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Clique aqui

Retomada, Seapa e Emater visitam 
fábrica da Colombina para conhecer 
nova cerveja de mandioca

Os goianos já podem conferir mais uma cerveja re-
gional feita a partir da fécula de mandioca: a Rensga, 
produzida pela Cervejaria Colombina, com matéria-prima 
adquirida pela empresa diretamente dos integrantes da 
Associação dos Agricultores Familiares de Bela Vista 
de Goiás (Afabev). A bebida atende o objetivo da ação 
do Governo de Goiás, que cria as conexões necessárias 
para que o desenvolvimento e a renda cheguem aos mais 
vulneráveis. Na sexta (26), os secretários da Retomada, 
César Moura, e da Seapa, Antônio Carlos, além da presi-
dente da Afabev, Ihasminy Teixeira, foram recepcionados 
na sede da empresa pela CEO da Cervejaria Colombina, 
Patrícia Mercês, e pelo sommelier de cervejas, Alberto 
Nascimento. 

“Fico orgulhoso ao presenciar a continuação do 
projeto da Cerveja de Mandioca, agora com a parceria 
com a Colombina. Quero agradecer a Colombina por 
comprar a mandioca da Afabev e promover as conexões 
entre os agricultores familiares e a indústria”, comentou 
o secretário da Retomada, César Moura, durante a visita.

“Para a gente é um grande orgulho poder participar 
deste projeto e fazer a cadeia da agricultura familiar gi-
rar”, disse a CEO da Colombina Patrícia Mercês.

“Agora com a participação deste projeto junto com 
a Colombina, a Secretaria da Retomada e o Governo do 
Estado, com apoio da primeira-dama Gracinha Caiado, 
estamos na expectativa de chegar a 60 associados e, em 
breve, virar uma cooperativa. A meta é conseguir levar 
para essas pessoas em situação mais vulnerável uma 
forma de comercializar seus produtos de forma mais dig-
na”, declarou a presidente da Afabev, Ihasminy Teixeira. 

Um dia antes, na quinta (25), equipes da Retomada 
e Seapa visitaram a Afabev, para conhecer a produção 
dos agricultores familiares. Na ocasião, conheceram o 
funcionamento da entidade e trataram de possível apoio 
na intenção de incentivar e fomentar o cooperativismo 
na região. A Afabev produz alimentos orgânicos e faz 
entregas delivery em Bela Vista de Goiás e em Goiânia. 
O projeto da Cerveja de Mandioca é realizado pela Re-
tomada, em parceria com a Seapa, a Emater e o Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS). Confira vídeos da visita 
clicando aqui. 

Equipe do Governo de Goiás visita Afabev, 
em Bela Vista de Goiás
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Programa Mais Empregos em 
Goiânia, Inhumas e Jaraguá

Parceria entre Retomada  
e Faeg prevê capacitação  
do trabalhador do agro

Em reunião na terça (23), a Secretaria da Retomada firmou parce-
ria com o Vapt Vupt para iniciar os atendimentos do Programa Mais 
Empregos nas cidades de Goiânia, Jaraguá e Inhumas. Os colabo-
radores serão qualificados para realizar os serviços disponibilizados 
para a população.  Participaram da reunião, o secretário César Moura, 
a gerente de Intermediação do Trabalho, Yara Nunes, o superinten-
dente de Gestão do Atendimento ao Cidadão, Dioji Ikeda, acompa-
nhado de servidoras do Vapt Vupt.

Em reunião na terça (23), o secretário César Moura e a su-
perintendente da Retomada do Trabalho, Raíssa Rodrigues, 
conheceram o projeto Talentos do Campos, apresentado pelos 
gestores do Sistema Faeg, Pedro Henrique e Michelly Mancinelli. 
A parceria com a Retomada prevê a orientação e capacitação 
dos produtores e trabalhadores do agro. O projeto tem início em 
março deste ano e também conta com a parceria e os cursos 
do Senai. Iniciativa do sistema Faeg Senar, o projeto tem como 
objetivo realizar a captação de vagas de emprego voltadas para 
as áreas rurais de Goiás.

Ações de estímulo 
ao cooperativismo 
em Goiás são tema 
de reunião com 
OCB/GO

O desenvolvimento das ati-
vidades do cooperativismo nas 
ações da Caravana da Retoma-
da foi tema da reunião virtual 
na terça (23), entre equipe da 
Retomada e representantes da 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Estado de Goiás 
(OCB/GO).  Durante o encon-
tro, foi abordada a atual situa-
ção da cooperativa do leite de 
Americano do Brasil, que pre-
tende fortalecer suas funções 
com o auxílio da Retomada. O 
crescimento das cooperativas 
do artesanato de Pirenópolis e 
Jaraguá após a criação do Selo 
do Artesanato pelo Governo 
de Goiás também foi pauta 
da conversa. Participaram da 
reunião, os gerentes da Reto-
mada, Suellen Mara (Avalia-
ções e Informações), Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Rhaquel 
Liegem (Cooperativismo), 
além de Carlos Eduardo Matos, 
Daniel Rocha, Emanuell Lopes 
e Alessandra Silva, represen-
tando a OCB/GO.
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Cooperativismo e sustentabilidade

Caravana da Retomada em Araguapaz

Economia solidária e projetos de cooperativismo voltados à reciclagem 
e sustentabilidade foram discutidos, na segunda (22), por equipes das 
secretarias da Retomada, e de Indústria, Comércio e Serviços (SIC). 
Também foram debatidas ações de cooperativismo para catadores de 
papel. Participaram o superintendente de Profissionalização da Reto-
mada, Thiago Pena, e os gerentes, Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo).

Parceria com a Prefeitura 
de Araguapaz foi discutida, 
na segunda (22), para levar a 
Caravana da Retomada aos 
moradores do município. Par-
ticiparam o secretário César 

Moura, a superintendente da 
Retomada, Raíssa Rodrigues, a 
secretária de Governo de Ara-
guapaz, Gabriela Fornieles, e o 
assessor do deputado Glaustin 
da Fokus, Diogo Guimarães.

Feira do 
Cerrado

O secretário César Moura 
recebeu, na terça (23), a artesã 
Helena Houche, e o assessor 
governamental, Renato Araú-
jo, para tratar da realização 
da Feira do Cerrado. A supe-
rintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Raíssa Rodrigues, também 
participou do encontro.

Artesanato  
em Ipameri

Equipe da Retomada se reuniu, na 
terça (23), com representantes da Pre-
feitura de Ipameri, para planejar o futu-
ro mapeamento do artesanato local. De 
Ipameri vieram, os assessores Izabella 
Aguiar e Paulo Victor Cademartori. A 
gerente de Artesanato da Retomada, 
Míriam Pires, recebeu o grupo na Casa 
do Turismo, onde também funciona a 
Loja do Artesanato Goiano.

Hub Cerrado
Uma equipe da Secretaria 

da Retomada se reuniu, na 
segunda (22), com a empre-
sária e CEO da Hub Cerrado, 
Silvana de Oliveira, para 
tratar de parcerias em um 
projeto de cursos em gestão 
tecnológica. O objetivo do 
acordo é qualificar profis-
sionais em desenvolvimento 
de software para atender 
empresas e movimentar o 
mercado de trabalho em 
Goiás. Estavam presentes o 
gerente de Desenvolvimen-
to de Áreas Vulneráveis da 
Retomada, Rafael Sôffa, e 
os representantes da Cortex 
Tecnologia, Diogo Rodrigues 
e Fernando Machado.
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Ações sociais em 2021
Para planejar ações sociais do Governo de Goiás 

em 2021, titulares das secretarias da Retomada, de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
GoiásFomento, da Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais, se 
reuniram, na terça (23). Participaram do encontro a 
primeira-dama e coordenadora do GPS, Gracinha 
Caiado, o secretário da Retomada, César Moura, a 
chefe de Gabinete da Retomada, Lucyanna Marcella 
Melo, o secretário da Seapa, Antônio Carlos Lima 
Neto, o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar 
e a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado.

Roda de 
Conversa

A gerente  de Intermediação 
do Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, participou, na quarta 
(24), de uma roda de conver-
sa promovida pelo Colégio 
Tecnológico Carmem Dutra 
Araújo. O tema do bate-papo 
foi “Ensino à distância em tem-
pos de pandemia: motivação X 
evasão. Ações para a retomada 
das economias locais, geração 
de emprego e renda”. Yara 
falou sobre a relação da for-
mação com a empregabilidade 
como incremento para a eco-
nomia local. O historiador Hans 
Donner Mota e a gestora pú-
blica Daniela Machado Caldei-
ra, também fizeram parte do 
encontro.

Para tratar sobre as cooperativas leiteiras de Crixás, a supe-
rintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, participou, na quarta (24), de reunião virtual 
com representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), da Cooperativa Mista dos Produtores de 
Leite de Morrinhos (Complem), da Associação de Camponeses e 
Produtores de Leite de Goiás (Acaprol). O grupo discutiu sobre 
a formalização, capacitação e produtividade das cooperativas. 

Cooperativa de leite

Vapt Vupt em Itauçu
Representantes da Secretaria 

da Retomada, do Vapt Vupt e da 
Prefeitura de Itauçu discutiram, 
na quarta (24) uma parceria 
para a oferta de serviços da 
Pasta. Participaram da reunião 
o secretário César Moura, o 
superintendente de Gestão do 
Vapt Vupt, Dioji Ikeda, e o pre-
feito de Itauçu, Clayton Melo, 
acompanhado de seu assessor. 
Na ocasião, foram apresentados 
os programas da pasta, como o 
Mais Empregos, na intenção de 
atender a unidade do município.
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Adial e novas 
cadeias produtivas

Santo Antônio de Goiás

Parceria com Senar

O secretário César Moura re-
cebeu, na quinta (25), o prefeito 
de Santo Antônio de Goiás, Kle-
ber Freitas, acompanhado pelo 
assessor jurídico, Lucas Ribeiro. 

Na reunião, discutiram o enca-
minhamento de programas de 
empregabilidade, renda e coo-
perativismo, como a Caravana 
da Retomada, para o município.  

Para discutir o desenvolvimen-
to de novas cadeias produtivas, o 
secretário César Moura se reuniu, 
na quinta (25), com o presidente 
da Associação Pró-Desenvolvi-
mento Industrial do Estado de 
Goiás (Adial), Edwal Portilho. A 
superintendente da Retomada 
do Trabalho do Emprego e da 
Renda, Raíssa Rodrigues, também 
esteve na reunião sobre a provável 
parceria.

Uma parceria futura entre a Retomada e o Senar Goiás, foi pauta 
de reunião, na quinta (25), entre o secretário da pasta, César Moura, 
e o superintendente da Senar, Dirceu Borges. No encontro foi dis-
cutido um projeto voltado para a profissionalização no campo.

Artesanato  
em Trindade

Para discutir o cadastra-
mento de artesãos de Trindade 
no Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato Bra-
sileiro (Sicab), uma equipe da 
Retomada se reuniu virtual-
mente, na quinta (25), com 
representante da prefeitura 
do município. Além disso, 
também foram articuladas 
políticas públicas para o seg-
mento. Participou da reunião 
o diretor executivo da Escola 
de Governo e agente de De-
senvolvimento Econômico do 
Sebrae, Claudio Lima Prado e 
a gerente de Artesanato da 
Retomada, Míriam Pires. 

São Luiz de Montes Belos
Para definir o encaminhamento de ações da Retomada para 

São Luiz de Montes Belos, o secretário César Moura se reuniu, na 
quinta (25), com representantes da cidade. Participaram do encon-
tro o secretário de esporte do município, Danillo da Droga Certa, 
o vereador, Danilo Felício, e o assessor cultural, Rodrigo Catanni.



Notas
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Roda de Conversa
Representando a  Reto-

mada, o superintendente de 
Profissionalização, Thiago Pena, 
participou, na quinta (25), de 
Roda de Conversa promovida 
pelo Colégio Tecnológico de 
Porangatu. O evento teve como 
tema “Efeitos da qualificação pro-
fissional sobre a empregabilidade 
e renda de jovens e adultos”. 
Também participaram da Roda 
a gerente de Gestão das Escolas 
do Futuro, Mychelly Ferreira, e o 
diretor de Tecnologia da ACIAP, 
Ruan de Santana.

Reunião FCO
A reunião de número 358 do Conselho Deliberativo do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi re-
alizada virtualmente, na quinta (25). Participaram os secretários 
da Retomada, César Moura, de Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC), José Vitti. Também participaram representantes da Seapa 
e  da Sedi, além de representantes da Associação Pró-Desenvol-
vimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL), e da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás (Sistema FIEG).

Para definir ações voltadas para o fomento cultural de 
Goiás, a Retomada recebeu, na sexta (26), empresários 
representantes do Bolshoi Pub. Na ocasião, também foram 
apresentados os programas desenvolvidos pela pasta. 
Representando a secretaria na reunião estava a gerente 
de Intermediação e Recolocação do Trabalho, Yara Nunes.

Uma equipe da Retomada se 
reuniu virtualmente, na sexta (26), 
com o diretor do Instituto Mauro 
Borges, Guilherme Resende, e a 
vice-presidente do Conselho Re-
gional de Economia (Corecon), 
para definir as atividades do con-
gresso que acontecerá em agosto 
de 2021, com representantes de 
universidades públicas e privadas, 
e envolve grupos de trabalhos 
de diversas áreas. Participaram 
do encontro os gerentes Suellen 
Mara (Avaliações e Informações) 
e Rodrigo Rodrigues (Emprego e 
Renda).

Congresso

Bolshoi Pub
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Seminário CGE E Sedi
Ouvidoria da Retomada par-

ticipou, na quinta (25), do semi-
nário virtual “O Poder Público e a 
Lei Geral de Proteção de Dados”, 
promovido pela Controladoria-
-Geral do Estado de Goiás (CGE) 
e pela Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi). Cerca 
de 2.300 pessoas participaram 
da discussão. O evento contou 
com debatedores de diferentes 
órgãos públicos integrantes do 
Plano de Integridade de Goiás, 
como Tribunal de Justiça, Mi-
nistério Público, Defensoria, As-
sembleia Legislativa, Tribunal de 
Contas dos Municípios e Tribunal 
de Contas do Estado.

Políticas públicas para artesanato foram 
discutidas, na sexta (26), com representantes 
culturais da Prefeitura e da Associação Feminina 
de Morrinhos. O grupo foi recebido virtualmente 
pela gerente de Artesanato da Retomada e coor-
denadora do Programa do Artesanato Brasileiro 
no Estado de Goiás, Míriam Pires, e pela líder de 
Projeto ou Área da secretaria, Rosane Martins. 
Participaram a superintendente municipal de 
Cultura do município, Fabiana Aparecida Oliveira, 
a vice-presidente da Associação Feminina de 
Morrinhos, Cleusa Marina Silva, além das artesãs e 
representantes da prefeitura, Luciana Damacena 
e Aparecida Eterna da Cunha.

Artesanato  
em Morrinhos

Grupo Hendrix Genetics
A Retomada recebeu, na sexta (26), repre-

sentantes do Grupo Hendrix Genetics para 
discutir parcerias futuras para investimentos 
na agricultura no Nordeste de Goiás. Partici-
param da reunião o secretário César Moura e a 
superintendente da Retomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues.
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Thiago Pena *

Com a popularização do uso 

profissional das redes sociais, 

talvez, nunca antes no meio de 

trabalho, tenhamos visto tantos 

treinamentos, imersões, mento-

rias e cursos serem oferecidos 

tão amplamente e de forma tão 

facilitada.

São oferecidas oportunidades 

de aprendizado de toda natureza. 

Qualificar-se, hoje, deixou de ser 

uma dificuldade e, para parte da 

população, chega a ser algo cor-

riqueiro e simples.

Mas será que todo trabalha-

dor tem seguido essa linha de 

raciocínio? A mentalidade do 

trabalhador médio brasileiro o 

instiga a buscar meio de melho-

rar suas capacidades, tanto as 

técnicas quanto as habilidades 

interpessoais, conhecidas no mer-

cado por soft skills?

Neste sentido, destaco a rele-

vância da qualificação profissional 

– sobretudo, ao trabalhador de 

baixa renda e àquele fora do mer-

cado de trabalho –, como meio de 

transformação socioeconômica, 

principal frente de atuação da 

Secretaria de Estado da Retoma-

da. Aqui, observamos na prática 

uma considerável quantidade de 

vagas sendo oferecidas pelo setor 

privado, mas que, infelizmente, 

não são preenchidas por conta 

da ausência de qualificação do 

trabalhador.

O que fazer para mudar esse 

quadro dentro da realidade de 

retomada econômica em Goiás? 

Que medidas cabem ao poder 

público, considerando a realidade 

da maioria dos mais de 558 mil 

brasileiros que perderam seus 

empregos em 2020 em meio à 

crise causada pela pandemia? 

Esse dado é do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 

(Caged), divulgados em janeiro 

deste ano.

Conforme este mesmo levanta-

mento, nosso Estado conquistou 

a 5ª posição em geração e manu-

tenção de postos de empregos, 

mesmo em um ano tão atípico. 

E a Secretaria da Retomada tem 

sido um importante agente nesse 

cenário.  Incumbiu-se da respon-

sabilidade não só de qualificar o 

trabalhador, mas de orientá-lo 

num cenário de drásticas mudan-

ças do mercado de trabalho. 

A Secretaria – sempre sob a 

bandeira do programa Mais Em-

pregos – tem se mobilizado quan-

to ao empreendedorismo e uma 

mentalidade de crescimento ao 

cidadão. Afinal, quem empreende 

é quem gera mais empregos.

O Mais Empregos vem se mos-

trando como uma frutífera ferra-

menta de transformação social 

no que tange qualificação profis-

sional, seja por meio dos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs) e parceiros 

como Senac, Sebrae, entre ou-

tros; ou atuando diretamente no 

mercado de trabalho. De forma 

gradativa, estamos evidenciando 

a pauta do empreendedorismo 

aos mais diversos setores. Acre-

ditamos nesses pilares como for-

ma de termos uma retomada do 

cenário econômico goiano que, 

invariavelmente, transformará a 

realidade social a médio e longo 

prazos. 

É hora de sinergia entre se-

cretarias, agentes e demais entes 

públicos para que o maior bene-

ficiado nessa retomada seja, sem 

dúvida, o cidadão goiano, que 

merece se qualificar de acordo 

com as demandas do mercado 

para conseguir sua almejada 

recolocação.

DICA DE LEITURA

A retomada passa 
pela qualifi cação

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada
retomada.go.gov.br
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*Thiago Pena é superintendente de Profissionalização da Secretaria da Retomada.


