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Boletim semanal

Goianésia recebe programas da Retomada 
em edição da Alego Ativa 

A Retomada marcou presença em mais 

uma edição da Alego Ativa, no sábado (26), 

com entrega de uma série de serviços ofere-

cidos pela Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás e parceiros. Além de 187 vagas de 

trabalho formal oferecidas pelo Programa 

Mais Empregos, a secretaria entregou 239 

certificados a alunos que concluíram cur-

sos do Goiás Social, via Cotec, além de 137 

cartões do Crédito Social, e 106 do Bolsa 

Qualificação. Os investimentos somados das 

duas iniciativas vão injetar diretamente na 

economia local R$ 320.293,54. 

Nossa equipe também auxiliou morado-

res de Goianésia no cadastro da Carteira 

de Trabalho Digital. Além do secretário 

César Moura e da chefe de gabinete da 

Retomada, Lucyanna Marcella Melo, repre-

sentaram a Retomada a superintendente 

de Profissionalização, Leandra de Assis, o 

gerente de Intermediação e Recolocação no 

Trabalho, Nerivaldo Júnior, e os servidores 

Annamar Silveria, Renan Caetano, Clarice 

Sousa, Letícia Oliveira, Laudimilha Freiras 

e Laís Leite.
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Retomada promove Feira de Empregos + 
Social em Ipameri

Ipameri recebeu a Feira de Empregos + 

Social na segunda (21). Além de vagas de 

trabalho, oferecidas por meio do programa 

Mais Empregos, a  Secretaria da Retomada 

promoveu confecção de Carteira de Traba-

lho e inscrição para os cursos gratuitos do 

Colégio Tecnológico (Cotec) de Ipameri. Ao 

todo, foram 49 atendimentos no posto do 

Mais Empregos e 89 pessoas  matriculadas 

no Cotec. Outro destaque foi a entrega de  

324 cartões do Programa Mães de Goiás à 

população. A ação foi realizada em parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento So-

cial (Seds) e o Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS).

A feira ocorreu em parceria com a Prefei-

tura de Ipameri e contou com a presença 

de diversas autoridades locais e do Estado, 

como o titular da Seds, Wellington Matos, 

a deputada federal Flávia Morais, o depu-

tado estadual Talles Barreto e o assessor 

especial do Governo de Goiás, Maycllyn 

Carreiro. Durante o evento, o secretário da 

Retomada, César Moura, entregou certifi-

cados de estudantes do Cotec ao prefeito 

do município, Jânio Pacheco.



Retomada vistoria máquinas de  
corte a laser Audaces em Taquaral  

de Goiás e Itaguari

Uma equipe da Retomada esteve em Ta-

quaral de Goiás e Itaguari, na sexta (25), 

para tratar sobre as máquinas de corte a 

laser Audaces para fomentar o setor de 

confecções de Goiás. O equipamento au-

xilia e agiliza o corte dos tecidos, além de 

não gerar tanto desperdício de pano, o que 

resulta em mais produtividade e volume na 

confecção. Consequentemente, o lucro au-

menta e a renda dos profissionais do setor 

também.  

A reunião com o prefeito de Taquaral de 

Goiás, Hélio Gontijo, o vice, Wiliamar Alves, 

e parte dos vereadores do município, foi 

para entender as principais demandas da 

população e apresentar políticas públicas 

que atendam às reais necessidades locais. 

No município, foi realizada uma  vistoria à 

máquina Audaces já instalada na unidade 

do Colégio Tecnológico da cidade, e em 

funcionamento. Já em Itaguari, com o pre-

feito Adelino Aquino, quatro confecções 

foram visitadas para anunciar a chegada 

de uma máquina Audaces já liberada pelo 

Governo de Goiás. O local disponibilizado 

para a instalação da máquina foi conferido 

e fiscalizado, e o equipamento deve estar 

montado e ficar pronto para uso em 45 dias. 

Além das representantes municipais (pre-

feitos, secretários, e vereadores), estavam 

presentes, da Retomada, o secretário César 

Moura, e o gerente de Mobilização para 

Emprego e Renda, Rodrigo Veiga Jardim. O 

deputado estadual Talles Barreto também 

participou da vistoria.
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Retomada participa do XI Congresso 
Consad de Gestão Pública

Uma equipe da Retomada esteve presente 

no Conselho Nacional de Secretários de Es-

tado da Administração (Consad), represen-

tando o Governo do Estado de Goiás, para 

o XI Congresso Consad de Gestão Pública, 

em Brasília (DF). O Congresso, realizado 

de 23 a 25 deste mês,  tem como objetivo 

estimular as discussões sobre a adminis-

tração pública brasileira e teve como tema 

principal a inovação e modernização admi-

nistrativa para os Estados. 

O evento contou com a presença da mi-

nistra do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Cármen Lúcia, e, da Retomada, os superin-

tendentes Raíssa Rodrigues (Trabalho, do 

Emprego e da Renda) e Cristiano Gomes 

(Gestão Integrada), a gerente de Apoio 

Administrativo e Compras Governamentais, 

Leticya Fernandes, a diretora de Colégio 

Tecnológico, Rhaquel Nogueira, e o técnico 

em Gestão Pública, Teófilo Neves. 
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Retomada promove inscrições para
 cursos do Goiás Social

Durante a semana, equipes da Retomada 

realizaram inscrições para os cursos gra-

tuitos ofertados pelo Colégio Tecnológico 

(Cotec), em parceria com o Goiás Social.  

As cidades atendidas foram Iaciara (24,25 e 

26/3), Ipameri (22,23 e 24/3), Palmeiras de 

Goiás (21 a 25/3) e  Goiânia (24,25 e 26/3).  

As vagas foram destinadas aos cursos de  

Barbeiro, Confeitaria, Maquiagem, Serviços 

de Beleza, Manicure e Pedicure, Massagista, 

Culinária, e Corte e Costura.
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Retomada realiza mapeamento do 
artesanato goiano em Goianésia e Jaraguá

Uma equipe da gerência de Artesanato 

da Retomada esteve em Jaraguá, na quinta 

(24), e em Goianésia, na sexta (25). Em Ja-

raguá conhecemos três artesãos: Benedita 

Luz, que trabalha com fuxico, uma técnica 

de costura manual; Agmar Moreira, que faz 

artesanato com reciclagem, montagem, e 

marcenaria; Anagê de Melo, que faz borda-

do com identidade cultural. 

Já em Goianésia, estivemos com Katia 

Regoa Ananasenko, artesã que faz jogos 

americanos, almofadas e bolsas de fuxico, 

fazendo uso de costura manual. 

O objetivo do mapeamento é reconhecer 

aonde os artesãos goianos estão, a fim de 

reconhecer e valorizar esse trabalho, além 

de entender as demandas locais para dire-

cionar as políticas públicas a este público. 

Durante as visitas, a equipe também fez 

Carteiras de Artesão.
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Cotec forma novos profissionais 
em Trindade e Goianésia  

Os cursos de profissionalização promovidos pela Retomada em parceria com o Goiás 

Social, via Colégio Tecnológico (Cotec), formaram novas turmas em Trindade e Goianésia, 

nessa semana. Os alunos concluíram os cursos de Corte e Costura, Manicure, Serviços 

de Beleza, Barbeiro, Confeitaria, e Maquiagem se preparam para ingressar no mercado 

de trabalho.

TRINDADE

GOIANÉSIA
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Projeto Economia em Debate
Na quarta (23), foi realizada a segunda palestra do Projeto Economia em Debate, que 

teve como tema a Conjuntura da Economia Goiana e Perspectivas para 2022. O projeto 

foi idealizado pela Secretaria da Retomada, em parceria com o Conselho Regional de 

Economia de Goiás, e o Instituto Mauro Borges (IMB), e transmitido pelo canal oficial no 

YouTube da Retomada e do Corecon - GO, simultaneamente.

A palestra foi apresentada pelo diretor do IMB, Guilherme Oliveira, e o debate media-

do pelo economista da Retomada, Raphael Teles. Os debatedores foram o professor da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Jeferson de Cas-

tro Vieira, o aluno da universidade, Pedro Henrique Facuri, e o presidente 

executivo da Adial, Edwal Portilho. O debate virtual contou ainda com 

participação da presidente da Corecon - GO, Kerssia Kamenach.  

VEJA

AQUI

MAIS

Palestra de cooperativismo é promovida em 
Mossâmedes por Retomada e OCB-GO

Equipes da Retomada e da OCB-

-GO promoveram uma palestra 

sobre cooperativismo em Mossâ-

medes, na quinta (24). A conversa 

apresentou casos de sucesso de 

cooperativas em Goiás, e como 

a Retomada e parceiros podem 

auxiliar os interessados, por meio 

do IncubaCoop. Participaram, da 

Retomada, a gerente de Coope-

rativismo, Rhaquel Liegem, e a 

assessora Dircilene Almeida. Da 

OCB-GO, esteve presente o ge-

rente Carlos Eduardo. Também 

participou do evento, o secretário 

municipal de Meio Ambiente, Gil-

son Assunção.

https://www.youtube.com/watch?v=7PpOYiYYT6s


NOTAS
NOTAS

Dia do Indígena
Servidores da Retomada e da Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds) se reu-

niram, na segunda (21), para organizar ati-

vidades conjuntas em celebração ao dia do 

indígena. Estavam presentes, da Seds, as 

superintendentes Rosilene Oliveira (Mulher 

e da Igualdade Racial) e Ana Luísa Freire 

(Direitos Humanos), e os gerentes Evelin 

Geordana Rodrigues (Promoção da Igual-

dade Racial) e Silvano Macedo (Comunida-

des Tradicionais). Representou a Retomada 

a gerente de Artesanto, Miriam Pires.

Empreendedorismo em Jussara e Itaguari
Na segunda (21), os gerentes da Retoma-

da, Rodrigo Rodrigues (Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos) e Rodrigo 

Veiga Jardim (Mobilização para Empre-

go e Renda), e o assessor João Antônio 

Fernandes se reuniram com o  prefeito de 

Itaguari, Adelino Souza, e o secretário mu-

Cooperativa de 
costura em Jussara

A Retomada auxilia no desenvolvimen-

to de uma cooperativa de costura em 

Jussara, por isso, equipes do município 

e da pasta se reuniram, na quarta (23). 

O grupo discutiu sobre a utilização da 

máquina de corte a laser Audaces, que 

chega em breve ao município, e tam-

bém sobre o Arranjo Produtivo Local 

Têxtil. Participaram a secretária munici-

pal de Assistência Social, Silvana Ferraz, 

o secretário municipal de Controle In-

terno, Silvio Lopes. Além deles, partici-

pou a representante da GoiásFomento, 

Vanuza Avlis. Já da Retomada, estavam 

presentes os gerentes Rodrigo Veiga 

Jardim (Mobilização para Emprego e 

Renda) e Rhaquel Liegem (Cooperati-

vismo), a contadora Gabriella Pípolos, e 

a diretora de Colégio Tecnológico, Ana 

Paula Oliveira.

nicipal, Magno Dutra. A pauta do encontro 

foi a  implantação do Arranjo Produtivo Lo-

cal (APL) Têxtil na região. Para tratar sobre 

o mesmo assunto, a equipe da Retomada 

conversou, na terça (22), com a prefeita 

de Jussara, Maria Idali, e representantes da 

prefeitura.
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NOTAS
NOTAS

Retomada no Encontro Regional do Sebrae
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou de mais uma edição dos Encon-

tros Regionais - Cidades Empreendedoras, 

promovidos pelo Sebrae Goiás na terça 

(22), em Anápolis. O evento visa fortalecer 

parcerias e consolidar um ambiente favorá-

vel para pequenas empresas no município. 

César Moura apresentou os programas da 

pasta e informou aos representantes mu-

nicipais sobre o trabalho da secretaria na 

retomada econômica e social de Goiás.

Programas da Retomada no Faina
O secretário da Retomada, César Moura, recebeu o prefeito de Faina, Paulinho Vieira, 

e os secretários municipais Maria Correira (Indústria e Comércio), Wesley Felipe (Cultu-

ra), e Lourdes Borges (Assistência Social), na quarta (23). Na ocasião, o prefeito assinou 

convênio com programas da Retomada, como a Caravana da Retomada, Mais Empregos, 

Mais Crédito, e APL Goiano, para serem disponibilizados aos moradores do município.
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NOTAS
NOTAS

FCO para mineração

Em reunião na quarta (23), o secretário da 

Retomada, César Moura, tratou com Edu-

ardo, diretor executivo da Brasil Minérios, 

sobre crédito do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O 

objetivo é direcionar recursos do FCO para 

a mineração.

Retomada 
econômica de Ceres
Na quarta (23), integrantes da Gerên-

cia de Desenvolvimento de Áreas Vul-

neráveis da Retomada participaram de 

uma reunião com representantes de 

Ceres,  para tratar da retomada eco-

nômica e social do município, com a 

reativação do curso de Corte e Costu-

ra no Colégio Tecnológico (Cotec) da 

região. Pela Retomada participaram o 

gerente Rafael Sôffa, e as assistentes 

sociais Ana Cristina e Karla Silva. De 

Ceres estiveram a agente de desenvol-

vimento, Eliane Pedroso e o secretário 

de Obras do município, Jânio Américo. 

O grupo também conversou sobre as 

ações do programa Mais Empregos no 

município.

Live sobre a Carteira
 do Artesão

Na terça (22), a gerente do Artesanato da 

Retomada, Miriam Pires, participou da live 

de sobre a Carteira do Artesão, realizada 

pela prefeitura de Cavalcante. Durante a 

transmissão, houve o esclarecimento sobre 

a Lei 13.180/2015, que reconhece a profissão 

de artesão, além da Portaria 1007 de 11 de 

junho de 2018,  que define a base conceitual 

do artesanato. Também marcaram presença 

a secretária da Mulher e da Igualdade de 

Cavalcante, Maria Lúcia Gudinho, além da 

presidente da Associação de Artesanato 

Sol da Chapada, Beatriz Bittencourt, a vice-

-presidente, Cecilia Dias e a artesã Marta 

Kalunga.

Cursos de Capacitação
A comandante do Proerd e diretora da Fundação Tira-

dentes da PM, Tenente Coronel Cláudia Lira, foi recep-

cionada, na quinta (24), pelo secretário da Retomada, 

César Moura e pelo gerente de Áreas Vulneráveis, Rafael 

Sôffa. Na ocasião foram discutidas parcerias para ofertar 

cursos de capacitação aos pais das crianças que são 

atendidas pelo projeto.
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NOTAS
NOTAS

Reunião Ordinária do CDE/FCO
A 373° Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado foi realizada na 

quinta (24). Durante o encontro, foi apresentado o plano de expansão de duas empresas 

goianas do ramo alimentício, e as diretrizes do Fundo Constitucional do Centro-Oeste 

(FCO). Também foi proposta uma discussão para alavancar economicamente a indústria 

e apoiar as cooperativas do Estado. O secretário da Retomada, César Moura, aproveitou 

a ocasião para apresentar os programas Mais Empregos, Mais Crédito e Bolsa Qualifica-

ção, que ajudam a fomentar a economia goiana.

Projeto Incubacoop Catadores
Na quinta (24), os gerentes de Qualifica-

ção Profissional, Rodrigo Rodrigues e de 

Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, se reuniram 

para discutir o alinhamento do Projeto Incu-

bacoop Catadores, que visa ações integra-

das de economia de forma solidária. Além 

dos gerentes, esteve presente a contatora 

Bárbara Pimenta.

Mercado goiano de 
fertilizantes

Mais Empregos Inclusão

Na sexta (25), o secretário da Retoma-

da, César Moura, se reuniu com o pre-

sidente do conselho da empresa PGG 

Chemical, Magno Moreira. Eles conver-

saram sobre oportunidades para o mer-

cado de fertilizantes em Goiás.

A proposta de realizar uma ação conjun-

ta entre Retomada e Seds voltada para 

cidadãos que fazem parte de minorias so-

ciais, pata que tenham acesso a vagas de 

emprego. Pela parceria, estão previstas a 

captação de vagas e o acompanhamento 

destas pessoas após a inserção no mercado 

de trabalho.  Pela Retomada participaram a 

superintendente Raíssa Rodrigues e o ge-

rente de Intermediação e Recolocação no 

Trabalho, Nerivaldo Júnior. Pela Seds foi a 

superintendente de Direitos Humanos, Ana 

Luísa Freire.
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Retomada na Vale FM
O secretário da Retomada, César Moura, concedeu en-

trevista para a Rádio Vale FM, na segunda (21). Durante 

a entrevista, ele falou sobre os serviços ofertados na 

Feira de Emprego + Social que aconteceu em Ipameri, 

entre eles, destacam as inscrições para os cursos do 

Cotec, a confecção da Carteira de Trabalho, além da 

divulgação de vagas de emprego.

Programas da Retomada na  104,9 FM
As principais ações desenvolvidas pela Secreta-

ria da Retomada em prol do empreendedorismo 

goiano foram tema da entrevista concedida 

pelo secretário da pasta, César Moura, à rádio 

Imprensa Madureira 104,9 FM. A conversa acon-

teceu na terça (22), durante o evento Encontros 

Regionais - Cidades Empreendedoras, promo-

vido pelo Sebrae, em Anápolis.

Foi destaque no

O Retomada em Conexão do último sábado (19) falou sobre Mulheres em Posição de Liderança. 

Durante o programa foi lembrado o trabalho e esforço que as mulheres têm para garantir esses es-

paços. As convidadas foram a superintendente do Trabalho do Emprego e da Renda da Retomada, 

Raíssa Rodrigues e a vereadora de Pirenópolis, Ynaê Siqueira. O programa contou com apresen-

tação de Suellen Mara e Victória Cywinski, com  exibição pela TV Brasil Central (TBC). Você pode 

assistir pelo link abaixo.

VEJA

AQUI

MAIS
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Em entrevista à TV Alego, o secretário da 

Retomada, César Moura, falou sobre os ser-

viços ofertados pela pasta durante o evento 

do programa Alego Ativa, no sábado (26). 

Moura falou sobre as entregas do Goiás So-

cial, e as oportunidades de trabalho via Mais 

Empregos.

Retomada na TV Alego

https://www.youtube.com/watch?v=__Qkvu9iYY4
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VEJA

AQUI

MAIS
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AQUI
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VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.aredacao.com.br/noticias/165241/governo-de-goias-oferece-mais-de-17-mil-vagas-para-cursos-gratuitos
https://pronatec.pro.br/governo-estado-abre-mais-17-mil-vagas-em-cursos-de-qualificacao/
https://www.empreenderemgoias.com.br/2022/03/19/pecuaria-de-goiania-esta-confirmada-e-tecnoshow-sera-maior/#pop-up-banner
https://valor.globo.com/google/amp/agronegocios/noticia/2022/03/25/goias-aprova-r-1058-milhoes-em-financiamentos-rurais-via-fco.ghtml


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,  Dhara Dia, Silvana Leorne,  

Adriana Rodovalhoe Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://globoplay.globo.com/v/10411828/
https://www.maisgoias.com.br/goias-abre-inscricoes-para-17-mil-vagas-em-cursos-tecnicos-de-qualificacao-e-capacitacao/amp/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/03/22/governo-de-goias-oferece-mais-de-17-mil-vagas-para-cursos-de-capacitacao-e-qualificacao.ghtml
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A história da Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e Pesqui-
sa Agropecuária (Emater) caminha lado 
a lado com a trajetória do desenvolvi-
mento agropecuário de Goiás. Atenta à 
vocação agrícola do Estado, a instituição 
consolidou as bases para que Goiás se 
estabelecesse e se fortalecesse enquan-
to expoente mundial na produção de 
alimentos.
Esse percurso começou lá em 1959, 

quando a entidade foi fundada como 
Associação de Crédito e Assistência 
Rural do Estado de Goiás (Acar Goiás). 
Tinha início ali a implantação do serviço 
de extensão rural no Estado, com objeti-
vo de contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do setor.
Ao longo das últimas seis décadas, 

muita coisa mudou e a entidade passou 
por uma série de reconfigurações, ora 
positivas, ora negativas. No último dia 3 
de março, completaram-se 63 anos des-
sa jornada, com a Emater ocupando um 
lugar nunca antes visto em sua história.
Desde 2019, o Governo de Goiás exe-

cuta ações para que a agência pudesse 
hoje retomar seu protagonismo no ce-
nário agropecuário, não somente esta-
dual, mas do País. Em apenas três anos, 
a atual gestão concluiu entregas cruciais 
para revitalizar a estrutura da Emater, 
que culminaram em fevereiro último 
com a inauguração do novo Centro de 
Tecnologia e Capacitação (Centrer).
O Centrer é a escola do agricultor fa-

miliar goiano, uma das seções-chaves 
inseridas no Complexo de Inovação Ru-
ral, onde está localizada a sede da Ema-
ter, em Goiânia. Com obras retomadas 
pela presente administração estadual, o 
complexo inclui ainda uma rede de labo-

63 anos depois, 
uma nova Emater

ratórios, a Agroindústria Escola e a Es-
tação Experimental Nativas do Cerrado.
O espaço, que teve investimento de 

mais de R$ 18 milhões, foi inaugurado 
pelo governador Ronaldo Caiado em 
julho de 2020. A estrutura é pioneira en-
tre as instituições de assistência técnica 
pública do País, já que integra em uma 
mesma área unidades administrativas 
e centros especializados de pesquisa e 
qualificação agropecuárias.
Voltando ao Centrer, o pavilhão foi o 

último a ser finalizado dentro deste ciclo 
de reestruturação. O centro, que sem-
pre se caracterizou como um projeto 
vanguardista de capacitação aos profis-
sionais do agro em Goiás, conta agora 
com salas de aula modernas, refeitório e 
32 apartamentos com três camas cada, 
totalizando 96 vagas para o alojamento 
dos participantes de cursos e oficinas 
intensivas.
Além disso, foi inaugurada também a 

Biblioteca “Pedro Português”, que leva 
esse nome em homenagem ao pesqui-
sador Pedro Manuel Figueira de Oliveira 
Monteiro, que foi servidor da Emater e 
dedicou sua vida profissional à socieda-
de. O acervo reúne mais de 20 mil vo-
lumes, entre livros, periódicos, folhetos, 
teses, apresentações em congressos, 
mapas e cartografia histórica de Goiás.
Todas essas edificações foram construí-

das pensando no agricultor familiar e nos 
envolvidos pelas cadeias produtivas do 
setor. Mas não somente esses segmentos 
são beneficiados. As conquistas se pul-
verizam por todas as partes, provocando 
uma reação em cadeia que alcança es-
feras econômicas e sociais. Se o Centrer, 
como disse, é a escola do agricultor fami-
liar, a Emater é a casa do cidadão goiano. 
 

Pedro 
Leonardo 
Rezende*

*Pedro Leonardo Rezende é presidente da Emater.
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