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Equipe da Caravana da Retomada foi à Pirenópolis, 
na segunda (8), para mapeamento das demandas do 
município, a partir de encontros com representantes de 
entidades comerciais locais. O grupo visitou a unidade 
da Universidade Estadual de Goiás (UEG), onde estão 
os equipamentos para o curso de artesanato. Também 
se reuniram com o prefeito, Nivaldo Melo, o presidente 
da Câmara Municipal, vereador Joaci José Figueiredo, a 
vereadora Ynaê Siqueira e o superintendente do Iphan, 
Allysson Ribeiro. Durante a passagem pela cidade, o se-
cretário César Moura visitou o Vapt Vupt, onde também 
há atendimento de programas da Secretaria da Retoma-
da. Também fizeram parte da comitiva o presidente da 
GoiásFomento, Rivael Aguiar, e os gerentes da Retoma-
da, Míriam Pires (Artesanato), Cleiton Bento (Parcerias 
e Convênios), Rhaquel Liegem (Cooperativismo), Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis) e Yara 
Nunes (Intermediação e Recolocação no Trabalho).

Caravana da Retomada  
realiza mapeamento  
de demandas sociais  
e econômicas em Pirenópolis
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A segunda edição desta semana 
da Caravana da Retomada atendeu 
a população de Americano do Brasil, 
na quinta (11). A GoiásFomento fez 
41 atendimentos individuais com 
produtores rurais e comerciantes da 
região, e orientou sobre crédito. Ou-
tras 30 pessoas ficaram agendadas 
para serem atendidas pela Agência 
de Fomento de Goiás na próxima 
passagem do programa do Governo 
pela cidade. O grupo foi recebido 
pelo prefeito, Morete, o vice-prefeito, 
Luiz Carlos, acompanhados por 
vereadores e secretários. Estavam 
presentes os gerentes da Retomada, 
Suellen Mara (Avaliações e Informa-
ções), Rhaquel Liegem (Coopera-
tivismo) e Cleiton Bento (Parcerias 
e Convênios). Da GoiásFomento 
estavam os gerentes Hudson Marçal 
(Prospecção de Negócios), Darmélia 
Barbosa (Comunicação) e Leandra 
Assis (Atendimento), além da Seapa, 
representado por Lucas Machado.

Mais de 40 pessoas são atendidas pela 
GoiásFomento em Americano do Brasil  
em ação da Caravana da Retomada
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O Programa Mais Empregos Até Você, no Residencial Nelson Man-
dela, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, foi concluído nesta sexta 
(12) com a entrega dos certificados a 62 formados dos cursos rápidos 
oferecidos pelo Cotec Móvel. Concluíram os cursos de “transformando 
ideias em negócios”, 12 pessoas, de “excelência no atendimento com 
foco do cliente”, 10, de “criatividade e inovação na panificação”, 22, e 
de “técnicas para uma confeiteira inovadora”, 18 pessoas. 

Além dos cursos gratuitos, foram realizados 130 atendimentos 
pelos parceiros: GoiásFomento, que auxiliou 20 pessoas sobre cré-
dito; Sebrae, com 15 consultorias financeiras e de planejamento; Sine, 
que dos 62 atendidos, 40 saíram com a carta de encaminhamento 
para entrevista de emprego; e a OVG, que entregou 20 enxovais e 
fez 13 novos cadastros. O encerramento da ação contou ainda com a 
presença do presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e 
Confeitaria no Estado de Goiás (Sindipão), Marcos André Rodrigues; 
e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias de 
Panificação e Confeitaria de Goiânia (Sintpão), André Barcelos.

O presidente do Ibraceds, Raymundo Barros, também esteve na 
cerimônia de encerramento.

Mais Empregos Até Você 
realiza 192 atendimentos aos 
moradores do Residencial 
Nelson Mandela, em Goiânia
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Para conhecer os desafios e os possíveis rumos 
para reduzir os impactos negativos da pandemia 
de Covid-19, a Secretaria da Retomada realizou o 
Webinar Retomada do Crescimento das Micro e 
Pequenas Empresas, na terça (9) e quarta (10), com 
transmissão pelo canal da UEG TV no YouTube, 
onde os dois vídeos estão disponíveis                 e 

O secretário da Retomada, César Moura, abriu a 
conferência virtual dizendo que a casa das micro 
e pequenas empresas no Estado de Goiás é a Se-
cretaria da Retomada e que o webinar é o primeiro 
passo para encontrar soluções e formas de poder 
ajudar os micro empresários. César também des-
tacou o potencial de geração de emprego desta 
categoria e reforçou as diretrizes do governador 
Ronaldo Caiado na prioridade do atendimento aos 
micro e pequenos empreendedores goianos. 

O público acompanhou ao vivo, na terça, pales-
tras com o CEO da Luiza Lab, Ricardo Rocha; a ge-
rente empresarial do IEL Goiás, Sandra Márcia Silva; 
a assessora técnica da GoiásFomento, Henriqueta 
Gonzaga; o superintendente de Produção Rural 
Sustentável, Donalvam Maia; e o sócio-fundador da 
XporY.com, Rafael Barbosa. Os empresários Patrí-
cia Mercês (Cerveja Colombina), e Milena Carvalho 
(Matuto Bar), contaram seus casos de sucesso aos 
expectadores.

Na quarta, participaram o professor da UEG, 
Marcelo Costa; o representante da OCB/GO, Mauri 
Alex de Barros; e a gerente de Comércio Exterior 

Retomada promove webinar voltado 
para as micro e pequenas empresas

Clique aqui

Clique aqui

e coordenadora do Programa de Qualificação para 
Exportação (Peiex), Sara do Socorro. As histórias 
de sucesso do dia ficaram por conta de Carmelito 
Pereira, da Cooperativa de Trabalho de Artesões do 
Estado de Goiás (Cartago) e de Mariana Perdomo, 
fundadora da doceria que leva seu nome.
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https://www.youtube.com/watch?v=eS-8RZEMxVE&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=4FMOm9jVmto


Uma equipe da Retomada se reuniu, na sexta (12), com 
professores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
para a promoção de um intercâmbio de projetos entre as 
instituições. O uso das ações de extensão da universidade 
nas áreas de artesanato e cooperativas de reciclagem se-
rão utilizadas pela Retomada a partir de parceria voltada 
para atendimento de pessoas mais vulneráveis. Partici-

param do encontro, que é desdobramento do seminário 
realizado pela Retomada com universidades goianas, 
as professoras da UEG, Adriana Ribon, Sandra Máscimo 
da Costa e Silva e Michelle Oliveira, além dos gerentes 
da Retomada Suellen Mara (Avaliações e Informações), 
Rhaquel Liegem (Cooperativismo) e Rafael Sôffa (Desen-
volvimento de Áreas Vulneráveis).

Retomada e UEG discutem intercâmbio 
de projetos em ações sociais
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Notas

A superintendente Raíssa Rodrigues (Empre-
go e Renda) e o gerente Rafael Sôffa (Desenvolvi-
mento de Áreas Vulneráveis) foram os convidados 
do programa Show da Manhã, da rádio Jovem 
Pan Goiânia, na quinta (11). A pauta do dia foi o 
cooperativismo como ferramenta para desenvol-
vimento regional. Os representantes da Retomada 
falaram sobre as ações da secretaria que visam 
o estímulo ao cooperativismo, por meio do pro-
grama Coopera Goiás, lançado pelo governador 
Ronaldo Caiado no início de dezembro de 2020. 
As ações mais recentes da Caravana da Retomada 
também foram tema do bate-papo.

Equipe da Retomada aborda a relevância do 
cooperativismo em entrevista à Jovem Pan Goiânia

Uma equipe da Retomada visitou, nesta quarta (10) a 
Central Uniforte, um polo de cooperativas de reciclagem 
em Goiânia. O local pode receber todos os tipos de material, 
como vidro, papelão, papel e plástico, para serem prepara-
dos e vendidos. A Central Uniforte foi liberada para uso em 
janeiro, e a inauguração está prevista para o dia 1º de março 
deste ano.

Os gerentes da Retomada, Rafael Sôffa e Rhaquel Liegem 
se encontraram com o professor da UFG, Fernando Bartolo, o 
analista da OCB, Emanuell Lopes, e com a equipe da Secreta-
ria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Marcos Sussumo 
(técnico de Gestão Pública) e Sirlei da Guia (superintendente 
de Desenvolvimento Regional), para discutir parcerias futuras 
entre o Governo e as cooperativas de reciclagem.

Retomada discute parcerias com polo de 
cooperativas de reciclagem de Goiânia

O secretário César Moura recebeu, na 
segunda (8), a superintendente do Pro-
duzir, Lúcia Holanda, o secretário Fábio 

Soares, representando o prefeito de Jara-
guá, Paulo Vitor Avelar, e os empresários 

André Frizon e Rizomar Carvalho, para 
discutir ações visando o desenvolvimento 

regional de Goiás.

Desenvolvimento 
regional
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Notas

O secretário da Retomada, César Moura, participou, na terça (9), no Gabinete de Políticas Sociais (GPS), com 
equipes de secretários de Estado e da primeira-dama e coordenadora do GPS, Gracinha Caiado, de reunião para 
planejar ações e projetos da área social que serão desenvolvidos em 2021.

Planejamento social em 2021

A superintendente da Retomada, Raíssa Rodrigues, 
apresentou, na terça (9), programas da secretaria a 
representantes das prefeituras de Adelândia e Ivolân-
dia. A reunião contou com a presença do assessor do 
deputado federal Zé Mário, Wesley Rodrigues. Durante 
o encontro, os representantes explicaram as demandas 
mais urgentes de cada local.

Retomada em 
Adelândia e Ivolândia

O superintendente de Profissionalização da Re-
tomada, Thiago Pena, recepcionou, na quarta (9), 
novos servidores para o treinamento do Programa 
Mais Empregos, pelo Sine. Participaram do encon-
tro grupos de São Simão, Trindade, Minaçu, Caldas 
Novas, Palmeiras de Goiás, Anápolis e Piracanjuba.

Treinamento 
do Mais Empregos

Equipe da Retomada se reuniu, na ter-
ça (9), com a Cooperativa de Artesãos do 
Estado de Goiás (Cartago) para discutir 
estratégias de venda do artesanato goiano. 
O encontro também definiu diretrizes para 
abertura de três espaços de comercialização 
do artesanato nas lojas instaladas nos hotéis 
da rede Aviva, dos Resorts Rio Quente: Hotel 
Turismo, Hotel Pousada e o Cristal Resorts. 
Estavam presentes a superintendente do Tra-
balho, Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, e 
a gerente de Artesanato, Míriam Pires.  

Artesanato goiano nos Resorts Rio Quente
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Notas

Equipe da Retomada se reuniu 
virtualmente, na terça (9), com os 
gerentes Camila Carvalho e Francisco 
Lima, do Sebrae, para alinhamento 
de ações da Caravana da Retomada. 
Ficou acertada a participação dos 
escritórios regionais do Sebrae em to-
das as edições da Caravana, para que 
as demandas relativas a consultorias 
e apoio ao empreendedor já sejam 
encaminhadas. Participaram do en-
contro a superintendente do Trabalho, 
Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, 
e o gerente de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa.

Reunião  
com Sebrae

O webinar da Retomada para 
micro e pequenas empresas foi 
pauta de entrevista para a TBC, na 
terça (9). A gerente de Avaliação 
e Informações, Suellen Mara, falou 
sobre os projetos da secretaria e 
da importância de ouvir casos de 
empreendedores de sucesso para 
estimular a evolução de pequenos 
empresários. 

Webinar da 
Retomada na TBC

O secretário da Retomada, César Moura, e o gerente de De-
senvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, participaram 
de reunião virtual com integrantes do Sistema OCB/GO, na 
quarta (10), para apresentação do programa de incubadoras 
da OCB. O projeto é chamado de “IncubaCoop - geração e 
aceleração de cooperativas”. 

O secretário César Moura e a superintendente de Emprego e 
Renda, Raíssa Rodrigues, receberam, na quarta (10), o prefeito 
de Corumbá de Goiás, Chico Vaca, e sua equipe. O grupo tra-
tou de possíveis parcerias nas áreas atendidas pela Retomada, 
como geração de emprego e renda, desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas e mapeamento das demandas econômicas 
e sociais através da Caravana da Retomada.

Parcerias com Corumbá de Goiás

Uma equipe da Retomada se reuniu, na quarta (10), com o 
prefeito de Nova América, Cleber Junior de Souza, e o vice-
-prefeito de Varjão, Diogo Guimarães. O grupo discutiu parce-
rias visando a geração de emprego e renda, além de debaterem 
o mapeamento de potencialidades dos municípios. Estavam 
presentes o secretário César Moura e a superintendente Raíssa 
Rodrigues (Emprego e Renda).

Mais Empregos em  
Nova América e Varjão

Incubadoras 
da OCB/GO
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Notas

Projeto de 
habitação rural

O secretário da Retomada, César 
Moura, se reuniu, na quarta (10), com 
equipes da Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), Emater 
e Agência Goiana de Habitação (Agehab), 
para discutiu o projeto de habitação rural.

Entrevista 
BandNewsFM

Em entrevista à BandNews-
FM, na quinta (11), o secretário 
César Moura falou sobre os 
programas da secretaria e do 
planejamento para 2021, envol-
vendo a ampliação dos proje-
tos em andamento e criação 
de novas ações para garantir a 
retomada econômica e social. 
Moura também destacou a 
importância de conexões da 
pasta com outras secretarias 
e órgãos do Governo de Goiás.

A superintendente de Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, e a 
diretora do Colégio Tecnológico Sebastião Siqueira, Bruna Melo, se 
reuniram, na quinta (11), com uma representante da Centeduc (Cen-
tro de Soluções em Tecnologia e Educação) para alinhar parceria. 
Foram definidos detalhes do curso de corte e costura itinerante, 
que será oferecido pelo Cotec. 

Parceria para curso  
de corte e costura

O secretário César Moura 
participou, na manhã de sexta 
(12), de duas reuniões virtuais. 
A primeira foi como membro do 
Conselho da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG). Em 
seguida, o titular da Retomada e 
a superintendente de Emprego 
e Renda, Raíssa Rodrigues, in-
tegraram o time da reunião do 
Conselho Deliberativo Estadual 
do Sebrae.

Conselhos 
da OVG e 
do Sebrae
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Notas

O gerente de Mobilização 
do Emprego e Renda, 
Rodrigo Rodrigues, e a dire-
tora do Colégio Tecnológico 
de Palmeiras de Goiás, An-
dressa Souza, realizaram 
visita técnica para levanta-
mento de demandas peda-
gógicas do Cotec.

Banco Mundial
Os secretários da Retomada, 

César Moura, da Economia, Cristia-
ne Schmidt, e de Desenvolvimento 
e Inovação, Marcio Cesar Pereira, 
se reuniram, na sexta (12), com re-
presentantes do Banco Mundial. A 
pauta do encontro foi a retomada 
da economia e inovação em pro-
jetos para Goiás. 

A superintendente de Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, 
representou a Retomada, na sexta (12), em uma reunião da 
Câmara dos Vereadores de Guapó, sobre parcerias para 
cultivo de mandioca. Pequenos produtores e produtores 
rurais de agricultura familiar foram também participaram 
para apresentar suas demandas e tirar dúvidas. Estavam 
presentes também o secretário da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, e o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende.

Mais mandioca em Guapó

O gerente de Parcerias 
e Convênios, Cleiton Bento, 
falou, na sexta (12), sobre 
a Caravana da Retomada 
e outros programas da 
secretaria, em Palmelo. O 
representante da Secreta-
ria foi recepcionado pelo 
prefeito Renato Damásio 
e equipe.

Retomada 
em Palmelo

Cotec de 
Palmeiras 
de Goiás

O secretário da Retomada, 
César Moura, recebeu, na sexta 
(12), a diretora do Sebrae em Goiás, 
Sofia da Rocha Lima e a vereadora 
de Aparecida de Goiânia, Camila 
Rosa, para tratar de parcerias en-
volvendo o Governo de Goiás.

Planejamento de parcerias
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Rhaquel Liegem *

As primeiras experiências 

do cooperativismo brasileiro 

remontam ao final do século 

19, com a criação da Asso-

ciação Cooperativa dos Em-

pregados, em 1891, na cidade 

de Limeira (SP), e da Coope-

rativa de Consumo de Ca-

maragibe, em Pernambuco, 

em 1894. A partir de 1902, 

surgem as primeiras expe-

riências das caixas rurais do 

modelo Raiffeisen, no Rio 

Grande do Sul e, em 1907, 

são criadas as primeiras co-

operativas agropecuárias em 

Minas Gerais.

Atualmente, o cooperati-

vismo brasileiro é amparado 

pela Lei n. 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, que exige 

um número mínimo de 20 só-

cios para a sua constituição 

e é representado pela Orga-

nização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) em âmbito 

nacional, e da Organização 

Estadual de Cooperativas 

(OCE), em cada estado.

Sabendo da importância 

das cooperativas, o gover-

nador Ronaldo Caiado criou 

a Secretaria da Retomada, 

onde estão as ações voltadas 

para o cooperativismo no 

âmbito do governo estadual, 

por meio de uma gerência 

específica para esta área. 

Desde agosto de 2020, nos-

sos esforços estão voltados 

para desenvolvimento de 

políticas públicas que auxi-

liem no fortalecimento das 

pequenas e médias coope-

rativas goianas, colocando 

o cooperativismo na rota de 

desenvolvimento e cresci-

mento do Estado.

O cooperativismo é um 

dos ramos da Caravana da 

Retomada, mecanismo do 

Governo de Goiás que pro-

move um mapeamento nos 

municípios para conhecer, 

também, a realidade das co-

operativas, com o propósito 

de auxiliar em seu fomento e 

fortalecimento.

É função da gerência de 

cooperativismo levar apoio 

governamental aos coope-

rados. Neste momento, há 

um olhar especial às entida-

des do ramo de reciclagem, 

que enfrentam dificuldades 

quanto ao descarte de resí-

duos orgânicos, pois estes 

são encaminhados às coo-

perativas misturados com 

resíduos com potencial de 

reciclagem. 

A partir do contato cons-

tante que a gerência de Co-

operativismo mantém com 

os cooperados, foi possível 

sentir a necessidade que eles 

têm de suporte e orientação 

para gestão administrativa, 

financeira e comercialização 

dos produtos e serviços.

Em parceria com a OCB/

GO, levamos às cooperativas 

auxílio de capacitação, pales-

tras e conhecimento desde a 

formalização do CNPJ até a 

gestão como um todo.  Au-

xiliamos essas cooperativas 

buscando linhas de crédito 

com juros mais brandos e de 

fácil acesso, para devida mo-

dernização e para dar maior 

competitividade no merca-

do goiano.  A Secretaria da 

Retomada está totalmente 

engajada nessa luta dos 

pequenos e médios empre-

endedores para alavancar 

a economia goiana, com o 

objetivo direto de diminuir 

as desigualdades, trazendo 

geração de emprego e renda.

*Rhaquel Liegem
 é gerente de 

Cooperativismo da Secretaria 

da Retomada.

DICA DE LEITURA

Cooperativismo como  
estímulo ao desenvolvimento 
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