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Secretaria da Retomada realiza treinamento 
para divulgação de editais da Lei Aldir Blanc 

A Secretaria da Retomada promoveu, de 

9 a 13 de agosto, uma série de treinamen-

tos para os editais da Lei Aldir Blanc, com a 

classe artística e representantes das prefei-

turas de Olhos d’Água (Alexânia), Ipameri, 

Nazário, Vianópolis, Catalão, Pires do Rio, 

Cocalzinho e Corumbá de Goiás.

O objetivo foi esclarecer as dúvidas dos 

proponentes que ainda não fizeram suas 

inscrições e estabelecer uma parceria com 

os representantes municipais para que eles 

auxiliem nas inscrições em cada cidade. A 

ação das equipes da Retomada foca no 

edital que diz respeito ao Artesanato, Arte 

Popular e Trabalho Artesanal, uma das ver-

tentes de atuação da secretaria. Os grupos 

de servidores ainda devem percorrer outros 

12 municípios nos próximos dias. 

Na segunda (9), das 9h às 17h, a gerente do 

Artesanato Míriam Pires, e a líder de Áreas 

e Projetos da Retomada, Rosane de Olivei-

ra estiveram em Olhos D’Água ministrando 

o treinamento sobre o edital de Artesana-

to, Arte Popular e Trabalho Artesanal, da 

Lei Aldir Blanc aos artesãos do município.  

Na terça (10), foi a vez dos representantes da 

Secretaria Municipal de Cultura de Poranga-

tu, Leandro Martins (diretor municipal), Ka-

roline Sena (Dançarina), Samuel Rodrigues 

Ipameri

Corumbá de Goiás
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(Músico) e Cintia Guimarães (Artesã), re-

ceberem os esclarecimentos. Em nome da 

Retomada, estavam a assessora adminis-

trativa Isabela Pires e a diretora do Colégio 

Tecnológico, Thaís Pereira, que promoveram 

o treinamento.

Já na quarta (11), foi a vez de moradores 

de Ipameri, Nazário e Vianópolis, que após 

receberem o treinamento com profissionais 

da Secretaria de Estado da Cultura (Secult 

Goiás), também foram orientados por um 

grupo de servidores da Retomada. Artesãos, 

artistas e equipes das prefeituras ouviram e 

tiraram dúvidas sobre inscrição e detalhes 

do edital do auxílio emergencial do Governo 

Federal, operacionalizado pelos Estados. Os 

moradores também receberam orientações 

sobre o Projeto da Cerveja de Mandioca e 

sobre crédito para micro e pequenos em-

presários. 

Os detalhes de como se inscrever para 

receber o auxílio emergencial do Gover-

no Federal, também foram explicados em 

Corumbá, na sexta (13) e no sábado (14), em 

Cocalzinho. Em nome da Retomada, esta-

vam a gerente de Cooperativismo Rhaquel 

Liegem e a assessora técnica Letícia Olivei-

ra, que finalizaram a maratona semanal de 

treinamento.

Nazário

Pires do Rio Vianópolis 
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Evento teste oficial do Governo de Goiás 
e da Prefeitura de Goiânia, Festival Bon 

Odori Box terá rígidos protocolos de 
segurança de prevenção à Covid-19

A Associação Nipo-Brasileira de Goiás 

(ANBG), em parceria com a Embaixada do 

Japão no Brasil, vai realizar o Festival Bon 

Odori Box, em formato híbrido (presencial e 

on-line), como evento teste oficial do Estado 

de Goiás e da Prefeitura de Goiânia. Os con-

vidados serão acomodados em camarotes 

isolados, de no máximo seis pessoas cada, 

com rigorosos protocolos de segurança, 

entre eles a testagem de 100% do público 

presente e a proibição de circulação entre 

os setores do evento.

Os detalhes desta edição foram defini-

dos após diversas reuniões da comissão 

organizadora juntamente com as secreta-

rias municipais de Saúde e de Cultura, e as 

estaduais de Saúde, Cultura e Retomada. 

Na sexta (13), o secretário da Retomada, 

César Moura, participou de encontro para 

alinhamento de ações envolvendo o festi-

val. Também estiveram presentes a diretora 

cultural do ANBG, Sayuri Inuzuka, o coor-

denador-geral do Bon Odori, Marco Túlio 

Toguchi, o presidente da ANBG, Luiz Hara-

da, a secretária-executiva da Secult Goiânia, 

Luana de Araújo Jardim, e a secretária-exe-

cutiva da Saúde de Goiânia, Luana Ribeiro.  

 

O festival será realizado a céu aberto, com 

ventilação natural, e taxa de ocupação de 

uma pessoa a cada 4,41 metros quadra-

dos, com entradas e saídas exclusivas para 

cada setor e cumprimento de protocolos 

internacionais “padrão ouro” para a não 

disseminação da Covid-19. O público será 

monitorado por 14 dias após o evento e os 

relatórios serão utilizados para a avaliação 

da retomada dos eventos pela Prefeitura de 

Goiânia e pelo Estado de Goiás.

Não haverá venda de ingressos e o público 

presencial será exclusivamente composto 

de convidados que participarão do festival, 

mediante testagem, assinatura de termo de 

compromisso de cumprimento dos proto-

colos e comprometimento de colaboração 

com o monitoramento após o evento.



Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama 
Gracinha Caiado lançam Programa Mães de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

participou na segunda (9), do lançamen-

to do programa Mães de Goiás, no Teatro 

Goiânia, com presenças do governador 

Ronaldo Caiado e da presidente de honra 

da Organização das Voluntárias de Goiás 

(OVG) e coordenadora do Gabinete de Polí-

ticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha 

Caiado. A iniciativa do Governo de Goiás, 

por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Social (Seds), oferece auxílio mensal de R$ 

250 para mulheres em situação de vulnera-

bilidade social que tenham filhos de 0 a 6 

anos.  

A expectativa é atender cerca de 100 mil 

famílias goianas, a partir de setembro de 

2021. Ao todo, serão investidos mais de R$ 

219 milhões, por meio do Fundo de Proteção 

Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 

As famílias contempladas terão direito ao 

benefício por meio de um calendário pro-

gressivo, que incluirá todas as beneficiárias 

em até 10 meses. O programa utilizará a base 

de dados do Cadastro Único do Governo Fe-

deral (CadÚnico) e será realizado por meio 

de transferência de renda direta.
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Retomada, IMB e Corecon GO  
realizam 1º Fórum da Economia Goiana

O primeiro Fórum da Economia Goiana 

foi realizado durante essa semana em co-

memoração ao dia do economista, 13 de 

agosto. Esse projeto é uma parceria entre 

a Secretaria da Retomada, o Conselho Re-

gional de Economia (Corecon), e o Institu-

to Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (IMB). Durante os três 

encontros, discutiram sobre os impactos 

e desafios da economia em Goiás, e para 

isso, contaram com palestras de especia-

listas convidados para falar sobre o tema 

relacionado a agropecuária, indústria e 

serviços, transmitidas ao vivo no canal do 

YouTube da Retomada e do Corecon Goiás.  

Cada uma das transmissões foi apresenta-

da por um representante das instituições 

parceiras. No primeiro dia, a palestra foi 

mediada pela gerente de Informações e 

Avaliações da Retomada, Suellen Mara, que 

também faz parte da Corecon e da Comis-

são das Mulheres Economistas do Estado. 

Para falar sobre agropecuária goiana, rece-

bemos Alcido Wander, da Embrapa, Edson 

Novaes, da Faeg, e Juliana Lopes, da Seapa. 

Já no segundo dia, o debate foi sobre indús-

tria goiana, mediado pela vice-presidente 

da Corecon Goiás, Kerssia Kamenach. A 

palestra contou com os professores Marce-

lo Moreira, da UEG, e Douglas Paranahyba, 

além do representante da Corecon, Júlio 

Paschoal. No último dia, o Fórum recebeu 

os professores Sandro Monsueto (UFG) 

e Jeferson de Castro (PUC), e foi media-

do pelo representante do IMB, Guilherme 

Resende. .

Notas

Demandas 
do Sinergás

Para ouvir as demandas do Sindi-

cato das Empresas Revendedoras 

de Gás (Sinergás), o secretário da 

Retomada, César Moura, recebeu 

na segunda (9), o presidente Zenil-

do Dias do Vale e o assessor Almir. 

César também apresentou os pro-

jetos da Retomada aos represen-

tantes, visando possíveis parcerias.

Planejamento 
Plurianual

A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Raís-

sa Rodrigues, se reuniu na segunda (9), 

com os gerentes Rafael Sôffa e Rhaquel 

Liegem (Cooperativismo), Suellen Mara 

(Avaliações e Informações), Rodrigo 

Rodrigues (Emprego e Renda), Cleiton 

Bento (Convênios), Christiane Lobo, (Fi-

nanças), Yara Nunes (Intermediação e 

Recolocação no Trabalho) e a líder de 

Áreas e Projetos Letícia Oliveira. O grupo 

discutiu sobre o planejamento plurianual 

da Retomada
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https://www.youtube.com/watch?v=DNXw5hhRhC8&t=791s


Notas

Cooperativismo em Ipameri
Os gerentes da Retomada, Rhaquel 

Liegem (Cooperativismo) e Rafael 

Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) se reuniram, na terça 

(10), com a diretora de Relações 

Públicas de Ipameri, Andrea Vaz. 

Os três falaram sobre uma parceria 

para levar o projeto Incubacoop às 

costureiras e catadores de material 

reciclável do município. 

Programas da 
Retomada em Anápolis

Na terça (10), o secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu o assessor parla-

mentar Luciano Fagote e o vereador de 

Anápolis, Delcimar Fortonato. O grupo falou 

sobre os programas da Retomada como 

apoio para o desenvolvimento econômico 

e social em Anápolis. 

Cotec em Catalão
Com objetivo de discutir futuras propos-

tas para o Colégio Tecnológico (Cotec) 

de Catalão, o titular da Retomada, César 

Moura, se reuniu, na terça (10), com o de-

putado estadual Wagner Neto, o prefei-

to de Catalão, Adib Elias e o gerente de 

Projetos e Investimentos da Secretaria de 

Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Lúcio 

Flávio Teles.

Cooperativismo em Terezópolis
Em nome da Retomada, o geren-

te de Parcerias e Convênios, Cleiton 

Bento, participou, na quarta (11), de 

reunião com representantes da Orga-

nização das Cooperativas do Brasil; 

do Sebrae Goiás; da GoiásFomento e 

da Prefeitura de Terezópolis. O grupo 

tratou sobre os detalhes da criação 

da Cooperativa 44, uma cooperativa 

de costura, que conta com apoio da 

Retomada. 
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Notas

Parceria entre Retomada e 
Juceg no Cooperativismo

Equipes da Retomada e da Junta Comer-

cial do Estado de Goiás (Juceg), se reuni-

ram, na quinta (12), para discutir parceria. 

O grupo falou sobre o compartilhamento 

dos dados de empresas e cooperativas 

registradas na Juceg em áreas como o 

empreendedorismo, a sociedade empre-

sarial e cooperativas, com objetivo de for-

talecer o cenário econômico do Estado. 

Participaram pela Retomada o gerente de 

Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa e o assessor de Tecnologia e 

Informação, Ricardo De Val. O gerente de 

Tecnologia da Juceg, Silvio Miranda e o 

técnico Monder Bispo também estavam no 

encontro.

Ações da Retomada 
na TV UFG

O programa Mundo UFG, da TV 

UFG, abordou as perspectivas e opor-

tunidades pós-pandemia, na edição 

de sexta (13). A gerente de Infor-

mações e Avaliações, da Secretaria 

da Retomada, Suellen Mara, foi uma 

das convidadas para debater sobre 

o assunto. O coordenador do Núcleo 

de Estudos Sobre Trabalho (Nest), 

da UFG, Jordão Nunes e o chefe do 

IBGE em Goiás, Edson Vieira, com-

pletaram o time de debatedores.

Conselho Estadual da Mulher
O encontro do Conselho Estadual da Mu-

lher (Conem) foi realizado nesta quarta (11), 

e a gerente de Informações e Avaliações 

da Secretaria da Retomada, Suellen Mara, 

participou como conselheira, representan-

do a pasta. Os participantes discutiram a 

violência contra a mulher em Goiás. O grupo 

também abordou sobre os projetos e pro-

gramas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás voltados para 

mulheres, além da apresentação do traba-

lho da Coordenadoria Estadual da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Fa-

miliar. 
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Notas

Cooperativismo 
em Novo Gama

O gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, esteve, na sexta 

(13), em Novo Gama, para discutir parceria 

com a prefeitura visando fomento das coo-

perativas de catadores de reciclagem e da 

agricultura familiar, através do IncubaCoop.

Orientações para 
artesãos de Jataí
Representantes de Jataí participaram, na 

sexta (13), de um treinamento sobre o edital 

de Artesanato e Arte Popular da Lei Aldir 

Blanc. A gerente de Artesanato da Retoma-

da, Miriam Pires, repassou os detalhes do 

auxílio emergencial federal à criadora do 

mutirão das fiandeiras de Jataí, Suely Lima.

Retomada e Seds
Em parceria com a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social 

(Seds), o Programa Mais Empregos 

atua no encaminhamento de traba-

lhadores do público LGBTQIA+. A 

ação envolve servidores do Sistema 

Nacional de Emprego (Sine), que in-

tegra o programa da Retomada.
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Notas

Incubacoop em Novo Gama
O apoio ao cooperativismo via Coopera 

Goiás, através do Incubacoop, em par-

ceria com o Sistema OCB/GO, chegou 

a catadores do lixão de Novo Gama. O 

gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis, Rafael Sôffa, conversou 

com os moradores  para sensibilização e 

orientação para estruturar cooperativa. 

Rafael também visitou três associações 

de agricultores de Novo Gama, que re-

ceberam curso de Cooperativismo do 

Senar, e agora terão apoio para estrutu-

rarem uma Cooperativa e incubação via 

Incubacoop.

Parceria com 
Sebrae Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

e a chefe de gabinete, Lucyanna Marcella 

Melo, foram à sede do Sebrae Goiás para 

se reunirem com o diretor superintenden-

te Antônio Carlos de Souza Lima Neto, na 

quinta (12). Na ocasião, discutiram sobre 

projetos futuros de qualificação, que de-

vem ser concretizados em parceria entre a 

Retomada e o Sebrae. 
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Feiras goianas
de Artesanato

A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, se reuniu, na sexta (13), com 

representantes da Associação dos Artesãos 

de Cristalina, para discutir a participação de 

Goiás em feiras de artesanato do Programa 

do Artesanato Brasileiro (PAB). O encontro 

contou com a participação dos artesãos 

Geraldo Tristão e Luciene Andrade.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada 
na Band News

Os programas desenvolvidos pela Reto-

mada foram pauta de entrevista conce-

dida nesta terça (10), pelo secretário da 

pasta, César Moura, à Rádio Band News de 

Goiânia. Ao vivo, Moura falou sobre as linhas 

de crédito, qualificação e projetos como o 

da Cerveja de Mandioca. 

Lei Aldir Blanc 
A assessora administrativa da Retoma-

da, Isabela Pires, participou do programa 

“Papo na Rede” do jornal A Nossa Voz, em 

Porangatu. Durante a participação, na terça 

(10), ela falou do treinamento que foi reali-

zado no município sobre a Lei Aldir Blanc, 

que atende artesãos e artistas populares, 

além de artistas e produtores culturais. 

FCO na RBC FM
Na quarta (11), o secretário da Retomada, César Moura, falou em entrevista para 

a Rádio Brasil Central (RBC FM). Moura atualizou os ouvintes sobre as ações do 

Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), e as liberações de recursos para 

financiar o desenvolvimento regional de Goiás.
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Boa Noite Goiás
O secretário da Retomada, César Moura, 

esteve, na quarta (11), no programa Boa 

Noite Goiás, da TV Brasil Central (TBC). 

Ao público do programa apresentado por 

Paulo Beringhs, o secretário falou sobre as 

demandas da pasta e destacou os números 

positivos do primeiro ano da Retomada. 

“Conseguimos encaminhar 52 mil pessoas 

ao mercado de trabalho, salvar inúmeros 

micro e pequenos empresários com linhas 

de crédito sem juros e agora estamos 

focados em qualificar pessoas para ocupa-

ção das vagas do programa Mais Empre-

gos, por meio dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs)”, declarou Moura. 

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

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Programas 
da Retomada 

na Sagres
Para falar sobre a importância 

da qualificação para entrada no 

mercado de trabalho, a gerente 

de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara 

Nunes, concedeu entrevista à 

Sagres na sexta (13).
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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No que diz respeito às missões que 

o Governador Ronaldo Caiado atri-

buiu a sua equipe de Governo, dentre 

tantas, destaco a de devolver Goiás 

aos goianos. Além de ampla, é uma 

determinação bastante desafiadora, 

pois aqueles que devem ser atendi-

dos carecem das mais diversificadas e 

específicas demandas existentes.  Em 

cenário de pandemia, exaustiva e jus-

tificadamente abordado por todos, o 

desafio se maximiza, afinal, agora as 

necessidades generalizadas, ganham 

um ponto imprescindível, a forma par-

ticular com que cada município foi e é 

impactado.

Solucionar tais peculiaridades geram 

a necessidade de um olhar mais acolhe-

dor, mais intimista, que preze não por 

executar de forma absoluta as políticas 

públicas, mas sim, implantá-las de for-

ma humana, entender que os desafios 

de quem está na ponta de todos os 

processos, são sentidos diretamente na 

pele. Para cumprir este papel, a Secre-

taria da Retomada lançou, em janeiro 

de 2021, a Caravana da Retomada.

Desde então, 23 municípios já foram 

visitados pelas equipes do Governo 

de Goiás, o que resultou em mais de 

600 orientações de acesso a linhas 

de crédito, via parceria com a Goi-

ásFomento. Outro parceiro essencial 

neste programa é o Sebrae, respon-

Caravana da Retomada e os desafios
 do desenvolvimento econômico

*Rodrigo Rodrigues é gerente de Emprego e Renda da Secretaria da Retomada.

LEITURA
DICA DE

Rodrigo 
Rodrigues* 

sável por cerca de 700 consultorias 

financeiras e de empreendedorismo. 

Vale ainda ressaltar as capacitações 

profissionais, sendo 250 em parceria 

com os Colégios Tecnológicos e 30 

em conjunto com o Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Rural (Senar).  

 

Para devolver Goiás aos goianos é es-

sencial conhecer as carências de cada 

cidade e região, além de saber das 

potencialidades econômicas e sociais. 

Esta orientação é seguida por nós da 

Retomada a partir da inspiração do go-

vernador Ronaldo Caiado, da primeira-

-dama Gracinha Caiado e do nosso 

secretário César Moura.  O principal 

foco é estabelecer uma conexão dire-

ta, entre o cidadão goiano e os entes 

federativos, estaduais e municipais, nas 

mais diversificadas situações e formas 

de ganhar a vida em um Estado tão plu-

ral. O resultado deste esforço conjunto 

é promover desenvolvimento regional.

O contato direto com empresários, 

produtores rurais, artesãos, trabalhado-

res em busca de qualificação, membros 

de cooperativas, entre tantos outros, 

só é possível graças à parceria com as 

prefeituras de cada local atendido.

Nestes primeiros meses de execução 

da Caravana da Retomada foi possível 

entender que seu sucesso até aqui é, 

também, por tratar de forma isonômica 

aqueles que foram afetados, cada qual 

a sua maneira, para que o resultado seja 

sedimentado, robusto e duradouro. A 

união entre poder público e iniciativa 

privada permite alcançar novas alterna-

tivas de explorar a atividade econômi-

ca, ensinando, aprendendo, corrigindo 

e compartilhando.  


