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Retomada adota sistema de teletrabalho 
e quantitativo mínimo de servidores 

trabalhando presencialmente na secretaria
A Secretaria da Retomada adotou, desde a última 

segunda (1), o regime de teletrabalho, em escala sema-
nal, como medida preventiva para evitar aglomeração e 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

De maneira presencial, a secretaria está seguindo todas 
as medidas de proteção estabelecidas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

O objetivo é estabelecer o quantitativo mínimo de tra-

balho presencial e manter a prestação do serviço público 
de qualidade. Assim, as reuniões são realizadas de forma 
virtual, com exceção dos casos extraordinários. 

Junto com o sistema de teletrabalho, também foi im-
plantado o monitoramento e acompanhamento semanal 
das atividades desempenhadas pelos servidores, que são 
supervisionados diretamente pelos chefes imediatos de 
cada equipe.
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Cursos de Marketing Digital, Bolsa de Valores e 
Empreendedorismo  são oferecidos pelo Cotec

Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda de Goiás 
é formalizado para buscar 
recursos do Governo Federal

Na terça-feira (2), o secretário 
da Retomada, César Moura, falou 
em live no Instagram sobre os 
cursos gratuitos de qualificação 
oferecidos pelos Colégios Tecno-
lógicos, por meio do Programa 
Mais Empregos. O encontro virtual 
foi promovido pela Associação de 
Jovens Empreendedores e Empre-
sários de Goiânia (AJE Goiânia). 
Também participou da conversa 
o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Donalvam 
Maia. César Moura ainda detalhou 
que as demandas de cursos são 
pontuadas nas visitas aos mu-
nicípios, e que serão oferecidas 
aulas de capacitação nas áreas de 
Marketing Digital, Bolsa de Valores 
e Empreendedorismo.

Responsável pela gestão do Sistema Nacional de Emprego em Goiás 
(Sine), a Secretaria da Retomada, por meio do Programa Mais Empre-
gos, comemora o credenciamento do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda de Goiás (Cter/GO). Um dos pontos essenciais desta 
conquista foi a retomada do Conselho, que agora poderá buscar, junto 
ao Ministério da Economia, recursos para investir em qualificação e em-
prego dos goianos. O Cter/GO é presidido pelo secretário César Moura, 
e tem o superintendente de Profissionalização da Retomada, Thiago 
Pena, como secretário executivo e conselheiro suplente.

Retomada e SIC debatem  
início das obras da fábrica do 
Guaraná Mineiro em Aparecida

O secretário da Retomada, César Moura, recebeu, na quinta (4), o 
secretário de Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti, e os representan-
tes do Guaraná Mineiro, Marcelo Pedroso e Luerson Ítalo, para tratar do 
início das obras de uma unidade da empresa em Aparecida de Goiânia. 
O município já conta com um Centro de Distribuição do Guaraná Mineiro.
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Gastronomia
Equipe na Retomada se reuniu, na segunda (1º), com o chef goiano 

Ian Baiocchi e o empresário Ávila Neto. O encontro foi para apre-
sentar projetos da pasta e discutir detalhes do decreto municipal de 
fechamento de parte do comércio, como restaurantes. Estavam pre-
sentes o secretário da Retomada, César Moura, e o superintendente 
de Profissionalização, Thiago Pena.

Reunião para projetos sociais

Parcerias com Fecomércio, 
Senai, Fieg, IEL

Equipe da Retomada inte-
grou, na terça (2), reunião de 
planejamento dos projetos so-
ciais do Governo de Goiás. Par-
ticiparam do encontro virtual 
a chefe de gabinete, Lucyanna 
Marcella Melo, a superintenden-
te da Retomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, o gerente de Empre-
go e Renda, Rodrigo Rodrigues, 
além de representantes do Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS), 
e das secretarias da Economia 

e de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), como 
o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, Do-
nalvam Maia, acompanhado de 
Leonardo Silvério.

Produtor 
Empreendedor

Equipe da Retomada 
participou, na quarta (3), de 
reunião virtual sobre con-
vênio para linha de crédito 
“Produtor Empreendedor” 
com a GoiásFomento. Par-
ticiparam do encontro a 
superintendente da Reto-
mada do Trabalho do Em-
prego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, o presidente 
da Emater Goiás, Pedro 
Leonardo Rezende, o su-
perintendente da Seapa, 
Donalvam Maia e o gerente 
da Seapa, Ricardo Carneiro.

A formalização de parcerias 
foi a pauta de reunião virtual, 
na quarta (3), entre o Gover-
no de Goiás, Fecomércio, o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), a 
Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) e o 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 
Os titulares da secretaria da 
Retomada, César Moura, e da 
Secretaria-Geral da Governa-
doria, Adriano da Rocha Lima, 
participaram do encontro.

Cooperativismo 
na agricultura

Equipe da Retomada partici-
pou de reunião, na quarta (3), com 
a Associação dos Agricultores 
Familiares de Bela Vista de Goiás 
(Afabev) e OCB/GO para falar so-
bre cooperativismo na agricultura 
familiar. Participaram do encontro 
virtual a superintendente da Re-
tomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a 
gerente de Cooperativismo, Rha-
quel Liegem, além da presidente 
da Afabev, Ihasminy Teixeira e 
representantes da OCB.
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Encontro de 
Formação 
Continuada

A abertura do Segundo En-
contro de Formação Continuada 
da equipe gestora dos Colégios 
Tecnológicos e Escolas do Futu-
ro das regiões Norte, Nordeste e 
Entorno de Brasília foi realizada 
virtualmente, na quinta (4). Repre-
sentando a Secretaria da Retoma-
da, estiveram o superintendente 
de Profissionalização, Thiago Pena, 
e a diretora dos Cotecs, Bruna 
Melo. Pena apresentou os proje-
tos da Retomada e falou sobre os 
desafios e as diretrizes da pasta 
para 2021.

Projeto de Reciclagem
Equipes das secretarias da Retomada e Indústria, Comércio 

e Serviços (SIC) se reuniram, na quinta (4), para alinhamento 
de ações em conjunto para estruturação de cooperativas de 
reciclagem em Goiás que vão compor o Projeto de Resíduos Só-
lidos Estadual. Estavam presentes a superintendente da Retoma-
da do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e os 
gerentes Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis), 
Rhaquel Liegem (Cooperativismo) e Yara Nunes (Intermediação 
e Recolocação no Trabalho). Representando a SIC foram, o téc-
nico de Gestão Pública, Marcos Sussumo, e a superintendente 
de Desenvolvimento Regional, Sirlei da Guia.

OAB em parceria 
com a Retomada

Representando a secretaria da Retomada, a gerente de 
Intermediação e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, se 
reuniu virtualmente, na quinta (4), com o Fórum Goiano de 
Valorização da Arbitragem e da Mediação. Na ocasião, foram 
discutidas medidas jurídicas para facilitar a negociação de 
pequenas empresas que possuem dívidas.  O projeto, que se-
gue em estudos, visa descongestionar o Judiciário e alavancar 
pequenas empresas, inclusive por meio de ações em parceria 
com o Programa Mais Crédito. 

Artesanato e 
Cultura na UFG

Na sexta-feira (5), a superin-
tendente da Retomada, Raíssa 
Rodrigues, e a gerente de Artesa-
nato da Retomada, Míriam Pires, se 
reuniram virtualmente com o obje-
tivo de buscar parcerias com a Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), 
para projetos do artesanato. Em 
nome da universidade participou 
do encontro a coordenadora do 
Programa do Artesanato Brasileiro 
no Estado de Goiás, a pró-reitora 
de extensão e Cultura, Flávia Maria 
Cruvinel.
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Emprego e renda no polo têxtil 
Em busca de parcerias para fortalecer a cadeia produtiva 

na confecção em Goiás, equipes da Retomada, da Fieg e do 
IEL se reuniram virtualmente na sexta-feira (5). Participaram 
do encontro o secretário César Moura, a superintendente 
da Retomada, Raíssa Rodrigues, e o gerente de Desenvol-
vimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa. Representando 
o IEL Goiás, o superintendente, Humberto de Oliveira, e a 
gerente, Sandra Marcia Silva, além da gerente sindical da 
Fieg, Denise Resende.

Rota do Leite
Para consolidar o Polo da 

Rota do Leite, o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, por 
meio da Coordenação Geral de 
Sistemas Produtivos e Inovadores 
– CGPI, desenvolveu uma oficina 
de estratégias com o objetivo de 
atualizar o planejamento estraté-
gico do polo e preparar as bases 
para a 1ª Conferência da Rota do 
Leite. O gerente da Retomada, 
Rodrigo Rodrigues participou da 
oficina virtual na sexta-feira (5), 
representando a Secretaria da 
Retomada.

Cerveja de 
mandioca  
na RBC FM

A superintendente da Reto-
mada, Raíssa Rodrigues, falou, 
na sexta (5), para a Rádio RBC 
FM, sobre o Projeto da Cerveja 
de Mandioca, que foi ampliado 
recentemente. A meta é que, ain-
da em 2021, todos os municípios 
goianos participem da ação. Na 
ocasião, Raíssa citou sobre a nova 
parceria com a Cervejaria Colom-
bina, que agora, também produz 
cerveja de mandioca.

Instituto Mauro Borges

Cter

O secretário da Retomada, César Moura, e a gerente de Avalia-
ções e Informações, Suellen Mara, se reuniram, na sexta (5), com 
o presidente do Instituto Mauro Borges (IMB), Guilherme Resende 
Oliveira e o subsecretário da Secretaria-Geral da Governadoria, 
Leonardo Saad, para apresentação de dados do IMB.

O secretário da Retomada, 
César Moura, o superintenden-
te de Profissionalização, Thiago 
Pena, e a assessora Havana 
Tavares, participaram, na quinta 
(4), de reunião virtual do Fórum 
Nacional de Secretários Esta-
duais do Trabalho.
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Yara Nunes *
A globalização consiste em um 

processo de expansão e unifica-

ção do espaço geográfico pela 

interligação econômica, política 

e cultural em escala mundial. Esta 

dinâmica está cada vez mais ace-

lerada, graças às tecnologias que 

estão em constante evolução. 

Tal processo ocorre em pro-

porções diferentes e traz conse-

quências distintas para os países. 

Nações ricas são as principais 

beneficiadas pela globalização, 

pois expandem seu mercado 

consumidor por intermédio das 

multinacionais.

Não é de hoje que se discute 

como o avanço da globalização 

e a evolução das tecnologias 

modifica o trabalho. O tema é 

objeto de estudo desde a Revo-

lução Industrial (século 18), onde 

os trabalhadores que laboravam 

em produção fabril artesanal pas-

saram a desempenhar seu ofício 

com uso de maquinário a vapor 

e elétrico, motores à combustão 

e em linhas de montagem com 

trabalho padronizado; ou seja, 

trabalhadores com baixa qualifi-

cação profissional foram absor-

vidos pelos métodos Tayloristas 

e Fordistas (princípios de fabri-

cação). Desde então, o mercado 

de trabalho se viu diante de um 

processo de automação desen-

freado. 

Com a inserção de novas 

tecnologias na execução do tra-

balho, há consequente transfor-

mação das cadeias produtivas 

globais. Com isso, a valorização 

de trabalhadores qualificados e 

a desvalorização daqueles sem 

qualificação. 

Importante destacar que o 

planeta e o mercado de trabalho, 

mais do que nunca, estão ca-

minhando a passos largos para 

uma nova realidade. Os efeitos da 

pandemia de Covid-19 terão refle-

xos permanentes na sociedade, a 

começar pelas telecomunicações, 

pelas tecnologias de automação e 

pela inteligência artificial – que es-

tão cada dia mais desenvolvidas 

e presentes em todos os lugares, 

em especial nos ambientes de 

trabalho. 

A combinação desses fatores 

impulsiona o fenômeno da hiper-

globalização: à medida que as 

pessoas passam a interagir cada 

vez mais com máquinas inteligen-

tes, obtêm benefícios como maior 

produtividade, melhor desem-

penho corporativo e diferentes 

maneiras de alinhar metas. 

No entanto, alguns estudio-

sos do tema da globalização, 

como Mark Blyth, apontam vá-

rios problemas do atual modelo, 

tais como as desigualdades em 

ascensão, que podem afetar per-

manentemente as condições de 

vida do planeta. Segundo ele, as 

razões mais alarmantes para esse 

desequilíbrio seriam diversas, 

com destaque para a estagnação 

salarial e o mercado de trabalho 

dividido entre trabalhadores de 

alta e baixa qualificação. 

Consciente de todo este pro-

cesso, o Estado de Goiás oferta, 

diariamente, milhares de vagas de 

trabalho formal através do Pro-

grama Mais Empregos. Por meio 

desta iniciativa, desenvolvida pela 

Secretaria da Retomada, também 

são disponibilizados cursos de 

qualificação profissional para 

atender à demanda do merca-

do de trabalho, que anseia por 

pessoas com mais qualificação. 

Assim, o programa cria conexões 

para solucionar o desencontro 

entre oferta e demanda por mão 

de obra qualificada.

DICA DE LEITURA

O futuro do trabalho com as 
transformações da globalização
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retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

*Yara Nunes é gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho da Secretaria da Retomada.
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