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Gracinha Caiado participa da 
entrega de cartões do Mães de Goiás

Chegamos em 10 mil mães beneficadas 

com o cartão do Mães de Goiás! Durante a 

semana, equipes da Retomada, do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), e da Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds) se uniram 

às prefeituras em uma maratona de entrega 

dos cartões do programa. A ação passou 

por São Luís de Montes Belos, São João da 

Paraúna, Paraúna, Matrinchã e Aruanã, en-

tregando 1.029 cartões em mãos!

As mães beneficiadas pelo programa, que 

vivem em vulnerabilidade social, passam 

a receber R$ 250 reais mensalmente para 

auxiliar nos gastos das crianças, como re-

médios e alimentos. Esse valor pode ser 

utilizado no comércio credenciado da cida-

de, movimentando e gerando renda para o 

mercado local.

A primeira-dama Gracinha Caiado e o se-

cretário da Retomada, César Moura, partici-

param do evento de entrega em Aruanã, na 

sexta-feira (24), onde foram distribuídos 117 

cartões. O secretário também comparaceu 

a entrega em em São Luís de Montes Belos, 

na terça-feira (21), onde 476 mães recebe-

ram o benefício. César Moura reforçou em 

seu discurso que o dinheiro distribuído vai 

circular dentro do município, fomentando 

a economia local e os micro e pequenos 

comércios.

A chefe de Gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, compôs outra 

equipe com servidores da Seds nessa mara-

tona. Na terça-feira (21), a ação foi até São 

João da Paraúna, entregando 34 cartões, 

e até Paraúna, com mais 186 cartões. Já na 

quinta-feira (23), ela esteve em Matrinchã, 

contemplando 216 mães.
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Retomada auxilia em recursos 
de projetos da Lei Aldir Blanc em 

aldeias indígenas de Aruanã
Dando continuidade aos processos da Lei 

Aldir Blanc, a gerência de Artesanato da Re-

tomada se instalou, na sexta (24), na Aldeia 

Buridina e na Tribo Bdè-Burè, em Aruanã, 

para auxiliar os indígenas que não foram 

habilitados, a entrar com os recursos neces-

sários. A gerente Miriam Pires e a líder de 

Área ou Projeto, Rosane Oliveira, também 

fizeram, pelo Programa de Artesanato Bra-

sileiro (PAB), as Carteiras do Artesão para 

os indígenas que produzem artesanato e 

ainda não tinham conseguido o documento. 

Nas fotos, vemos a Dona Jacira, a pri-

meira mestra Karajá artesã e o seu traba-

lho com bonecas. Dos Buridina, o Cacique 

Raul também é o primeiro mestre artesão 

da sua aldeia, desenvolvendo um trabalho 

com crianças e com memória, já que conta 

histórias do seu povo enquanto ensina ar-

tesanato.
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Caravana da Retomada leva 
programas a moradores de Cristalina

A 30ª edição da Caravana da Retomada 

foi realizada nesta segunda-feira (20), em 

Cristalina. Moradores do município tiveram 

acesso a programas da Retomada e par-

ceiros. A ação foi marcada pela divulgação 

das oportunidades do Mais Empregos, e 

contou com atendimento personalizado da 

GoiásFomento, Sebrae e Emater. 

O público ainda conferiu palestras so-

bre o Projeto da Cerveja de Mandioca, 

empreendedorismo, linhas de crédito para 

assentados e cooperativismo para iniciantes. 

Outro serviço prestado foi a renovação da 

Carteira do Artesão de 16 profissionais do 

artesanato do município. 

Além da equipe do Governo de Goiás e 

parceiros, a solenidade de abertura contou 

com as presenças do presidente da Câma-

ra Municipal, Jean Eustáquio, que esteve 

representando o prefeito Daniel Sabino. O 

deputado Amilton Filho foi representado 

pelo assessor Max Lousada.

A edição contou com representantes da 

SIC, Sistema OCB/GO, Sicredi, Banco do 

Brasil e da Prefeitura de Cristalina, parceira 

do evento.
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Cocalzinho

Retomada realiza 
Mapeamento do 

Artesanato Goiano 
em Corumbá de 

Goiás e Cocalzinho
Fibras naturais e argila são dois ele-

mentos fáceis de se encontrar no ar-

tesanato produzido em Corumbá de 

Goiás. O município recebeu uma equipe 

da Secretaria da Retomada para realizar 

o Mapeamento do Artesanato Goiano, 

na terça (21/9). As visitas presenciais 

continuaram na quarta (22), em Cocalzi-

nho, onde mora o artesão Edmar Correa. 

Ele foi um dos visitados pela equipe do 

Governo de Goiás, e mostrou trabalho 

que representa aves do Cerrado, feitas 

a partir de madeira.

O objetivo das visitas é realizar o levan-

tamento das demandas e os potenciais 

da região, para levar ações e progra-

mas do Governo de Goiás específicas 

aos artesãos. Outro serviço levado pela 

Retomada nos dois municípios foi o ca-

dastro e renovação de Carteiras do Ar-

tesão. Dessa vez, participaram da ação 

a equipe de artesanato da Retomada, a 

gerente Miriam Pires, e a líder de Área 

ou Projeto, Rosane Oliveira.

Corumbá de Goiás



 6  |  BOLETIM SEMANAL

Retomada promove curso para aprimorar 
atendimento dos servidores do 

Mais Empregos
Equipe da gerência de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Secretaria 

da Retomada promoveu, na sexta (24), o 

curso on-line Mais Empregos e Você, com 

o objetivo de levar aos servidores do Mais 

Empregos orientações para aprimorar o 

atendimento ao público, em sua total diver-

sidade. Todo o treinamento foi realizado ao 

vivo, pelo canal da Retomada no YouTube, 

e pode ser conferido pelo link ao final deste 

texto. 

Foram abordadas diferenças e particulari-

dades das pessoas com deficiência (PCDs), 

pessoas LGBTQIA+ e em situação de vulne-

rabilidade. Outros temas relevantes foram 

abordados, como inteligência emocional, 

além de recomendações a respeito de con-

duta e ética no serviço público. 

O secretário da Retomada, César Moura, 

participou do treinamento. Ainda da Re-

tomada participaram a líder da Central de 

Vagas do Mais Empregos, Candida Gomes, 

o assessor João Pedro de Castro, a supe-

rintendente do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, a gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho, 

Yara Nunes, e a gerente de Avaliações e 

Informações Suellen Mara.  

Também participaram, o gerente da Di-

versidade Sexual da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social (Seds), Rogério 

Araújo; a professora Doutora e Pesquisado-

ra da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Aletheia Ferreira; e o professor formador 

da Gerência dos profissionais da Secretaria 

Municiapal de Educação de Goiânia, Romeu 

Fernandes.
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Reunião em Catalão reforça divulgação do Projeto 
da Cerveja de Mandioca no sudoeste goiano

Na quinta (23), a superintendente da Re-

tomada do Trabalho do Emprego e da Ren-

da, Raíssa Rodrigues, participou de reunião 

para alinhamento das ações do Projeto Cer-

veja Regional de Mandioca. O encontro foi 

em Catalão com participação do prefeito 

Adib Elias, do superintendente de Produção 

Rural Sustentável da Secretaria de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 

Donalvam Maia; do diretor de Operações 

da GoiásFomento, Fernando Freitas; do 

gerente da Emater, Cléber Chagas, e de re-

presentantes de lideranças de comunidades 

rurais do município.

Retomada se reúne com parceiros para alinhar 
próximas edições da Caravana da Retomada

Equipes da Retomada, Secult Goiás e ou-

tros parceiros da Caravana da Retomada 

se reuniram, na sexta (24), para fazer um 

breve balanço das 30 edições já realizadas 

e planejar as próximas visitas aos municí-

pios. Pela Retomada participaram a supe-

rintendente Raíssa Rodrigues, os gerentes 

Rodrigo Rodrigues (Emprego e Renda), 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo), e Clei-

ton Bento (Parcerias e Convênios), as asses-

sora Carolina Mesquita e Ana Paula Oliveira. 

O encontro contou ainda com participação 

de representantes do Sebrae (Ieso Gomes), 

Seapa (Leonardo Silvério), Seds (Ana Luí-

sa Freire), Secult Goiás (Nayara Lourenço), 

GoiásFomento (Darmélia Barbosa e Pether-

son Santana), Emater (Taynara Borges).



NOTAS
NOTAS

Webinar Capacita Agro
O Webinar Capacita Agro foi promovido 

na terça (21), em uma parceria da Ema-

ter e da GoiásFomento, para tratar sobre 

empreendedorismo na agricultura fami-

liar. A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Raissa 

Rodrigues, representou o secretário César 

Moura na ocasião, e falou sobre a importân-

cia de capacitação dos extensionistas da 

Emater na operacionalização das linhas de 

crédito, como a do produtor empreende-

dor equalizada pelo Fundo de Equalização 

(Fundeq). Se você perdeu e 

quer assistir, o evento está 

disponível no canal da Ema-

ter no YouTube. 

Caravana da 
Retomada em 
Niquelândia

A Caravana da Retomada deve che-

gar aos moradores de Niquelândia em 

outubro. Os últimos detalhes dessa 

ação foram discutidos, na segunda 

(20), pelo secretário da pasta, César 

Moura, a superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da 

Renda, Raissa Rodrigues, e o prefeito 

de Niquelândia, Fernando Carneiro.

Caravana da 
Retomada e Semad

Futura parceria entre a Retomada e a Se-

cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável (Semad), foi pauta de 

reunião, na segunda (20), para discutir a 

participação da pasta na Caravana da Reto-

mada. Participaram a gerente de Avaliações 

e Informações, Suellen Mara, e da Semad, a 

subsecretaria de Desenvolvimento Susten-

tável, Proteção Ambiental e Unidades de 

Conservação, Vanessa Schmitt, e o assessor, 

Dionatas Costa.

VEJA

AQUI

MAIS

Parceria com a 
Prefeitura de Alexânia
O secretário César Moura e a superin-

tendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues, 

receberam, na segunda (20), a superinten-

dente de Turismo e Artesanato da Prefei-

tura de Alexânia, Karla Monteiro, para dis-

cutir parceria entre a prefeitura e a pasta. 

O grupo falou sobre a mostra e comércio 

de artesanato goiano na Feira do Troca, 

tradicional no município, e também sobre 

a possibilidade de levar uma Caravana da 

Retomada ao local.
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https://www.youtube.com/watch?v=WG9jEq4rerU


NOTAS
NOTAS

Abertura das aulas dos Cotecs
Depois da mudança administrativa dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs), agora 

geridos pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG), as aulas dos cursos já em 

andamento retornaram na segunda (20). 

A abertura da Semana de Recepção aos 

Estudantes dos Cotecs foi realizada pelo 

canal da UFG no YouTube, com partici-

pação da gerente de Avaliações e Infor-

mações, Suellen Mara, que representou 

o secretário da Retomada, César Moura. 

Ela discursou sobre a importância da 

Desenvolvimento industrial
Os titulares das secretarias da Retomada, 

Geral da Governadoria (SGG), de Indústria, 

Comércio e Serviços (SIC), e da Economia 

se reuniram, na segunda (20), para tratar 

sobre economia de Goiás, assim como as 

próximas decisões do Fórum Empresarial 

e do AgreGo. O programa foi lançado pelo 

Caravana em Aragoiânia

A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Raissa 

Rodrigues, se reuniu, na segunda (20), 

com a primeira-dama de Aragoiânia, Flá-

via Rios, o gerente de Projetos de Inves-

timentos da Secretaria de Indústria, Co-

mércio e Serviços (SIC), Lúcio Flávio, e 

o assessor da vice-governadoria, Derlan 

Rodrigues. O grupo alinhou a parceria 

com a prefeitura para levar as ações da 

Caravana da Retomada ao município e 

mapear as necessidades da área. Outra 

meta é fomentar emprego e renda através 

dos programas da pasta e dos serviços 

dos parceiros.

governador Ronaldo Caiado em julho des-

te ano e visa promover o desenvolvimento 

industrial nos próximos 10 anos. Estavam 

presentes os secretários de estado César 

Moura (Retomada), Adriano da Rocha Lima 

(SGG), José Vitti (SIC), e Cristiane Schmidt 

(Economia).

capacitação e qualificação na busca por 

emprego e deu as boas-vindas aos alunos.
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NOTAS
NOTAS

Programas do governo em Planaltina
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na terça (21), o prefeito de Planal-

tina, Cristiomário Medeiros, e o assessor 

do governador Ronaldo Caiado, Rodrigo. 

Eles trataram sobre a possibilidade de le-

var a Caravana da Retomada ao município, 

disponibilizando as ações e programas da 

pasta aos moradores locais.

Retomada 
em Ouro Verde

Para discutir sobre parcerias entre a Re-

tomada e a Prefeitura de Ouro Verde, o se-

cretário da pasta, César Moura, recebeu, na 

quarta (22), o prefeito Rodrigo Fonseca, e 

o vereador Adonai Júnior. O grupo tratou 

sobre a atuação da Retomada em Ouro 

Verde, solicitando ações e programas para 

os moradores da região.

Projeto Diagnóstico do Artesanato
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, participou, na quarta (22), de 

reunião que discutiu o Projeto Diagnóstico 

do Artesanato do Programa do Artesana-

to Brasileiro (PAB). Ela integra o Grupo de 

Discussão Centro-Oeste, com represen-

tantes do poder público, do Sebrae, de 

instituições de ensino e de cada estado da 

região Centro-Oeste.

Associação de Orquidófilos de Piracanjuba
O secretário da Retomada, César 

Moura, e o gerente de Emprego 

e Renda, Rodrigo Rodrigues, re-

alizaram, na quinta (23), reunião 

para discutir a estruturação do 

arranjo produtivo para Associação 

Piracanjubense de Orquidófilos. 

Para isso, receberam o presidente 

dos Orquidófilos de Piracanjuba, 

Sandro Rosa, e a secretária mu-

nicipal de Indústria e Comércio, 

Daianne Elizabeth.
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NOTAS
NOTAS

Caravana em Faina
Para falar sobre o desenvolvimento eco-

nômico de Faina, o secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu, na quinta (23), a pri-

meira-dama do município, Lurdes Borges, 

o secretário municipal de cultura, Wesllei 

Fellippe, o secretário municipal de espor-

te, e o deputado estadual, Wagner Neto. O 

grupo também discutiu os últimos detalhes 

da visita da Caravana da Retomada ao mu-

nicípio.

Andamento do Programa de  
Compliance na Retomada

O superintendente de Gestão Integra-

da da Secretaria da Retomada, Cristiano 

de Araújo, conduziu, na quinta (23), reu-

nião com servidores da pasta para ali-

nhar detalhes na condução do Programa 

de Compliance Público (PCP). Além de 

orientar sobre a importância de cumprir 

as exigências previstas na iniciativa do 

Governo de Goiás, Cristiano também fa-

lou da necessidade de reforçar atenção 

sobre monitoramento de riscos e relató-

rios do PCP. Participaram representantes 

de todas as áreas da Retomada e que 

estão diretamente ligados à implantação 

do programa.
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Conexão Goiás-Piauí
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, se reuniu, na quarta (22), com 

o coordenador do programa do artesanato 

do Piauí, Jordão Costa. Eles falaram sobre 

parcerias em projetos para o artesanato e 

sobre a participação de representantes de 

Goiás no primeiro Salão de Arte Santeiro.

NOTAS
NOTAS

Parceria com PUC Goiás
Equipes da Retomada e da Pontifícia Uni-

versidade Católica de Goiás (PUC Goiás), se 

reuniram na sexta (24), para falar sobre pro-

posta de parceria para qualificação e em-

prego. Da Retomada estavam, o secretário 

César Moura e a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes. Da 

PUC Goiás a coordenadora de Apoio ao 

Estágio, Monitoria, Regressos e Empresas 

Juniores, Marília Rabelo e a pró-reitora de 

Graduação, Sônia Sousa.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

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

Mais Crédito na TBC
O secretário da Retomada, César Moura, 

foi entrevistado, na segunda (20), para a 

TV Brasil Central (TBC). Ele falou sobre o 

programa Mais Crédito e a recuperação de 

micro e pequenas empresas afetadas pela 

pandemia, por meio de linhas de crédito.

Mais Empregos na TV Anhanguera e na Sagres
As mais de 4 mil vagas disponibilizadas 

no Mais Empregos em 18 municípios foram 

pauta na quinta (23). A gerente responsá-

vel pelo programa, Yara Nunes, falou com 

os espectadores do Bom Dia Goiás, da TV 

Anhanguera, e com a equipe da rede Sa-

gres, no rádio e internet. 

Entrevista do secretário César Moura ao 
jornal O Popular, sobre qualificação de 
mão de obra para indústrias em Goiás

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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https://portal99.com.br/noticia/33486/programa-mais-empregos-oferece-4-029-vagas-de-trabalho-em-18-municipios-de-goias/
https://jornalfloripa.com.br/programa-mais-empregos-oferece-4-029-vagas-de-trabalho-em-18-municipios-de-goias/
https://www.youtube.com/watch?v=GVh2SwVrTVw
https://globoplay.globo.com/v/9884927/
https://www.aredacao.com.br/noticias/156604/programa-mais-empregos-conta-com-4-029-vagas-e-salarios-de-ate-r-5-mil
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1342867/t/programa-mais-empregos-divulga-mais-de-4-mil-vagas-de-trabalho-em-goias-salarios-variam-de-r-11-mil-a-r-5-mil-confira/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/23/programa-mais-empregos-oferece-4029-vagas-de-trabalho-em-18-municipios-de-goias.ghtml
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/mais-empregos-tem-4-029-vagas-de-trabalho-em-18-municipios-de-goias-confira-353899/
https://diariodegoias.com.br/programa-mais-emprego-oferece-4-029-vagas-de-trabalho-em-goias-confira-as-vagas/
https://www.emaisgoias.com.br/programa-oferece-4-mil-vagas-de-emprego-para-18-municipios-de-goias/
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A crise econômica causada pela pandemia 

de Covid-19 é gravíssima e atingiu todos os 

países. Como disse a chanceler alemã, An-

gela Merkel, este talvez seja o maior desafio 

da humanidade desde a 2ª Guerra Mundial. 

Todas as nações enfrentam dificuldades e 

estão se esforçando para superá-las.

No entanto, é preciso entender que, mes-

mo generalizada, essa crise produziu im-

pactos diferentes para os múltiplos estratos 

da sociedade. Hoje, é possível dizer que ela 

aprofundou ainda mais o fosso entre ricos 

e pobres, especialmente em países já mar-

cados pela desigualdade, como é o caso do 

Brasil.

Em junho deste ano, um estudo da Ten-

dências Consultoria projetou para 2021 uma 

queda de cerca de 15% na renda das famílias 

de classes D e E como resultado da pan-

demia. Uma queda muito maior do que o 

projetado para a classe C (-1,8%) e em mo-

vimento oposto ao que deve ocorrer com 

as classes mais favorecidas: crescimento de 

3,8% para a classe A e de 2,5% para a B.

O desemprego é o maior vilão desse pro-

cesso, aponta a consultoria. No enorme 

contingente de 14,4 milhões de desempre-

gados no Brasil (dados do IBGE em agosto), 

é possível distinguir uma maioria formada 

por indivíduos menos escolarizados e que 

detinham os menores salários. São eles tam-

bém que ficam mais tempo sem voltar ao 

mercado de trabalho.

O impacto do desemprego é brutal para 

Retomada deve priorizar 
os mais vulneráveis

*Virmondes Cruvinel é professor, procurador do Estado licenciado e deputado estadual

LEITURA
DICA DE

Virmondes 
Cruvinel*  

essas famílias, ainda mais que neste ano o 

auxílio emergencial da União foi reduzido 

ou suspenso para muitas delas. Para piorar 

a situação, essa queda na renda vem acom-

panhada de um intenso processo inflacio-

nário. Em diversas pesquisas de opinião, o 

aumento no custo de vida surge como maior 

preocupação para pelo menos dois terços 

da população.

Neste cenáro de crise, com efeitos terríveis 

para os mais pobres, as políticas públicas de 

retomada econômica são cruciais para evitar 

que um enorme contingente de brasileiros 

seja entregue à miséria. Por isso, é preciso 

aplaudir a sensibilidade do Governo de Goiás, 

que foi o único Estado a criar uma secretaria 

específica para o tema.

As ações da Secretaria da Retomada têm 

o nosso apoio frequente na Assembleia Le-

gislativa. Como parlamentar, tenho levado ao 

governador Ronaldo Caiado e ao secretário 

César Moura impressões e sugestões que 

considero importantes neste momento difí-

cil. Uma dessas impressões é a que expresso 

neste breve texto: os mais necessitados de-

vem ser prioridade para a Pasta.

Nessas conversas, faço questão de destacar 

a importância da chamada microeconomia. 

Por meio de parceiros estratégicos, como o 

Sebrae, é preciso investir no micro e peque-

no empreendedorismo. São várias frentes 

possíveis, desde a dona de casa que pas-

sa, por exemplo, a fabricar bolos e quitutes 

para reforçar o orçamento doméstico até a 

utilização de desempregados no desenvol-

vimento da chamada agricultura urbana ou 

periurbana.

São muitas as possibilidades. É importante 

que a crise seja transformada, o mais rápido 

possível, em momento de oportunidades. 

Já vimos acontecer em outros países e aqui 

mesmo no Brasil, em outros períodos histó-

ricos. Vamos dar as mãos e trabalhar para 

sair desse buraco.

 BOLETIM SEMANAL |  15  


