gerentes Hel-

ton Leite (Mercado BB do Centro-Oeste) e 

Dourivan de Abreu (Negócios do Escritório 

Setor Público BB); e o assessor Leonardo 

Queiroz.
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NOTAS
NOTAS

Cursos profissionalizantes 
para Campos Verdes

Equipe da Retomada participou de 

reunião, na sexta (11), com o verea-

dor de Campos Verdes, Carlos Vaz; 

e o superintendente municipal de 

Mineração, Lucas Barros. O grupo 

discutiu propostas dos cursos técni-

cos a serem ofertados no município, 

Retomada e Adial
O secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu, na sexta (11), com o diretor-

-executivo da Associação Brasileira Pró-

-Desenvolvimento Regional Sustentável 

(Adial), Edwal Portilho, o Chequinho. Eles 

discutiram o projeto em desenvolvimento 

para qualificar funcionários das indústrias 

em Goiás, parceria entre Retomada e Adial.

no eixo de recursos naturais, zootecnia, 

agricultura, agroecologia, e agropecuária.  

Participaram os gerentes Rhaquel Lie-

gem (Cooperativismo) e Nerivaldo Júnior 

(Intermediação e Recolocação no Traba-

lho), a técnica em Gestão Pública, Letícia 

Oliveira, e a professora Marinalva Nunes.



Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

A reabertura do Cine Cultura foi o assunto que embalou o Retomada em 

Conexão do sábado (5), que foi exibido ao vivo pela TBC. O Cine volta com 

três obras nacionais, após quase dois anos fechado devido as medidas de 

restrições contra o coronavírus. Para falar sobre a reabertura, os filmes em 

cartaz e as novas normas para o retorno seguro, participaram o coordenador 

do Cine Cultura, Fabrício Cordeiro, a diretoras do filme Parque Oeste, Fabiana 

Assis; e a produtora de Vento Seco, Cecília Brito. A apresentação 

ficou por conta de Suelen Mara e Victória Cywinski. Você pode 

assistir o programa pelo canal da TBC no YouTube.

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Joana Dark e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada

https://www.youtube.com/watch?v=gnLNJ2vByag
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


 BOLETIM SEMANAL |  13  

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Cotec na rádio Vale da Serra
A diretora de Colégio Tecnológico, Ana Paula Oliveira, representou a Retomada em 

entrevista à rádio Vale da Serra, de São Luís de Montes Belos, na quarta (9). Ela falou 

sobre os cursos profissionalizantes que serão oferecidos aos moradores do município.

Mais Empregos na TBC
O secretário da Retomada, César Moura, foi entrevistado pela TBC, na sexta (11). Ele 

falou sobre o impacto do programa Mais Empregos na vida dos goianos e os mais de 

60 mil encaminhamentos para entrevistas de trabalho.
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Nas primeiras páginas de A Pes-
te, clássico literário muito lido e 
relido nos dois últimos anos, Al-
bert Camus apresenta a fictícia 
Oran, palco da narrativa, como 
uma cidade onde, “como no resto 
do mundo, por falta de tempo e 
reflexão, somos obrigados a amar 
sem saber”. Nem toda cidade 
precisa ser Oran, certamente não 
uma que disponha de um lugar 
como o Cine Cultura.
Assim como ocorreu com vá-

rios estabelecimentos comerciais 
e espaços culturais, a pandemia 
deflagrada pela Covid-19 levou o 
Cine Cultura a interromper suas 
atividades em março de 2020, 
abruptamente arrancado do nu-
meroso público que vinha con-
quistando, sobretudo com as exi-
bições de Bacurau e Parasita. A 
sala adormeceu, nos restando a 
exercitar, nestes tempos tão ve-
lozes, o cada vez mais difícil tra-
balho da espera. É motivo de ce-
lebração, portanto, que a sala de 
cinema da Secretaria de Estado 
da Cultura tenha retomado suas 
sessões em 1º de fevereiro deste 
ano.
Tendo frequentado a sala por 

metade da minha vida e prestes 
a completar seis anos à frente de 
sua coordenação e da programa-
ção de filmes, o lugar não cansa 
de me ensinar. Entendi, por exem-
plo, que não se vai ao Cine Cultu-
ra apenas para assistir a um filme 
diferente, e sim para, aos poucos, 
também se sentir participante de 
Goiânia. Localizado no interior 
do Centro Cultural Marietta Tel-

O Cine Cultura voltou

LEITURA
DICA DE

Fabrício 
Cordeiro*

les Machado, no meio da Pra-
ça Cívica, a poucos minutos de 
caminhada de outros espaços 
culturais importantes, como a 
jovial Vila Cultural Cora Coralina 
e o imponente Teatro Goiânia, o 
Cine Cultura é uma pequena joia 
a ser descoberta no coração da 
cidade.
Aprendi que sair de uma ses-

são num cinema de rua - ou, no 
nosso caso, um cinema de praça 
- é sair para o céu aberto e, com 
sorte, para o dourado do poen-
te. Assistir a Os Guarda-Chuvas 
do Amor, obra-prima de Jac-
ques Demy, e imediatamente se 
deparar com um entardecer que 
parece simular o colorido do fil-
me é uma dessas experiências 
encantadoras que só um lugar 
assim pode oferecer.
Por fim, percebi que é da natu-

reza do Cine Cultura nos convi-
dar a uma certa intimidade, fei-
to um abrigo contra as chuvas 
repentinas e o calor empoeira-
do. Talvez por suas dimensões 
relativamente pequenas e por 
exibir filmes que, não fosse por 
ele, jamais passariam numa tela 
de cinema na capital, aqui estra-
nhos anônimos logo se transfor-
mam em habituais conhecidos, 
pessoas com nomes, cheiros, 
olhares e histórias para dividir 
entre passeios nos bosques e 
encontros nos pit dogs, seja an-
tes ou depois das sessões.
O Cine Cultura voltou, aberto 

todos os dias, dando mais vida a 
esta cidade que não é uma sim-
ples cidade, é todo um verão.

*Fabrício Cordeiro  é coordenador do Cine Cultura, unidade da Secult Goiás
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