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Jaraguá foi o município escolhi-
do para receber, nesta terça-feira 
(19), a primeira edição do Programa 
Caravana da Retomada, lançado 
pelo Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria da Retomada. A pro-
posta é, em parceria com represen-
tantes dos mais variados setores da 
sociedade, criar um diagnóstico das 
demandas econômicas e sociais de 
cada região do Estado.

A agenda de compromissos da 
ação começou na Prefeitura de 
Jaraguá, onde o secretário César 
Moura foi recepcionado pelo pre-
feito Paulo Vitor, acompanhado de 
vereadores e secretários munici-
pais. Em seguida, Moura se reuniu 
com empreendedores membros 
da CDL Jaraguá e da Associação 
Empresarial e Industrial de Jaraguá.

O secretário da Retomada par-
ticipou de reuniões com represen-
tantes do Sindicato Rural de Jara-
guá e encerrou a agenda de com-
promissos com visita da equipe da 

Retomada ao Colégio Tecnológico 
de Jaraguá. Outros servidores da 
Retomada se reuniram com uma 
costureira e visitaram uma facção 
do município, nacionalmente co-
nhecido por ser polo de confec-
ção. O grupo também conversou 
com artesãos e artistas na Casa 
da Cultura, para ouvir os anseios, 
necessidades e conhecer o que o 
Governo de Goiás pode contribuir 
nesta área.

Uma equipe da Caravana ressal-
tou a importância da parceria, em 
reunião com o Sicoob Jaraguá, no 
apoio às cooperativas que serão 
formalizadas na região, através do 
Coopera Goiás, outro programa da 
Secretaria da Retomada.

Além do secretário César Moura, 
a equipe da Caravana da Retomada 
foi composta pelos gerentes Rafael 
Sôffa, Rhaquel Liegem, Raíssa 
Rodrigues e Suellen Mara e pelo 
assessor especial da Governadoria, 
Lineu Olímpio.

Governo de Goiás inicia Caravana 
da Retomada para mapear 
demandas econômicas e sociais



A segunda edição do Caravana 
da Retomada foi realizada nesta 
quinta-feira (21), em Novo Gama, no 
Entorno do Distrito Federal. As ati-
vidades de mapeamento das prin-
cipais demandas e potencialidades 
do local começaram com visita ao 
prefeito, Carlinhos do Mangão; à 
Associação dos Artesãos de Novo 
Gama e ao ateliê do artesão Juão 
de Fibra, um dos quatro agraciados 
com o Selo do Artesanato Goiano.

O grupo do Governo de Goiás 
também se reuniu com represen-
tantes da CDL Novo Gama, músicos 
e produtores rurais, representados 
pelo Sindicato Rural do municí-
pio. Além do superintendente de 
Profissionalização, a equipe da 
Caravana da Retomada foi com-
posta pelos gerentes Rafael Sôffa 
e Suellen Mara.

Caravana da Retomada em Novo Gama

Caravana da Retomada em Doverlândia
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A terceira edição do Programa 
Caravana da Retomada foi realiza-
da na sexta (22), em Doverlândia. 
A chefe de Gabinete da Retomada, 
Lucyanna Marcella Melo, repre-
sentou o secretário César Moura, 
e foi acompanhada da gerente de 
Mobilização para Emprego e Renda, 
Raíssa Rodrigues. A equipe da Reto-
mada foi recepcionada pela prefeita 
Genilva Kátia de Assis, que solicitou 
ações e planos de geração de em-
prego, principalmente aos produto-
res rurais da região. O público que 
participou da Caravana conheceu 
um pouco sobre os principais pro-
gramas e projetos da Retomada.

O encontro da equipe da Retomada também contou com as presenças dos 
prefeitos de Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim, Aragarças e Portelândia.
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Colégios Tecnológicos oferecem  
3.990 vagas para cursos gratuitos  
de qualificação e capacitação

Os Colégios Tecnológicos ofe-
recem 3.990 vagas para 96 cursos 
gratuitos, a moradores de qualquer 
município goiano, sendo 51 de 
capacitação e 45 de qualificação. 
Os editais estão abertos e as ins-
crições serão realizadas até 25 de 
janeiro para alguns cursos e 3 de fe-
vereiro para outros. Os interessados 
devem preencher a ficha de inscri-
ção nos sites da Fundação Antares 
(www.fundacaoantares.org.br) e da 
Ibraceds (www.ibraceds.org.br), e 
enviar a documentação necessária.

O edital conta com oferta de 
cursos de vendedor, marketing 
digital, empreendedorismo, as-
sistente de recursos humanos, 
recreador, marketing em mídias 

sociais, agricultura familiar, entre 
outros. Os cursos serão realizados 
em Regime Especial de Aulas Não 
Presenciais (Reanp). Também há a 

opção de cursos que inicialmente 
serão aplicados em sistema virtual 
e presencial assim que acabar a 
pandemia. Leia mais

Equipes da Retomada, Emater, 
UEG e Senar foram recebidas pela 
Seapa, na quarta (20), em reunião 
que iniciou o desenvolvimento do 
projeto do arranjo produtivo local 
de melhoramento genético. Essa 
proposta deseja fortalecer a pe-
cuária goiana, referência nacional 
e internacional. Os representantes 
foram recepcionados com um café 
da manhã temático, em comemo-
ração ao Dia Nacional do Queijo. 
Estavam presentes o secretário da 
Retomada, César Moura, a gerente 
de Mobilização para Emprego e 
Renda, Raíssa Rodrigues, e o diretor 
de Colégios Tecnológicos, Rodrigo 
Rodrigues. Acompanhados por suas 
equipes estavam, o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Antônio Carlos Lima Neto, 
o reitor da UEG, Valter Campos, e 
o presidente da Emater, Pedro Leo-
nardo Rezende.

Retomada, Seapa, Emater e UEG  
discutem projeto de arranjo produtivo  
local de melhoramento genético

https://retomada.go.gov.br/index.php/colegios-tecnologicos-do-governo-de-goias-oferecem-3-990-vagas-para-cursos-gratuitos-de-qualificacao-e-capacitacao
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Vagas de cursos dos Cotecs são 
destaque na imprensa goiana

As quase 4 mil vagas de cur-
sos ofertados pelos Colégios 
Tecnológicos foram destaque 
na imprensa goiana ao lon-
go da semana. A gerente de 
Intermediação e Recolocação 

do Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, na quarta (20), falou so-
bre o assunto em entrevista ao 
Bom Dia Goiás, da TV Anhangue-
ra. Na quinta (21), ela divulgou as 
oportunidades de capacitação e 

qualificação ao Goiás no Ar, da 
Record TV Goiás. Na sexta (22), 
Yara deu entrevista para a RBC 
FM, onde destacou a importân-
cia dos cursos oferecidos pelo 
Governo de Goiás.

As equipes da Retomada e 
do Instituto Mauro Borges (IMB) 
se reuniram, na quarta (20), para 
iniciar uma radiografia do setor 
de economia criativa em Goiás. 
Foi realizado um levantamento de 
informações relativas ao artesana-
to no Estado. Estavam presentes 
os gerentes da Retomada, Rafael 
Sôffa, Suellen Mara, Míriam Pires, 
Yara Nunes, Rhaquel Liegem, Clei-
ton Bento. Pelo IMB, estavam os 
membros da gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Avaliação 
de Políticas Públicas, Alex Felipe, 
Murilo Rosa, Fabianne Garcia e 
Amilton Zoccoli.

Retomada e 
Instituto Mauro 
Borges realizam 
mapeamento  
da economia 
criativa em Goiás
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Notas

Uma equipe da Retomada par-
ticipou, na sexta (22), de reunião 
para apoio na criação de uma coo-
perativa de reciclagem em Campo 
Limpo de Goiás. Participaram os 
gerentes da Retomada, Rafael Sô-
ffa e Rhaquel Liegem, o secretário 
de Meio Ambiente, Michel Lacerda, 
o vice-prefeito Alzemar Teixeira, o 
vereador Matheus, o consultor da 
OCB-GO Emanuell e o pequeno 
produtor Ivonildo. O grupo tam-
bém apresentou os programas da 
secretaria à prefeita Graciele da Arte 
Trigo, com destaque para o Mais 
Empregos.

Secretaria da Retomada discute sobre 
abertura de cooperativa de reciclagem 
em Campo Limpo de Goiás

A gerente Raíssa Rodrigues 
participou de reunião virtual, na 
segunda (18), com membros da 
comissão do projeto da cerveja de 
mandioca. Representando a Sea-
pa, participou o superintendente 
de Produção Rural Sustentável, 
Donalvam Maia. Um funcionário da 
Ambev também integra o grupo 
de trabalho, que definiu o planeja-
mento de ações para 2021.

Planejamento 2021

A possibilidade de parcerias 
entre a Retomada e a Prefeitura 
de Jandaia foi pauta de reunião 
virtual entre o diretor de Co-
légios Tecnológicos, Rodrigo 
Rodrigues, e a prefeita Milena 
Moura, na segunda (18). Pelo 
acordo, a prefeitura vai divulgar 
os cursos do Cotec de Palmeiras 
de Goiás, oferecidos aos mora-
dores de Jandaia na modalida-
de à distância (EaD).

Ampliação do Cotec

O secretário César Moura re-
cebeu, na quarta (20), o jornalista 
Marcelo Albuquerque, criador do 
site Curta Mais, acompanhado por 
sua equipe. Na reunião, foram apre-
sentados os programas e projetos 
da Retomada, além do balanço de 
ações dos primeiros cinco meses 
da pasta.

Reunião com 
o Curta Mais
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Notas

O secretário da Retomada, César 
Moura, esteve, na quarta (20), na 
Agência Brasil Central para tratar de 
parcerias e projetos futuros. Esta-
vam presentes o presidente da ABC, 
Reginaldo Júnior e o diretor de Te-
leradiodifusão, Rafael Vasconcelos.

Parceria com 
Agência Brasil 
Central

O secretário da Re-
tomada, César Moura, 
apresentou, na quarta 
(20), as ações da pasta e 
discutiu integração entre 
pequenas empresas e 
mineradoras, com o pre-
sidente do Sindicato da 
Mineração, Luiz Antônio 
Vessani.

Reunião com Sindicato da Mineração Retomada no 
TBC Notícias 2

Para apresentar o balanço 
dos primeiros cinco meses de 
Retomada, o secretário César 
Moura participou, na quarta 
(20), do programa TBC Notí-
cias 2, da TV Brasil Central. Na 
ocasião, também foram apre-
sentadas as principais diretrizes 
para a secretaria em 2021. Para 
conferir a matéria
e 

Clique aqui

Clique aqui

A gerente da Retomada, Raíssa Rodrigues, recebeu, na quinta (21), 
representantes do Senar e da Cooperativa de Agricultores Familiares 
de Aparecida de Goiânia (Coomag). Na reunião foram discutidos apoio 
sobre cooperativismo e projeto da cerveja regional de mandioca.

Cooperativismo em Aparecida

O secretário César Moura tratou de parcerias envolven-
do a Retomada e o Vapt Vupt em Itauçu, durante reunião 
na sexta (22). O secretário e a gerente de Intermediação 
do trabalho, Yara Nunes, receberam o superintendente de 
Gestão do Vapt Vupt, Dioji Ikeda, e o prefeito de Itauçu, 
Cleiton Melo.

Parcerias em Itauçu

https://www.youtube.com/watch?v=wSoJsadc1pg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=I8v4n7npq8I
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Notas

O fortalecimento da Cooperativa Mista Agroindustrial de Palminópolis 
(Coomap) foi o principal tema da reunião com equipe da Retomada, na 
sexta (22). Os gerentes da secretaria, Rafael Sôffa e Rhaquel Liegem, 
e o diretor de Colégios Tecnológicos Rodrigo Rodrigues, receberam o 
assessor do deputado Zé Mário para pedir apoio na oferta de cursos 
dos Cotecs no município.

Desenvolvimento em Palminópolis

Preservação de tradições
Equipe da Retomada se reuniu virtualmente, na quarta (20), 

com representantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
para planejar ação com as comunidades indígenas em Aruanã. 
O principal projeto a ser desenvolvido envolve a promoção de 
cursos sobre os saberes dessas comunidades. Participaram 
as gerentes do Artesanato da Retomada, Míriam Pires, e de 
Mobilização de Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues; a líder 
de Projeto ou Área, Rosane Martins, além das professoras da 
UFG, a socióloga, Silvana Beline Tavares e a antropóloga, Rosani 
Moreira Leitão.

Já está no ar, no site da Reto-
mada, o espaço dedicado a reunir 
todos os textos produzidos pelos 
servidores da Secretaria, publi-
cados em veículos de imprensa 
ou em materiais de circulação 
interna, como este boletim. Além 
de ser um registro do conteúdo 
produzido pelos funcionários 
públicos, o espaço é uma refe-
rência de leitura complementar 
para entender os vários assuntos 
ligados à nova pasta. 

Em breve, outra aba no site 
será preenchida permanente-
mente com pesquisas, artigos e 
textos acadêmicos sobre os mais 
variados temas relativos à Secre-
taria da Retomada. O conteúdo 
será selecionado pela equipe do 
Grupo de Estudos Acadêmicos, 
com material focado no desen-
volvimento econômico e social 
do Estado. 

Confira abaixo os textos já  
disponíveis no site da Retomada:

l Retomada Econômica, Social e 

de Sentido (Suellen Mara)

l Acolhimento humanizado do ser-

vidor público estadual (Reila Lopes)

l Mapeamento dos tesouros vivos 

do Estado de Goiás (Míriam Pires)

l Uma articulação efetiva para os 

Arranjos Produtivos Locais de Eco-

nomia Criativa (Décio Coutinho)

l A força da micro e pequena em-

presa (César Moura)

l A urgência de se apoiar as micro e 

pequenas empresas (César Moura)

l  Retomada econômica e so-

cial (César Moura)

Site da Retomada lista 
artigos escritos por 

servidores da secretaria

Para conferir todos os textos Clique aqui

https://retomada.go.gov.br/index.php/artigos-da-retomada
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Lidiane de Oliveira*

A pandemia do covid-19 tem 
assolado o mundo inteiro e de-
sencadeou uma crise econômica 
mundial e desafiadora, não en-
frentada desde a Segunda Guer-
ra Mundial. É o que aponta um 
estudo da Organização Mundial 
das Nações Unidas (ONU). Não 
há dúvidas de que a pandemia 
afetou a economia e está impac-
tando de forma direta e indireta 
o mercado de trabalho. Ninguém 
estava preparado para lidar com 
o isolamento social e as dúvidas 
sobre o futuro das profissões e 
dos empregos são frequentes. 

O trabalho sofreu impactos ja-
mais vistos em termos de extensão 
e intensidade. Em poucas sema-
nas, milhões de pessoas foram 
para a inatividade decorrente da 
necessidade de se isolar. Com a re-
abertura gradual do comércio, pro-
fissionais tiveram que se adaptar 
às novas mudanças. Saber como 
se reinventar é fundamental para 
manter seu espaço no mercado de 
trabalho e buscar a evolução. Por 
isso, é importante correr atrás da 
aquisição de novas competências, 
atualizando o conhecimento e 
aprimorando as habilidades.

Criada para diminuir os impac-
tos negativos causados pela crise 
nas áreas econômica e social, a 
Secretaria da Retomada atua na 
execução de ações voltadas para 
a manutenção e desenvolvimento 
do emprego. Dar as mãos neste 
momento não é só uma metáfora, 
mas uma realidade vivida na nova 
secretaria desde o primeiro dia. A 
união de entidades dentro e fora 
do Governo de Goiás é essencial 
para alcançar o objetivo de levar 
emprego e renda aos goianos 
mais afetados pela pandemia. 

A qualificação profissional é 
uma forma de expandir o conhe-
cimento, agregar ao profissional 
saberes técnicos, teóricos e prá-
ticos referentes à área da qual se 
deseja desenvolver. Assim sendo, 
a qualificação deve ser vista 
como um requisito decisivo para 
o futuro daqueles que procuram 
uma colocação no mercado de 
trabalho. Na real situação do 
mundo, é uma saída para manter 
a motivação e a confiança, po-
dendo ser um divisor de águas 
na carreira profissional.

A falta de qualificação muitas 
vezes é uma das maiores dificul-
dades para contratar um bom 
profissional. Se antes a realida-

de era a de muitos profissionais 
disputando a mesma vaga, agora 
há oportunidades disponíveis 
e falta trabalhador qualificado 
especificamente na área que o 
contratante necessita.

A Secretaria da Retomada 
tem como foco principal o tra-
balhador e como prioridade o 
emprego. Por meio dos Colégios 
Tecnológicos (Cotecs), que inte-
gram o Programa Mais Empregos, 
oferece cursos de qualificação e 
capacitação on-line e gratuitos 
ofertando uma vasta lista de 
oportunidades aos que buscam 
se destacar no mercado de tra-
balho. Certamente, enquanto 
alguém está ocioso, paralisado, 
sempre terá um outro alguém 
se qualificando e pronto para 
aproveitar as oportunidades que 
possam aparecer e consequen-
temente levá-lo ao crescimento 
profissional. O Governo de Goiás 
disponibiliza as ferramentas para 
que tanto a qualificação quanto 
a capacitação seja uma realidade 
cada vez mais presente na rotina 
dos trabalhadores goianos.

*Lidiane de Oliveira é técnica 
em Gestão Pública

DICA DE LEITURA

Capacitação e qualificação 

para os trabalhadores goianos
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