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Secretaria da Retomada completa 
um ano com série de postagens com 
números sobre programas e projetos

A Secretaria da Retomada completou 1 ano 

de criação na quarta (4/8), mas as comemo-

rações desta data especial serão realizadas 

durante este mês. Além da edição especial 

do Retomada em Conexão, com um breve 

balanço das ações da secretaria, vamos con-

tar aos nossos seguidores das redes sociais 

sobre os resultados dos principais programas 

e projetos neste primeiro ano. 

A partir da próxima semana, o material espe-

cial será publicado no Instagram, Facebook e 

YouTube da Retomada. Ao final das postagens, 

será disponibilizada no nosso site a opção de 

acompanhar todo o balanço de atividades em 

PDF, para leitura e compartilhamento. 
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Retomada divulga editais de Artesanato 
e Arte Popular da Lei Aldir Blanc em 

Piracanjuba e Morrinhos
A Secretaria da Retomada começou, na 

quinta (5), a divulgação dos editais que 

atendem artesãos e artistas populares pela 

Lei Aldir Blanc. A proposta é explicar o fun-

cionamento da lei federal, operacionaliza-

da pelo Estado, por meio da Secult Goiás, 

a servidores das prefeituras, para que eles 

tirem dúvidas da população que pode ser 

atendida pelo recurso.

A primeira parada foi em Piracanjuba, 

onde a gerente de Cooperativismo, Rhaquel 

Liegem, a assessora técnica do Artesanato, 

Letícia Oliveira, e a líder de Área, Rosane 

Martins. A equipe foi recepcionada no mu-

nicípio pelo secretário de Cultura, Wesley 

Lima. 

Na sexta (6), a mesma equipe da Reto-

mada participou da divulgação dos editais 

em Morrinhos. Além de tirar dúvidas, as 

servidoras também realizaram cadastro e 

recadastro de carteiras de artesãos no sis-

tema do Programa do Artesanato Brasileiro 

(PAB), nos dois municípios.

Morrinhos

Piracanjuba
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Retomada, Seapa, Emater e GoiásFomento 
realizam live Transformação e Renda de famílias

A Secretaria da Retomada promoveu, na 

última quinta-feira (5), a Live Transforma-

ção e Renda de Famílias, em parceria com 

a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Seapa), a Emater e a Goi-

ásFomento. O governador Ronaldo Caiado 

incentiva essa parceria entre os setores do 

Governo de Goiás, para garantir políticas 

públicas realmente eficientes. Essa união foi 

destacada pela superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, que representou o titular 

da pasta, César Moura.

No encontro foi discutido sobre o plantio 

da mandioca, o contato com as empre-

sas que produzem cerveja com fécula de 

mandioca e também sobre o crédito rural, 

disponível para agricultores familiares. Du-

rante a live recebemos o superintendente 

de Produção Rural Sustentável da Seapa, 

Donalvam Maia. Também conversamos com 

o presidente da Emater, Pedro Leonardo 

Rezende, e o pesquisador, Ivanildo Rama-

Governo de Goiás libera
 mais de R$ 165 milhões do FCO

A 363ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Desenvolvimento do Estado Câmara 

Deliberativa do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

foi realizada na quarta (24). O secretário 

da Retomada e presidente do Conselho 

Deliberativo do Estado (CDE) do FCO 

participou da reunião com a gerente de 

Apoio ao FCO, Wiviane Coutrim, a subse-

cretária de Fomento e Competitividade 

da Secretaria de Indústria, Comércio e 

Serviços (SIC), Gisele Barreto e o supe-

rintendente da Seapa, Donalvam Maia.

Durante o dia foram aprovadas 148 pro-

postas de financiamento dos setores rural 

e empresarial, que somam a ordem de R$ 

165,659 milhões.   

Por determinação do governador 

Ronaldo Caiado, os recursos são distri-

buídos para atender micro e pequenos 

empresários, principalmente, das regiões 

menos desenvolvidas.  

Do montante total, R$ 24,250 milhões 

contemplam o setor empresarial, que vai 

destinar os 10 financiamentos aprovados 

para aquisição de equipamentos, obras 

civis e capital de giro, o que também deve 

gerar 130 empregos diretos. Já os 138 

produtores rurais receberão R$ 141,659 

milhões para aquisição de equipamentos 

e matéria-prima, construção civil, implan-

tação de usina fotovoltaica, correção de 

solo e pastagem, com previsão de criar 

575 vagas de trabalho. 

lho, além do gerente de Agronegócio da 

GoiásFomento, Petherson Santana, e da 

coordenadora do coletivo das comunidades 

Quilombolas de Goiás, Marta Ivone. Se você 

perdeu, o vídeo está disponível na íntegra 

no canal da Retomada do YouTube, 

https://retomada.go.gov.br/noticias/641-governo-de-goi%25C3%25A1s-libera-mais-de-r%24-165-milh%25C3%25B5es-do-fco-para-financiar-micro-e-pequenos-empreendedores-dos-setores-rural-e-empresarial.html%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkyK7QjZQ_FQ
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Mais Empregos 
para minorias

Uma parceria entre as secretarias da Reto-

mada e de Desenvolvimento Social (Seds), 

foi estabelecida na segunda (2), para levar 

o Programa Mais Empregos a minorias so-

ciais ou vulneráveis como LGBTQIA+, mi-

grantes e pessoas em situação de rua, com 

objetivo de incluí-las no mercado de traba-

lho. Da Retomada, participou a gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho 

Yara Nunes; e da Seds a superintendente de 

Direitos Humanos, Ana Luísa Freira, e o ge-

rente de Diversidade Sexual, Rogério Araújo. 

Na terça (3), Nunes se reuniu com equipe de 

captação de vagas do Mais Empregos, para 

iniciar as ações da parceria.

Parceria Mais 
Empregos  e OVG

A gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes, participou na se-

gunda (2), de reunião com representantes 

da Organização de Voluntários de Goiás 

(OVG). O grupo discutiu sobre o encami-

nhamento de famílias vulneráveis para as 

vagas de emprego oferecidas pelo progra-

ma Mais Empregos.

Confira 
a íntegra 
da edição 

especial no 
YouTube 

T E M A :
1 ANO DA SECRETARIA DA RETOMADA

R A Í S S A  R O D R I G U E S
S U P E R I N T E N D E N T E  D A  R E T O M A D A

C É S A R  M O U R A
S E C R E T Á R I O  D A  R E T O M A D A

C o n v i d a d o s :

 D A N I E L  S A N T A N A  
T B C

S U E L L E N  M A R A  
R E T O M A D A

A p r e s e n t a ç ã o :

https://youtu.be/OJRCixJU4MY


Notas
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Gestão de materiais
Equipe da Retomada participou, na quinta 

(5) de reunião na Escola de Governo, para 

que técnicos da Sead apresentassem o novo 

processo de Gerir Materiais, para os órgãos 

validarem o procedimento. O superinten-

dente de Gestão Integrada, Cristiano de 

Araújo, a gerente de Apoio Administrativo, 

Leticya Fernandes, o líder de Área ou Pro-

jetos, Murilo Oliveira, a técnica de Gestão 

Pública, Ariane Xavier.

Cotec de Uruana
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na segunda (2), o deputado esta-

dual, Bruno Peixoto, o superintendente da 

Secretaria de Cultura (Secult Goiás), Le-

andro de Azevedo, e a diretora do Colégio 

Tecnológico de Uruana, Divina Arruda. O 

grupo conversou sobre as principais deman-

das do município, com foco na capacitação 

e qualificação pelos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), além da geração de emprego e 

renda para os moradores da região.

Reunião com o grupo Nasa

Para apresentar os programas da 

Retomada, o secretário da pasta, 

César Moura, se reuniu, na segunda 

(2), com representantes do grupo 

Nasa, que tem como foco o seg-

mento de consórcios de veículos 

em Goiânia. Foi discutida a possi-

bilidade de firmar futura parceria 

público-privada, trabalhando os 

programas da pasta.



Notas
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Balanço da Ambev
Para apresentar resultados do Projeto da Cerveja de Mandioca, representantes 

da Ambev se reuniram, na quinta (5), com o secretário César Moura, e com a 

superintendente Raíssa Rodrigues, e com o superintendente de Produção Rural 

Sustentável da Seapa, Donalvam Maia. O grupo discutiu alternativas para me-

lhorar a divulgação do projeto e a adesão de agricultores familiares em todo o 

Estado. Pela Ambev estavam o diretor de relações corporativas, Tiago Pereira, 

o engenheiro agrônomo, Fábio Alexandre Santos e a gerente tributária, Ana 

Teresa Rosa.

Qualificação e Cooperativismo em Ipameri

Para tratar sobre os cursos oferecidos 

pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) em 

Ipameri, o secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu, na terça (3), o prefeito do 

município, Janinho Pacheco, acompanhado 

do secretário de Planejamento, Humberto 

Gebrim, da secretária de Educação, Iveth 

Maria Lourenzo, e da ex-servidora do Cotec, 

Vanessa Jerônimo. Os gerentes da pasta, 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) e Thaís Finatto (Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos), que 

também participaram da reunião, recebe-

ram as demandas do Cotec de Ipameri, além 

de disponibilizar apoio para a incubação de 

cooperativas de costureiras, catadores de 

recicláveis e de agricultura familiar no mu-

nicípio, via Incubacoop.
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Programas da Retomada em Aurilândia
Os programas da Retomada foram apre-

sentados, na terça (3), ao deputado estadual 

Thiago Albernaz, e para a prefeita de Auri-

lândia, Cida Furtado. O secretário da pasta, 

César Moura, e a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, 

discutiram a possibilidade de viabilizar os 

serviços oferecidos pelos programas para 

o município, de acordo com as demandas 

apresentadas.

Povoados do Caminho de Cora
Equipes das secretarias da Retomada; 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa); e do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS), foram a Matrinchã, no último sábado 

(31/7), para visita técnica aos sete povoa-

dos do Caminho de Cora. O grupo levantou 

algumas demandas locais da região, princi-

palmente os que atendem aos peregrinos, 

tanto para alimentação quanto para pouso. 

Estavam presentes, da Retomada, a chefe 

de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, a su-

perintendente de Profissionalização, Lean-

dra Assis, e o gerente de Emprego e Renda, 

Rodrigo Rodrigues. Das demais pastas, o 

assessor técnico da Seapa, Leonardo Sil-

vério; e do GPS, a técnica do Goiás Social, 

Juliana Cunha.
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Notas

Assistência Social 
em Matrinchã

Representantes da Secretaria da Retoma-

da se reuniram, no último sábado (31/7), em 

Matrinchã, com a secretária de Assistência 

Social do município, Elisângela Xavier e a 

coordenadora do Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras), Karita Cardoso. O 

grupo falou sobre os cursos de capacitação 

que serão ofertados na região por meio do 

Goiás Social. Estavam presentes a superin-

tendente de Profissionalização, Leandra de 

Assis, e a chefe de Gabinete, Lucyanna Mar-

cella Melo. Além disso, também participaram 

assistentes sociais e psicólogas, que foram 

orientadas pela assistente social da Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds), Simone, 

que acompanhou a visita para guiar a equipe 

de Matrinchã.

Live Aldir Blanc para Artesanato
Com objetivo de esclarecer dúvidas sobre o edital da Lei Aldir Blanc, foi realizada uma 

live em parceria com equipes da Secretaria de Cultura (Secult Goiás) e Concelho Esta-

dual de Cultura, na terça (3). Os editais detalhados foram o de Artesanato, Arte Popular 

e Trabalho Artesanal (7), Mestres e Mestras do saber goiano (14) e Gastronomia (21). Em 

nome da Secult Goiás participou o gerente de Fomento ao Audiovisual e Criatividade, 

Wellington Dias; do Conselho de Cultura, o conselheiro de Patrimônio da Cultura, Antô-

nio César Caldas Pinheiro e a secretaria Geral do Conselho Estadual de Cultura, Cinthia 

Regina Alencar. Da Retomada, a gerente do Artesanato, Míriam Helena Pires e a líder de 

Áreas e Projetos, Rosane Martins de Oliveira.

Inclusão no mercado 
de trabalho

A gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Secre-

taria da Retomada, Yara Nunes, se 

reuniu, na quarta (4), com repre-

sentantes do Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS). Na ocasião, o grupo 

discutiu sobre a inclusão de pessoas 

com deficiência (PCD) no mercado 

de trabalho goiano. O Programa Mais 

Empregos sempre oferece vagas di-

recionadas às PCDs em seu quadro 

de oportunidades de emprego.
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Reunião do Conselho  
Estadual do Meio Ambiente

A 11º Reunião Extraordinária do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (Cema) foi re-

alizada na quarta (4), para analisar e deli-

berar a primeira versão de um documento 

de resolução para fixar normas administra-

tivas em relação à proteção das paisagens 

naturais, do meio ambiente e do combate à 

poluição. A superintendente da Retomada 

do Trabalho do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, participou da reunião e da 

votação.

Visita técnica 
a Rubiataba

Para apresentar os projetos da Se-

cretaria da Retomada, o gerente de 

Emprego e Renda da pasta, Rodrigo 

Rodrigues, realizou, na terça (3), uma 

visita técnica a Rubiataba. Em parceria 

com a prefeitura do município, foi es-

tudada a possibilidade de implemen-

tação de cursos profissionalizantes 

via Colégio Tecnológico para os mo-

radores da região. O objetivo é que a 

população será qualificada para vagas 

ofertadas por meio do Programa Mais 

Empregos e também apta a desenvol-

ver negócios próprios, fomentando o 

empreendedorismo.

Economia e emprego em Rio Quente
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na quarta (4), o deputado estadu-

al, Amilton Filho, e o secretário de Turismo, 

Cultura e Eventos de Rio Quente, Romero 

Machado. A gerente de Qualificação Pro-

fissional e Colégios Tecnológicos, Thais Fi-

natto, também participou da reunião, já que 

trataram sobre a possibilidade de disponi-

bilização de cursos de qualificação para o 

município, impulsionando a economia em 

Goiás.



 BOLETIM SEMANAL |  11  

Notas

Artesanato na Lei Aldir Blanc
A equipe de Artesanato da Retomada se 

reuniu, na quarta (4), com representan-

tes da Prefeitura de Ipameri, para formar 

multiplicadores no apoio ao mapeamento 

do artesanato goiano. Estavam presentes a 

secretária municipal de Cultura e Turismo, 

Maria de Lourdes, a coordenadora e os as-

sistentes de Cultura, Izabella Silva e Paulo 

Victor Pereira. Eles discutiram sobre a par-

ticipação de artesãos no edital da Lei Aldir 

Blanc, durante encontro com a gerente de 

Artesanato da Retomada, Míriam Pires, e a 

líder de Área ou Projeto, Rosane Oliveira.

Cotec de Porangatu
O Programa Mais Empregos foi apre-

sentado, na quarta (4), aos diretores 

da Associação Comercial Industrial e 

Agropecuária (Acieg) de Porangatu, 

Raylane Guimarães e Ruan Ferreira, 

para a diretora de Colégio Tecnológico 

(Cotec) do município, Thais Pereira 

Cesário, e a assessora da gerência de 

Intermediação e Recolocação do Tra-

balho, Isabela da Cruz Pires. A reunião 

no Cotec Maria Sebastiana da Silva foi 

acompanhada por José Carlos Gratão e 

Rogério, da Rádio e TV Serra Dourada.

Parceria para 
Incubacoop

Representantes das secretarias da Reto-

mada e de Desenvolvimento e Inovação 

(Sedi) se reuniram, na quarta (4), para tratar 

de parceria entre as pastas para desenvol-

vimento e aplicação do IncubaCoop. Parti-

ciparam os gerentes da Retomada, Rafael 

Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulnerá-

veis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo). 

Também estavam presentes, da Sedi, a 

subsecretária de Ciência, Tecnologia e Ino-

vação, Sheila Oliveira, o superintendente de 

Inovação Tecnológica, Lidiane Monteiro, e 

o gerente de Fomento às Incubadoras Tec-

nológicas, Carlos Magno.
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Treinamento da SGI
O superintendente de Gestão Integrada da Retomada, Cristiano Gomes, realizou na 

quinta (5), um treinamento com sua equipe. O intuito foi capacitar os servidores da 

área nos procedimentos de aquisição de bens da Retomada para atender exigências da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), como o Programa de Compliance Público, o pla-

no estratégico e as padronizações dos processos. Participaram, os técnicos de Gestão, 

Rogério Rosa, Leonardo Chrisostomo, Ricardo de Val Borges e Ariane Xavier, além dos 

assessores, Roberto Rodrigues, Ítalo Silva, Murilo Pereira e a gerente Leticya Fernandes.
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Entrega de 
benefícios em 
Alvelândia

A chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, esteve em 

Alvelândia, na quinta (5), para auxiliar 

na entrega de cesta básica, cadeira 

de rodas, cadeira de banho, andador 

e brinquedos para a dona Bilu e sua 

neta Adriene. As necessidades da 

família foram constatadas em um 

levantamento feito durante o desen-

volvimento do projeto Caminho de 

Cora e os benefícios foram entregues 

por meio de parceria entre a pasta 

e a Organização das Voluntárias de 

Goiás (OVG).

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

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


RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Mais Empregos na PUC TV
O programa Mais Empregos foi pauta da PUC TV na quinta (5). A gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, orientou os 

telespectadores sobre o acesso ao site da pasta e as vagas de trabalho disponíveis.

1 ano de Secretaria da Retomada na TBC
O primeiro aniversário da Retomada ren-

deu diferentes projetos e trabalhos reali-

zados ao longo do ano. Essas ações foram 

destacadas, na quinta (5), para o Jornal Bra-

sil Central, na TBC, em entrevista concedida 

pelo secretário da pasta, César Moura. Na 

oportunidade, Moura falou da importância 

do cooperativismo para a retomada econô-

mica e social de Goiás.

Mais Empregos na 
Agência Brasil Central

Na quarta (4), a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Retomada, Yara 

Nunes, concedeu entrevista para Agência 

Brasil Central. Nunes falou sobre o programa 

Mais Empregos e detalhou sobre o processo 

de captação de vagas do programa. As infor-

mações dadas na entrevista foram utilizadas 

no site da agência, TBC e RBC.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Um ano se passou desde que, num ato 

pioneiro no país, lançamos em Goiás a Se-

cretaria da Retomada. O foco é desenvolver 

ações para mitigar os impactos econômicos 

causados pela Covid-19. No meio do cami-

nho, as estratégias foram ampliadas. Criar 

um ambiente mais próspero para os goianos 

sobressaiu à meta inicial de voltar a ocupar 

o mesmo espaço pré-pandemia. Esse é o 

nosso “novo normal”, o do progresso.

O enfrentamento à pandemia de Covid-19 

é terreno desconhecido, mas que tem sido 

tratado com seriedade e eficiência no Es-

tado. O Governo de Goiás atua como uma 

engrenagem cadenciada pelo tripé saúde, 

assistência social e economia. São indisso-

ciáveis. 

Nesses últimos meses, estabelecemos 

protocolos sanitários e expandimos a capa-

cidade hospitalar ao mesmo tempo em que 

coordenamos campanhas para arrecadação 

de cestas básicas e amparamos famílias em 

situação de vulnerabilidade. No outro eixo, 

a Secretaria da Retomada viabilizou aquilo 

que classifico como a melhor política social: 

geração de empregos.

O Estado já soma 5,8 mil pessoas inseridas 

no mercado de trabalho via Mais Empregos, 

uma das iniciativas da pasta. O interessante 

é que o programa não só divulga as opor-

tunidades, como oferece a possibilidade 

de capacitação. Dessa forma, encaminha 

o profissional para a vaga ou qualifica, gra-

tuitamente, o cidadão que quer se lançar 

num novo ofício. 

Retomada com mais resultados 

*Ronaldo Caiado é governador do Estado de Goiás

LEITURA
DICA DE

Ronaldo 
Caiado*

O Mais Empregos está presente em 63 

pontos de atendimento. Até o fim deste 

ano, serão pelo menos 80. Essa expansão 

evidencia um marco forte da nossa gestão, 

o de regionalizar os serviços públicos para 

estender a mão às pessoas de todo o ter-

ritório goiano.

A Retomada também está atenta às micro 

e pequenas empresas, que respondem por 

95% dos empregos no Estado. Elas giram 

a economia. O Mais Crédito foi projetado 

justamente para ampará-las durante o pe-

ríodo de restrições sociais impostas pela 

Covid-19. Foram atendidos mais de 3,5 mil 

empreendedores que, juntos, empregam 

milhares de pessoas.

Valorizar nosso povo e o que se produz, 

em especial nas regiões mais vulneráveis. É 

esse o objetivo de outros dois projetos de-

senvolvidos pela Retomada. Em um deles, 

o da Cerveja de Mandioca, os agricultores 

familiares são os fornecedores exclusivos 

para as indústrias que produzem a bebida 

a partir da fécula da tuberosa. Isso impac-

ta economicamente a vida de mais de mil 

pessoas em 24 municípios.

Já o Sistema de Artesanato de Goiás 

(SAG) é uma ação de valorização do arte-

são goiano. Por meio dele, são mapeadas as 

pessoas que tiram o sustento da criatividade 

e do talento. Queremos reconhecer o traba-

lho dos profissionais, incentivar a produção 

e viabilizar o comércio dos produtos em 

maior escala.

De tão forte, a Retomada destaca-se 

pela capilaridade, e pelos resultados. Há 

um pedacinho de cada estrutura do gover-

no pulsando em sua veia de atuação. Do 

agronegócio à educação, formação profis-

sional, cultura ou economia. Mais do que 

uma estrutura de Estado, um projeto que 

cria e executa políticas públicas de suces-

so e com o olhar voltado para o cidadão.  


