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Boletim semanal

Governo de Goiás promove Feira de 
Empregos + Social em Trindade

Trindade recebeu a Feira de Empregos + 

Social na segunda (21), no Colégio Estadu-

al Padre Pelágio.  O Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria da Retomada,  ofereceu 

à população vagas de trabalho, matrículas 

em cursos gratuitos do Colégio Tecnológico 

(Cotec) e atendimento a demandas de micro 

e pequenos empresários que precisaram de 

serviços da GoiásFomento, do Sebrae e do 

Banco do Brasil.

Ao todo, 100 vagas de trabalho foram 

ofertadas pelo programa Mais Empregos e 

140 pessoas foram inscritas  nos cursos de 

Barbearia e Corte e Costura, promovidos 

pelo Goiás Social, via Cotec.  Durante a feira, 

também ocorreram entregas dos programas 

Mães de Goiás e Aprendiz do Futuro.

Além do governador Ronaldo Caiado, o se-

cretário da Retomada, César Moura, e outros 

membros do governo de Goiás estiveram no 

evento onde foi anunciado R$ 1,5 milhão em 

benefícios para educação em Trindade. No 

evento foi entregue a nova quadra poliespor-

tiva da unidade escolar, que recebeu investi-

mento de R$ 628 mil, resultado de convênio 

entre os governos federal e estadual.
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Cotec de Palmeiras de Goiás recebe visita 
técnica da Retomada

Equipe da Retomada visitou o Colégio 

Tecnológico Padre Antônio Verméy, em 

Palmeiras de Goiás, na terça (23), para ve-

rificar as condições estruturais do prédio, e 

acompanhar o desenvolvimento das aulas 

dos cursos de capacitação. O gerente de 

Qualificação Profissional e Colégios Tec-

nológicos, Rodrigo Rodrigues, e a diretora 

de Cotec, Prycylla Calil, representaram a 

secretaria na visita técnica.

No mesmo dia, a equipe se reuniu com os 

secretários municipais Rafael Godoi (Meio 

Ambiente) e João Henrique Sobrinho (Ad-

ministração e Planejamento), e o repre-

sentante do prefeito Vando Vitor Alves, 

assessor executivo do Gabinete, Cassiu 

Cardoso, para falar sobre o prédio do Co-

tec. Também trataram sobre a disponibili-

dade de novos cursos para os moradores 

do município.
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Retomada realiza visita técnica de artesanato 
e cursos de qualificação em Ipameri

Na terça (22), o secretário da Retoma-

da César Moura visitou a sede do Co-

légio Tecnológico (Cotec) em Ipameri 

e o espaço onde ocorrem os cursos de 

corte e costura no município. Em reu-

nião com o prefeito Jânio Pacheco, foi 

traçado planos para geração de empre-

go e renda na região a partir de inves-

timentos do Governo de Goiás no polo 

têxtil local,  por meio do APL Goiano e 

cursos do Cotec. 

O secretário também conheceu a orga-

nização Cerâmica Boa Nova, símbolo do 

artesanato de Ipameri. Com o apoio da 

prefeitura e parceiros da iniciativa privada, 

a Retomada pretende criar conexões para 

garantir grandes compradores de artesa-

nato para o local.
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Retomada realiza mapeamento do 
artesanato no nordeste goiano

A Secretaria da Retomada continua o 

mapeamento do artesanato goiano, dessa 

vez, na região Nordeste do Estado. Alto Pa-

raíso de Goiás e Cavalcante são os primeiros 

municípios visitados neste ano.  A pasta foi 

representada pela gerente de Artesanato, 

Miriam Pires, que visitou ateliês e feiras para 

o cadastramento e renovação da Carteira 

de Artesão. Esse mapeamento foi iniciado 

em 2021 com o acompanhamento da pri-

meira-dama e coordenadora do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), Gracinha Caiado, 

na região Sudeste de Goiás. O objetivo da 

ação é ouvir os artesãos e entender a rea-

lidade de cada região.
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Retomada promove palestra sobre como 
definir objetivos e mudar hábitos 

A edição de terça (22) do Ciclo de Palestras da Retomada trouxe a analista comportamental 

Marine Lima como convidada. A assessora de Projetos da Retomada, Márcia Pires, mediou 

a conversa, que abordou formas de melhorar a rotina e alcançar metas.  

Confira a palestra completa no link.
VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=sJrL5RliLSc
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Veículos do APL Lácteo cumpre agenda 
de visitas no Oeste Goiano

Os veículos de apoio ao APL Lácteo do Oeste Goiano cumpriram a segunda semana 

de funcionamento. Os equipamentos passaram os últimos dias em visitas a proprie-

dades rurais da região. O roteiro incluiu atendimentos em São Luís de Montes Belos, 

Aurilândia, Itapirapuã e Firminópolis. Entre os serviços prestados pela equipe estão 

diagnóstico de gestação, aspiração folicular, preparo para transferência de embriões 

e exame andrológico.
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372ª Reunião Ordinária do CDE/FCO

Na quinta (24), o secretário da Retomada, César Moura, participou da 372ª Reunião 

Ordinária do CDE/FCO, na Faeg Goiás. Foi feita a deliberação da ata da 371ª reunião, a  

revisão de nove resoluções e deliberação de 12 cartas consultas; além da apresentação 

do projeto Cooperativa Mista Agroindustrial de Palminópolis que visa o financiamento 

para investimento e melhoria do projeto; bem como a parceria firmada entre Faeg e Se-

nar Goiás com o Banco do Brasil; e divulgação dos números contratados com recursos 

do FCO.

Retomada apresenta projetos e ações
 no Ministério da Cidadania

Na quinta (24), representaram a Retomada, o secretário César Moura, e o 

gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, em reunião 

com uma equipe do Ministério da Cidadania, em Brasília. No encontro, foram 

apresentados os programas e ações da pasta, além dos principais resulta-

dos das ações em regiões mais vulneráveis do estado.

Representaram o Ministério da Cidadania a diretora do Departamento de 

Inclusão Produtiva Urbana, Thaís Amaral Moura, e os coordenadores gerais 

Fábio Roque (Mobilização e Parcerias) e Manoela Camino (Empregabilidade 

e Empreendedorismo).
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Retomada entrega cartões do Bolsa 
Qualificação em Palmeiras de Goiás

A Retomada participou de mais um 

evento de entregas do Goiás Social, em 

Palmeiras de Goiás, na quarta (23). A 

equipe que representou a pasta entre-

gou 20 cartões do Bolsa Qualificação. O 

programa disponibiliza R$ 250 reais para 

pessoas em vulnerabilidade social que 

estejam matriculadas em cursos de qua-

lificação profissional do Goiás Social, via 

Colégio Tecnológico. Já a Secretaria de 

Desenvolvimento Social (Seds) realizou 

entregas do Mães de Goiás. Além do as-

sessor especial do governador Ronaldo 

Caiado, Lívio Luciano, estavam presen-

tes, da Retomada, o diretor de Colégio 

Tecnológico, Renan Caetano, a relações 

públicas Adriana Rodovalho e a fotógrafa 

Joana Luz.
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NOTAS
NOTAS

Parceria com Sebrae

O secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu com a coordenadora de Arte-

sanato do Sebrae Goiás, na segunda (21), 

para discutir uma possível parceria no setor. 

Também participou do encontro a supe-

rintendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues.

APL em Jussara

Os gerentes Rhaquel Liegem (Coope-

rativismo) e Rodrigo Faria (Mobilização 

para Emprego e Renda), se reuniram com 

a empresária de confecção de Jussara, 

Tatiana Ranna, na terça (22). O grupo dis-

cutiu a possibilidade de criar um arranjo 

produtivo local de confecção, além de 

uma cooperativa de costureiras no mu-

nicípio.

Rio Quente na rota do 
artesanato goiano

Cursos 
profissionalizantes 
em Bom Jesus de 

Goiás

Para falar sobre a promoção de ações da 

Retomada em Rio Quente, o secretário da 

pasta, César Moura,  se reuniu com a prefei-

ta, Ana Paula Lima, e com o secretário de 

Turismo do município,  Romero Machado. 

O encontro ocorreu na terça (22), na pre-

feitura de Rio Quente.

A possibilidade de disponibilizar 

cursos de capacitação e qualifica-

ção, via Colégio Tecnológico (Co-

tec), aos moradores de Bom Jesus 

de Goiás, foi assunto de reunião 

com representantes da prefeitura, 

na quarta (23). O secretário da Re-

tomada, César Moura, recebeu a pri-

meira-dama de Bom Jesus, Fátima 

Portilho, e o assessor do deputado 

federal Glaustin da Fokus, Philippe 

Alexandre Melo. 
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NOTAS
NOTAS

Mais Crédito na Ceasa-GO
A possibilidade de instalação de uma uni-

dade do Mais Crédito dentro das Centrais 

de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) foi 

tema de reunião, na quarta (23). O secre-

tário da Retomada, César Moura, recebeu 

a chefe de Gabinete da Ceasa-GO, Veroni-

ce Coelho, e sua equipe. O grupo articulou 

com a GoiásFomento como levar crédito 

aos produtores da Ceasa, a fim de melhorar 

a atividade.

Parcerias com UFG
O secretário da Retomada, César Moura, se reuniu na sexta (25) com uma equipe 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). Na ocasião, foi apresentado a nova reitora 

da UFG, Angelita Pereira, que reafirmou todas as parcerias entre a pasta e a uni-

versidade. Da UFG também participaram o ex-reitor Edward Madureira, o coorde-

nador Pablo Lisboa, o vice-reitor Jesiel Carvalho e a assessora especial da Reitoria, 

Sandramara Matias. 

APL em Jussara 
Na sexta (25), uma equipe da Retomada esteve em Jussara com representantes do 

município. Foram discutidos os últimos ajustes e a formalização do Arranjo Produtivo 

Local (APL) de Confecção e realizar uma visita técnica onde ficará a máquina de corte 

a laser modelo Audaces. Da Retomada estavam o gerente de Mobilização Emprego e 

Renda, Rodrigo Veiga Jardim; os assessores João Antônio Fernandes, Ana Paula Olivei-

ra e Natália Paz. Da prefeitura de Jussara estavam a prefeita Maria Idali e o vice-prefeito 

Adriano Dias.



Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

O Retomada em Conexão do último sábado (19), falou sobre o lançamento 

do Projeto Economia Goiana e contou com a presença da presidente do Co-

recon/GO, Kerssia Preda, o direto do Instituto Mauro Borges (IMB), Guilherme 

Resende, e o conselheiro federal da Confecom, Eduardo Rodrigues. A iniciati-

va do projeto busca divulgar pesquisas relacionadas às temáticas propostas 

para cada mês, além de discutir e estimular a economia goiana. O programa 

foi apresentado por Suellen Mara e Victória Cywinski e pode ser 

conferido pelo link abaixo.

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
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https://youtu.be/Jk6mOjxDaHE
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Em tempos de crise econômica, como 
o experimentado durante a pandemia de 
Covid-19, pessoas desempregadas e de-
socupadas são forçadas a desenvolver 
estratégias de sobrevivência em busca 
de trabalho e renda. No Brasil a única 
ferramenta pública de intermediação de 
mão de obra foi desenvolvida em 1975 
e é utilizada até os dias de hoje, trata-
-se do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), que foi desenvolvida conforme 
recomendações da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) e busca 
integrar o serviço de intermediação de 
mão de obra com as demais políticas 
públicas voltadas ao trabalhador, como 
o seguro-desemprego e a qualificação 
profissional.
Não ter uma ferramenta pública de 

intermediação de mão de obra cria limi-
tações àqueles que não tem acesso às 
ferramentas privadas de intermediação 
entre quem oferece a vaga e quem dese-
ja ocupá-la. A “privatização” dessas ferra-
mentas auxilia para que o intermediador 
da mão de obra desenvolva um mercado 
de intermediação das oportunidades de 
trabalho, onde o produto comercializado 
é a força de trabalho, criando um merca-
do de consumo produtivo.
Sem as ferramentas públicas, os em-

pregadores como intermediadores 
criam relações de trabalho complexas, 
considerando as novas formas de tra-
balho, baseadas em “trocas potenciais” 
e não em “troca efetiva”, isto é, eles in-
termediam vagas de trabalho formais 

(Re)Colocação no mercado 
de trabalho em Goiás

LEITURA
DICA DE

Yara Nunes*

ou informais, visto que não há con-
trole de legalidade neste processo de 
intermediação.
No Estado de Goiás, caminhando 

sempre no sentido correto das novas 
tendências do mercado de trabalho, 
o governador Ronaldo Caiado, por 
meio da Secretaria da Retomada, está 
modernizando o Sine, incluindo-o no 
escopo do Programa Mais Empregos, 
e os resultados positivos já podem 
ser observados. De janeiro de 2021 a 
janeiro de 2022, 69.985 pessoas fo-
ram encaminhadas para entrevistas, 
a partir das 31.802 vagas oferecidas 
pelo sistema durante o período. Deste 
total, 7.914 foram contratadas a partir 
da intermediação do Mais Empregos.
Entre os anos de 2016 e 2017, em 

Goiás, em consequência do descré-
dito na ferramenta Sine, houve uma 
queda brusca na quantidade de vagas 
de emprego ofertadas e pessoas en-
caminhadas para o mercado formal de 
trabalho. Porém, apesar da pandemia 
ter afetado toda a economia mundial, 
em 2021 o saldo de vagas ofertadas e 
pessoas encaminhadas via Programa 
Mais Empregos foi positivo e está em 
ascensão, o que também é confirma-
do quando se observa as informações 
do Caged.
Desta forma, é possível afirmar 

que com investimento correto e 
políticas públicas assertivas, Goiás 
está caminhando rumo à ple-
na retomada econômica e social. 

*Yara Nunes é superintendente de Gestão Integrada da Secult Goiás.
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