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Retomada mobiliza 
parceiros em busca 

de apoio a pequenos 
empresários que tiveram 
negócios prejudicados  

por incêndios em Goiânia
A Secretaria da Retomada 

buscou na última semana criar 
as conexões necessárias, dentro 
e fora do Governo de Goiás, para 
ajudar na recuperação de dois 
negócios atingidos por incên-
dios em Goiânia. Por meio do 
Programa Mais Crédito, via Goi-
ásFomento, e a rede de apoio da 

Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), foi possível oferecer 
um socorro inicial aos pequenos 
empresários da loja Nana Menina 
e Cumpadi Bar e Restaurante. 
Os empreendedores goianos 
vão contar com consultorias do 
Sebrae e do Senai Goiás.

No último domingo (7), o 
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belecimento. 
Ambos os empreendedores 

contaram com a generosidade 
de amigos, parceiros e clientes na 
realização de campanhas virtuais 

para arrecadação de doações. 
Quem quiser contribuir com a má-
quina virtual da Nana Menina pode      
               e com a do Cumpadi Bar 
e Restaurante 

secretário da Retomada, César 
Moura, visitou o galpão da Nana 
Menina, atingido por um incêndio 
que causou prejuízo estimado em 
mais de R$ 400 mil, segundo a 
proprietária da empresa, Suzana 
Paula. Ao receber a visita dos re-
presentantes do Governo de Goiás, 
que incluiu o diretor-financeiro da 
OVG, Wellington Matos, Suzana 
ficou surpresa com a oferta de aju-
da do Estado. “Quando eu gravei 
o vídeo pedindo ajuda, eu jamais 
imaginei que o vídeo chegaria até 
o governador Ronaldo Caiado. O 
gesto dele de enviar uma equipe 
para nos ouvir e oferecer o apoio 
disponível demonstrou a humani-
dade dele”, declarou a empresária, 
que emprega 14 costureiras. 

Na segunda (8), César Moura 
e a chefe de gabinete da Re-
tomada, Lucyanna Marcel la 
Melo, visitaram os empresários 
do Cumpadi Bar e Restaurante 
para oferecer os programas do 
Governo de Goiás e ajuda para 
recuperar o prejuízo de cerca 
de R$ 30 mil. “Quero agradecer 
demais ao governador Ronaldo 
Caiado por ter se sensibilizado 
com a nossa situação. Estávamos 
vivendo uma angústia por conta 
do incêndio, principalmente por-
que, além de nós, temos os oito 
funcionários que dependem do 
negócio em funcionamento para 
seu sustento”, declarou Danilo 
Tavares, um dos sócios do esta-

Leia mais.
Confira aqui.

Leia mais.
Confira aqui.

Clique aqui

Clique aqui

https://retomada.go.gov.br/index.php/governo-de-goias-mobiliza-parceiros-para-apoiar-recuperacao-da-nana-menina-apos-incendio-em-galpao-causar-prejuizo-de-r-400-mil
https://retomada.go.gov.br/index.php/governo-de-goias-oferece-apoio-para-recuperacao-do-cumpadi-bar-apos-incendio-causar-prejuizo-de-r-30-mil
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/recomecar-nanamenina
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cumpadi-bar-e-restaurante
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Retomada e Seapa discutem Projeto de 
Irrigação na Região Noroeste de Goiás

Equipes das secretarias da Re-
tomada e de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), se reuni-
ram virtualmente, na segunda (8), 
para alinhar as demandas dos as-
sentamentos do interior de Goiás, 
que foram levantadas durante a 
Caravana da Retomada. As estra-
tégias traçadas em conjunto com 
a gerência de Agricultura Irrigada 
da Seapa tem objetivo de viabilizar 
o acesso à água dos poços arte-
sianos para os produtores rurais 
que sofrem com a seca da Região 
Noroeste de Goiás. Representaram 
a Retomada os gerentes Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis), Rodrigo Rodrigues 
(Trabalho e Renda) e Suellen Mara 
(Avaliações e Informações). Da 
Seapa participaram o superin-

tendente de Engenharia Agrícola 
e Desenvolvimento Social, José 
Ricardo Caixeta Ramos, o gerente 

de Agricultura Irrigada, Vitor Hugo 
e os técnicos, Alisson Luís e Ema-
nuel Pinheiro.

Retomada promove webinar sobre dess 
code no ambiente de trabalho

Na Secretaria da Reto-
mada, as mulheres repre-
sentam 76% do quadro 
de servidores. Também 
por isso, na semana do 
Dia Internacional da Mu-
lher, a pasta promoveu um 
webinar com a designer 
de moda e consultora de 
imagem, Thaís Teixeira, que 
abordou a importância do 
dress code no ambiente de 
trabalho.

No Instagram da Reto-
mada, também teve post 
direcionado a elas, com 
dados que apontam que 
quase 1 milhão de mulheres 
comandam propriedades 
rurais no Brasil e 6.847 ar-
tesãs de Goiás contribuíram 
para o desenvolvimento 
dos projetos e ações da 
pasta. Leia mais.

Confira aqui.

https://www.instagram.com/p/CMKUk5nD_oI/
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Retomada participa de inauguração da 
Unidade de Processamento de Vidro da UFG

A Secretaria da Retomada 
prestigiou, na segunda (8), a 
inauguração da Unidade de 
Processamento de Vidro, inte-
grante do Polo de Inovação So-
cial e Tecnologias Sustentáveis, 
em evento virtual, transmitido 
pelo canal da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) no YouTube. 
Essa unidade é resultado de ação 
conjunta entre cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis 
e órgãos públicos, com aporte 
financeiro do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO). A estrutura 
possibilitará a quebra de até 400 
toneladas de vidro por mês, o 
que poderá triplicar o lucro dos 
recicladores. 

Na Retomada, as gerências 
de Cooperativismo e Desen-
volvimento de Áreas Vulnerá-
veis já atuam junto ao setor de 
reciclagem e acompanharam esse 
projeto. A pasta poderá apoiar a 

iniciativa com qualificação e fo-
mento na criação de novas coo-
perativas, bem como capacitação 
e gestão ligadas diretamente à 
Unidade de Processamento de 
Vidro da UFG. 

O evento contou com a par-
ticipação do secretário da Reto-

mada, César Moura, da chefe de 
gabinete, Lucyanna Marcella Melo, 
do gerente de Desenvolvimen-
to de Áreas Vulneráveis, Rafael 
Sôffa, do reitor da UFG, Edward 
Madureira e do promotor da 15ª 
Promotoria de Justiça do MP-GO, 
Juliano de Barros Araújo.

Artesanato no Mercado Livre
A Secretaria da Retomada participou de uma reunião virtual, na 

segunda (8), promovida pelo Programa do Artesanato Brasileiro 
(PAB), para falar sobre a comercialização do artesanato no Mercado 
Livre. Participaram a gerente do Artesanato da Retomada, Míriam 
Pires e a assessora Rosane Martins; André Santos, do Mercado Livre, 
e Fábio Silva, do Ministério da Economia, além de coordenadores 
técnicos dos demais estados brasileiros.

Andamento  
de projetos 
com a SIC

Para alinhamento de proje-
tos entre a Retomada e a Secre-
taria de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), equipe da pasta 
se reuniu, na segunda (8), com 
a subsecretária de Fomento e 
Competitividade da SIC, Gisele 
Barreto Lourenço. Represen-
tando a Retomada, estavam o 
secretário César Moura, a chefe 
de gabinete, Lucyanna Marcella 
Melo e a gerente de Avaliações 
e Informações, Suellen Mara.
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Trindade Soluções Construtivas
Uma equipe 

da Retomada 
se reuniu, na 
segunda (8), 
com a diretora 
de Operações, 
Daniele Trin-
dade Cabral, e 
com a diretora 
técnica, Jhoys 
Lane, da Trindade Soluções Construtivas. Na ocasião, discutiram 
parcerias para qualificação de mão de obra e a participação da 
Retomada no Congresso Estadual de Novas Tecnologias na área 
de Construção Civil. Estavam presentes o secretário César Moura, a 
chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo, e a gerente de Avaliações 
e Informações, Suellen Mara.

Para discutir ações e projetos da Secretaria da Retomada, 
o secretário, César Moura, e a chefe de gabinete, Lucyanna 
Marcella Melo, se reuniram virtualmente, na segunda (8), com 
representantes de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Fe-
deral. O encontro foi mediado por Zé Imperial, vereador do 
município, e contou com a presença do professor da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), Luiz Signates.

Ações para 
o Entorno  
do Distrito 
Federal

Guia sobre cerveja  
regional de mandioca

Investimentos  
da BRF em Goiás

O governador Ronaldo Caiado 
se reuniu virtualmente, na terça 
(9), com o secretário da Retoma-
da, César Moura, e equipe do Go-
verno de Goiás, para apresentar 
os novos investimentos da BRF 
no Estado. Em Goiás, a empresa 
alimentícia, que é dona de marcas 
como Sadia, Perdigão e Qualy, 
tem unidades em Rio Verde, Buriti 
Alegre, Mineiros e Jataí.

Demandas 
de bares e 
restaurantes

Uma equipe da Retomada 
se reuniu, na terça (9), com os 
presidentes do Sindicato dos 
Restaurantes, Bares e Similares 
de Goiânia (Sindibar), Newton 
Pereira, e da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes de 
Goiás (Abrasel-GO), Fernando 
Machado. Na ocasião, as deman-
das e sugestões do setor foram 
ouvidas pelo secretário da Reto-
mada, César Moura e pelo supe-
rintendente de Profissionalização, 
Thiago Pena, que apresentaram 
os programas da Retomada com 
objetivo de auxiliar os micro e 
pequenos empresários.

Equipes das secre-
tarias da Retomada, de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), 
da Emater e da Cerveja-
ria Ambev se reuniram 
virtualmente, na sexta 
(12), com os represen-
tantes de Morro Agudo 
de Goiás, Novo Brasil, 
São Miguel do Araguaia e Palminópolis. O grupo foi apresentado ao 
Projeto de Cerveja Regional de Mandioca. Representando a Retoma-
da estava a superintendente do Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues.
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Intercâmbio de dados entre Retomada e GoiásFomento
Para falar sobre o intercâmbio 

de informações dos municípios 
goianos que fazem parte da Re-
gião Integrada de Desenvolvimen-
to do Distrito Federal e Entorno 
(Ride), uma equipe da Retomada 
se reuniu, na terça (9), com a re-
presentante da GoiásFomento, 
Henriqueta Gonzaga. Em nome 
da Retomada estavam a chefe de 
gabinete Lucyanna Marcella Melo, 
e os gerentes, Rodrigo Rodrigues 
(Emprego e Renda), Rafael Sôffa 
(Desenvolvimento de Áreas Vulne-
ráveis) e Suellen Mara (Avaliações 
e Informações).

Mais Crédito e Coopera Goiás  
para os bares goianos

A busca por soluções para micro e pequenos empresários 
afetados pelo isolamento da pandemia de Covid-19, foi pauta do 
encontro de terça (9) entre empresários de Goiânia e equipe da 
Retomada. Thiago Faria e Ana Laura Canedo, do Shiva Alt Bar, 
e Giovana Ogando, do Evoé Café, estiveram com o secretário 
da Retomada, César Moura e com a gerente de Avaliações e In-
formações, Suellen Mara, que apresentaram os programas Mais 
Crédito e Coopera Goiás aos empreendedores.

Entrevista RBC
O secretário da Retomada, 

César Moura, concedeu entrevis-
ta à RBC FM, na quarta (10). Por 
telefone, ele falou sobre o apoio 
que o Governo de Goiás presta 
aos micro e pequenos empresários 
goianos citando os últimos casos 
da loja Nana Menina e do Cum-
padi Bar e Restaurante, vítimas 
de incêndio. Ambos receberam a 
visita de equipes da Retomada e 
da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), e acessaram os 
programas da pasta para garantir 
a manutenção dos empregos e dos 
negócios.

Parceria com 
a Prefeitura 
de Goiânia

Representantes da Secretaria da 
Retomada e da Prefeitura de Goiânia 
se reuniram, na quarta (10), para alinhar 
projetos e tratar de pautas comuns 
entre as pastas. Estavam presentes os 
secretários, César Moura (Retomada) e 
Carlos Júnior (Desenvolvimento e Eco-
nomia de Goiânia).
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Mundi Fábrica de Eventos
A volta dos eventos corporativos, seguindo os protocolos 

de segurança previstos pelo Estado, foi tema da reunião, na 
quarta (10). O secretário da Retomada, César Moura, e a che-
fe de gabinete da Secult Goiás, Andrea Parrode, ouviram as 
demandas dos empresários, Cléver Araújo e Glauco Túlius, 
representantes da Mundi Fábrica de Eventos, empresa no ramo 
de cenografia em Goiânia.

Bolsa Qualificação
Para apresentar a Bolsa Qualificação, se reuniram virtualmente, na 

quarta (10), o superintendente do Banco do Brasil em Goiás, Gustavo 
Henriques; o gerente de Entes Públicos do Banco do Brasil, Heriberto 
Junior; a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, e o gerente de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa.

Cerveja de 
Mandioca 
em tese de 
doutorado

O Projeto da Cerveja de Man-
dioca será citado na pesquisa de 
doutorado desenvolvida pela aluna 
da Unisinos, Adrielle Marques. O 
tema da pesquisa é estratégia co-
laborativa e seu projeto é uma cola-
boração entre o Governo de Goiás 
e cervejarias Ambev e Colombina. 
Para tratar sobre o assunto, Adrielle 
Marques se reuniu, na quarta (10), 
com a superintendente da Reto-
mada do Trabalho do Emprego e 
da Renda, Raíssa Rodrigues e com 
a gerente de Avaliações e Informa-
ções, Suellen Mara.

FCO e Sudeco
As ações de desenvolvimento 

regional do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-
-Oeste foram discutidas, na quarta 
(10), em reunião com o governador 
Ronaldo Caiado. Participaram o 
secretário da Retomada, César 
Moura, o secretário-geral da Go-
vernadoria, Adriano da Rocha 
Lima, e o superintendente do De-
senvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), Nelson Vieira.
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Artesanato em  
Alexânia e Olhos d’Água

Equipes das secretarias de Estado da Retomada e de Cultura 
(Secult Goiás) se reuniram, na quarta (10), com representantes 
de Alexânia e Olhos d’Água para ouvir as demandas relacionadas 
ao artesanato e a cena cultural dos municípios. Participaram do 
encontro virtual o secretário César Moura, a superintendente da 
Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
a gerente de Artesanato da Retomada, Míriam Pires, o gerente de 
Planejamento e Fomento à Cultura, da Secult Goiás, Sacha Witko-
wski, e a coordenadora de Turismo de Alexânia, Karla Monteiro.

Representando a Secreta-
ria da Retomada, a gerente de 
Intermediação e Recolocação 
no Trabalho, Yara Nunes, 
falou, na quinta (11), à Rádio 
Vinha FM sobre o Programa 
Mais Empregos e as 2.240 
vagas de trabalho formal que 
são ofertadas em 18 municí-
pios goianos.

Inovação e empreendedorismo
O superintendente de Profissionalização, Thiago Pena, apresentou 

em reunião na quinta (11), os programas e projetos da Secretaria da 
Retomada para a Fundação Centros de Referência em Tecnologias 
Inovadoras (CertiSC); Complexo Vilah; Representantes da Escola 
do Futuro de Santo Antônio e da Embrapa. Na ocasião, também 
falaram sobre projetos de inovação, empreendedorismo e geração 
de empregos para Goiás.

Rádio  
Vinha FM

Grupo de estudos
Integrantes do Grupo de Estu-

dos da Retomada se encontraram 
virtualmente, na quinta (11). O 
tema da semana foi: “Sociocra-
cia”. Como exemplos, foi citado o 
Programa de Compliance Público 
(PCP), ação do Governo de Goiás 
e a Caravana da Retomada, projeto 
da pasta. Estavam presentes os 
gerentes, Suellen Mara (Avaliações 
e Informações), Rodrigo Rodrigues 
(Emprego e Renda), Yara Nunes 
(Intermediação e Recolocação do 
Trabalho), Rhaquel Liegem (Co-
operativismo), Letícia Fernandes 
(Apoio Administrativo e Compras 
Governamentais), além da líder de 
Área ou Projeto, Rosane Martins, e 
o chefe de Tecnologia da Informa-
ção, Paulo Vitor Machado.
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Os gerentes da Secre-
taria da Retomada Suellen 
Mara (Avaliações e Informa-
ções), Rodrigo Rodrigues 
(Emprego e Renda), e Yara 
Nunes (Intermediação e 
Recolocação do Trabalho), 
participaram de uma reu-
nião, na quinta (11), para 
discutir maneiras de melho-
rar a conexão entre mão de 
obra e vagas de emprego 
em Goiás. 

Qualificação 
e Emprego

Projeto de Cerveja de  
Mandioca no interior goiano

Foi apresentado para agricultores familiares de Santa Terezinha, Santa 
Bárbara, Caiapônia e Firminópolis o Projeto da Cerveja de Mandioca, em 
reunião na quinta (11). Participaram equipes da Secretaria da Retomada, 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
da Cervejaria Ambev e produtores rurais dos municípios. Goiás contra 

a Covid-19
Com intuito de discutir ações 

que auxiliem no combate ao 
Covid-19, representantes do 
Governo de Goiás e a Ambev 
realizaram reunião virtual, na 
quinta (11). Participaram o se-
cretário da Retomada, César 
Moura, a chefe de gabinete da 
Retomada, Lucyanna Marcella 
Melo, o secretário de  Estado de 
Saúde, Ismael Alexandrino, além 
de funcionários da Ambev.

https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Rafael Sôffa*
A Economia Solidária, sur-

gida na Inglaterra em meados 

do século 19, como alternativa 

ao modelo de produção tradi-

cional, traz uma perspectiva de 

valorização da força de trabalho, 

através de empreendimentos 

solidários. A união de pessoas, 

que desenvolvem uma atividade 

econômica baseada em interes-

ses comuns, seja por meio de 

uma cooperativa ou associação, 

culmina em um fortalecimento 

perante o mercado, bem como 

a possibilidade de desenvolvi-

mento do negócio. Mas, se a 

cooperação abre caminhos para 

o fortalecimento de pessoas e 

suas atividades econômicas, por 

si só não garante a viabilidade e 

sustentabilidade, menos ainda a 

competitividade frente ao mer-

cado de livre concorrência. 

Para Paul Singer, renomado 

economista e professor da USP, 

“é necessário atingir níveis de 

eficiência na produção e distri-

buição de mercadorias compa-

ráveis aos do sistema capitalista 

e de outros modos de produção”. 

Dentre as atividades econô-

micas baseadas na Economia 

Solidária, as cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis 

se destacam no cenário atual, 

seja pelo trabalho ambiental que 

desempenham, ou mesmo pela 

atenção que despertaram nas 

empresas que adquirem o ma-

terial separado e revendem para 

indústrias de reciclagem. A coo-

perativa desempenha a atividade 

principal, desde a catação e sele-

ção dos materiais, passando pela 

organização e compactação, em 

alguns casos. Mas, pela atuação 

dos atravessadores, deixam de 

participar da maior parte do re-

torno financeiro de todo trabalho 

realizado.

A realidade é que as pessoas 

que sobrevivem da catação se en-

contram em situação de extrema 

vulnerabilidade socioeconômica, 

além de desenvolverem uma 

atividade de alta insalubridade. 

Embora haja muitas cooperativas 

de reciclagem já estruturadas em 

Goiás, muitos catadores, princi-

palmente em pequenos muni-

cípios onde ainda não há coleta 

seletiva, trabalham recolhem os 

materiais nas ruas, e, em muitos 

casos, ainda atuam, irregularmen-

te, em lixões a céu aberto.

Dentre outras atribuições, 

compete à Secretaria de Estado 

da Retomada o mapeamento e 

desenvolvimento de áreas vul-

neráveis em Goiás, fomentando 

ações que venham culminar em 

investimentos que reorganizem 

o desenvolvimento nos âmbitos 

econômico, humano e social. 

Através da Caravana da Reto-

mada, com realização de visitas 

técnicas aos municípios, no in-

tuito de realizar um diagnóstico 

das demandas dos segmentos 

econômicos, temos mapeado 

as necessidades dos grupos de 

catadores, para encaminhamen-

tos de projetos que venham, em 

conjunto com as prefeituras, be-

neficiar este público.

O Governo de Goiás tem 

buscado criar conexões a partir 

da Retomada, que possui uma 

Gerência de Desenvolvimento de 

Áreas Vulneráveis, e da Secreta-

ria de Indústria, Comércio e Ser-

viços (SIC). Servidores de ambas 

as pastas tem participado de 

tratativas, em conjunto com o Mi-

nistério da Cidadania, UFG, OCB-

-GO e cooperativas, com objetivo 

de desenvolver ações que forta-

leçam os catadores, através de 

qualificação, incubação do negó-

cio para uma profissionalização 

e maior competitividade. Outra 

preocupação é fornecer equi-

pamentos, através dos quais 

poderão agregar valor aos ma-

teriais, além de propiciar uma 

melhor condição de trabalho. 

É na busca por estas conexões 

entre os cooperados, setores 

público e privado, que atuamos 

para contribuir para o desen-

volvimento regional em Goiás, 

um dos lemas defendidos pelo 

governador Ronaldo Caiado.

DICA DE LEITURA

Vulnerabilidade econômica 
e reciclagem: A economia 

solidária como alternativa para o 
desenvolvimento socioeconômico

*Rafael Sôffa é gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis da Secretaria da Retomada


