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Retomada participa de ações 
sociais em Americano do Brasil

Por meio do Projeto Goiás 
Social, a primeira-dama Gracinha 
Caiado, o presidente da Emater, 
Pedro Rezende, e o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), Antônio Carlos 
Lima Neto, visitaram, na quinta 
(22), moradores de Americano do 
Brasil. O grupo conheceu as casas 
que foram contempladas para 
reforma, com o apoio da Agência 
Goiana de Habitação (Agehab). 
Outra parceira, a GoiásFomento 

subsidiará material necessário 
para empreendedorismo e gera-
ção de renda na região. A Seapa, 
em parceria com a Retomada, 
oferece cursos profissionalizantes 
nas áreas de serviços de beleza, 
bolo e confeitaria e auxiliar ad-
ministrativo. Durante a visita, 
a chefe de gabinete da Reto-
mada, Lucyanna Marcella Melo 
e a diretora dos Cotecs, Thaís 
Finatto, participaram do curso 
de avicultura.
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Programa 
Mais 
Empregos 
oferece  
cerca de 2 
mil vagas 
de trabalho

O Programa Mais Em-
pregos ofereceu durante a 
semana cerca de 2 mil va-
gas para vários municípios 
goianos, incluindo opor-
tunidades para pessoas 
com deficiência (PCD). O 
banco de dados do pro-
grama também conta com 
vagas para quem tem en-
sino superior completo. Os 
salários variam de R$ 1.100 
a R$3.500. Os interessados 
devem agendar atendimen-
to que só pode ser feito pelo 
site do Vapt Vupt,          e  
comparecer no dia e horá-
rio escolhidos, com Carteira 
de Trabalho, documentos 
pessoais, currículo e com-
provante de endereço.
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Retomada promove live para 
discutir políticas públicas para 
geração de emprego e renda

A Secretaria da Retomada 
realizou, na terça (20), a pri-
meira edição da Live Retomada 
em Conexão, transmitida pelo 
canal da pasta no YouTube, 
com participação da doutora 
em Ciência Política, Andrea 
Delfino. A especialista falou 
sobre políticas públicas para 
geração de emprego e renda no 
contexto da pandemia do novo 
coronavírus na Argentina. O 
objetivo do projeto é promover 
bate-papos com pesquisadores 
de diversos países. 

Para o secretário da Reto-
mada, César Moura, é impor-
tante saber como os outros 
países enfrentam os desafios 
causados pela pandemia no 
âmbito do trabalho. “Promover 
este intercâmbio de conheci-
mentos adquiridos no decorrer 
da pandemia de Covid-19 com 
outros pensadores é essencial 
para encontrarmos soluções 
possíveis para problemas se-
melhantes”, comenta. 

“Este tipo de iniciativa cria 
uma comunicação direta com 
os goianos. O Governo tem 
trabalhado com parcerias, 

compartilhamento de experi-
ências e estudo de pesquisas 
para que as ações sejam preci-
sas para a retomada econômica 
e desenvolvimento regional”, 
declara a gerente de Avaliações 
e Informações da Retomada, 
Suellen Mara.

A importância de aproximar 
a população do conteúdo aca-
dêmico e das decisões gover-
namentais sobre a pandemia 
foi um dos trechos de destaque 
na fala da mestra em Sociologia 
e Antropologia, Andrea Delfi-
no, durante a conversa. “Acho 
que este deveria ser o objetivo 
central do Estado. Ter dados da 
população e falar com ela sobre 
o problema. Com certeza, a única 
forma de pensar e criar política 
é perto das pessoas”, constata.

PRÓXIMA EDIÇÃO

https://vaptvupt.go.gov.br
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Os gerentes da Retomada 
Rafael Sôffa (Desenvolvimento 
de Áreas Vulneráveis) e Rha-
quel Liegem (Cooperativismo), 
participaram de reunião pre-
paratória do Grupo Técnico 
da Estruturação da Logística 
Reversa no Estado de Goiás. 

O encontro discutiu a Minu-
ta da Portaria Intersecretarial 
de criação do GT, e o Impacto 
da Estruturação da  Logística 
Reversa na Cadeia de Resíduos 
Sólidos do Estado de Goiás. 

Também participaram, pela 
SIC, o superintendente Sirlei 

da Guia, a procuradora Kelly 
de Oliveira e o assessor Marcos 
Sussumo; pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB), o diretor Guilher-
me Resende; o promotor do 
MP-GO, Juliano Araújo; e pela 
Semad, os assessores Paulo 
Resende e Patrícia Oliveira.

Retomada participa de Grupo Técnico  
para discutir logística reversa em Goiás

Notas

Parceria em 
Abadia de Goiás

O secretário da Retomada, 
César Moura, e a superintendente 
do Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Raíssa Rodrigues, se reuniram, 
na segunda (19), com o vereador 
de Abadia de Goiás, Rodrigo 
Belém e sua assessora, para tratar 
sobre a valorização da economia 
local. Além disso, na ocasião foram 
apresentados os programas da 
secretaria.

Grupo Brenge
Representando a Retomada, o secretário César Moura e os titu-

lares Márcio César (Sedi), José Vitti (SIC) e Diego Soares, da Goiás 
Parcerias, se reuniram virtualmente, na segunda (19), com represen-
tantes do Grupo Brenge. Na ocasião, os participantes discutiram 
parcerias em setores público e privado.



 4  |  BOLETIM SEMANAL

Colégios Católicos
Na segunda (19), representantes da Retomada e de escolas ca-

tólicas goianas, se reuniram com frei Alex Oliveira, para tratar sobre 
maneiras de apoio e recuperação para instituições católicas de 
ensino. Estavam presentes o secretário César Moura e a gerente de 
Intermediação e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes. 

Site de 
vendas de 
artesanato

Com objet ivo de 
real izar uma aval ia-
ção técnica do site de 
vendas de artesanato 
goiano, desenvolvido 
pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Co-
mercial (Senac Goiás), 
as equipes da secreta-
ria da Retomada, Goiás 
Turismo e Cooperativa 
dos Artesãos de Goiás 
(Cartago), se reuniram, 
na segunda (19). Par-
ticiparam a gerente 
de Artesanato, Míriam 
Pires; da Cartago, o 
presidente Carmelito 
Pereira dos Santos e a 
vice presidente, Maria 
da Silva Oliveira; o ge-
rente de Comunicação 
e Marketing do Sesc e 
Senac, Pedro Castro; 
da Goiás Turismo, o 
gerente de Estudo, Pes-
quisa e Qualificação, 
Fernando Magalhães; e 
o gerente de Marketing, 
Alexandre Resende.

Notas

Curso de Jovem Aprendiz

Representando a Retomada, a assessora técnica da gerência de 
Intermediação e Recolocação do Trabalho, Letícia Oliveira, se reuniu, 
na segunda (19), com a servidora da Central de Vagas do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), Deisy Moreira, e com a responsável 
pelas relações institucionais da Osceia, Jakeline Valdo. A Organiza-
ção Social (OS) conta com um programa de jovem aprendiz, com 
atividades socioassistenciais para a entrada de jovens no mercado 
de trabalho. O grupo tratou de parceria através do Programa Mais 
Empregos por meio de cursos de jovem aprendiz, para mão de obra 
qualificada.



Notas

Retomada, OVG e 
GoiásFomento

Equipes da Secretaria da Retomada, Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) e GoiásFomento, se 
reuniram, na terça (20), para alinhar ações entre as 
entidades e encaminhar benefícios para áreas vulne-
ráveis. Participaram o gerente de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa, o diretor 
Financeiro e Administrativo da OVG, Thomas Marcelo, o 
presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, e o diretor 
de Operações, Fernando Freitas. 

Live da Retomada
Mais uma edição da Live da Reto-

mada foi realizada, na segunda (19), 
pelo Instagram da Prefeitura de Var-
jão, mediada pelo deputado federal, 
Glaustin da Fokus. Representou a 
Secretaria da Retomada a gerente 
de Intermediação e Recolocação no 
Trabalho, Yara Nunes, que falou sobre 
quem e como tem acesso ao crédito 
da GoiásFomento, com taxa de juros 
zero. A gerente foi acompanhada pelo 
prefeito, Rafael Pereira, e pelo vice-
-prefeito, Diogo Guimarães, de Varjão.

Santo Antônio  
de Goiás

Para discutir sobre a abertura de 
uma estrutura do Programa Mais Em-
pregos em Santo Antônio de Goiás, 
uma equipe da Retomada se reuniu, 
na quinta (22), com o prefeito do mu-
nicípio, Kleber Freitas, e o chefe de 
gabinete do deputado estadual Bruno 
Peixoto, Rubens Kirsteim. Participa-
ram o secretário da Retomada, César 
Moura, e o gerente de Desenvolvimento 
de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa.

Conexão entre Cotec e UEG
Para tratar de parceria entre a Retomada e a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), uma equipe da pasta se reuniu, na 
quinta (22), com o reitor da UEG, Valter Gomes. O grupo discu-
tiu a viabilidade de projetos de pesquisa sobre piscicultura, em 
uma parceria entre a Universidade e os Colégios Tecnológicos 
(Cotecs). Participaram o secretário da pasta, César Moura, e o 
gerente de Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues.
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Notas

Artesanato nos Centro de Atendimento Socioeducativos
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Míriam Pires, se reuniu, na quinta (22), com 
a superintendência do Sistema Socioedu-
cativo, da Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Seds), representada pela gerente 
de apoio técnico, Rayanne Oliveira Faria. 
O grupo discutiu sobre a venda de ar-
tesanato produzido nos seis Centros de 
Atendimento Socioeducativo do Estado 
de Goiás, onde adolescentes que praticam 
atos infracionais por determinação judicial 
ficam até três anos. Os socioeducandos 
têm de 12 a 21 anos incompletos, pratica-
ram atos infracionais quando tinham de 12 
a 18 anos incompletos, e nos centros estu-
dam, se profissionalizam, fazem oficinas e 
esportes, conforme estatuto da criança e 
adolescente e Sinase.

Retomada e Artesol
Uma equipe da Retomada se reuniu 

virtualmente, na quinta (22), com repre-
sentantes da Artesol, para articular uma 
rede nacional de artesanato cultural bra-
sileiro, e também para estudar soluções 
para problemas de falta de matéria-prima 
em Novo Gama, como o capim-colonião. 
Estavam presentes a superintendente 
da Retomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, a gerente 
do Artesanato, Míriam Pires, e o mestre 
Juão de Fibra.
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Sistema de Inspeção Municipal
Reunião virtual realizada nesta sexta (23), 

discutiu ações para facilitar acesso dos municí-
pios goianos ao Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM). A proposta é que haja maior promoção 
de circuitos curtos de comercialização, mais 
valor agregado e garantia da segurança dos 
alimentos. O encontro contou com partici-
pação da superintendente da Retomada, 
Raíssa Rodrigues, e os gerentes Suellen Mara 
e Rodrigo Rodrigues. Integrantes do Sebrae, 
Senar, FGM, Emater, Seapa, Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e Agrode-
fesa também participaram da reunião.
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Notas

Dia Nacional da Mandioca
Em 22 de abril comemora-

-se o dia nacional da mandioca, 
um dos principais ícones da 
agricultura brasileira que está 
presente diariamente na mesa 
dos brasileiros. Além disso, a raiz 
garante o sustento de milhares 
de famílias goianas através do 
projeto da  Cerveja de Mandioca, 
criado pelo Governo de Goiás, 
atualmente em parceria com a 
Ambev e Colombina, para for-
talecer a cadeia produtiva da 
mandioca, desenvolver a eco-
nomia local e gerar emprego e 
renda no Estado.

Mais Empregos 
em Santo 
Antônio de Goiás

Na sexta (23), os gerentes da 
Retomada, Rafael Sôffa (Desen-
volvimento de Áreas Vulneráveis) 
e Yara Nunes (Intermediação e 
Recolocação no Trabalho) se reu-
niram com o secretário de Desen-
volvimento Econômico de Santo 
Antônio de Goiás, Gorjeas de Brito, 
para tratar da abertura de um pos-
to de atendimento do Programa 
Mais Empregos no município.

Retomada em parceria com a TBC
O secretário da Retomada, César Moura esteve na TBC na quinta 

(22), para tentar viabilizar futuros projetos e parcerias entre a pasta e a 
Agência Brasil Central (ABC). Na ocasião, estavam presentes da ABC, 
o presidente, Reginaldo Júnior e o gerente da TBC, Daniel Santana. 
A gerente de Avaliações e Informações da Retomada, Suellen Mara 
também participou da reunião.



 8  |  BOLETIM SEMANAL

Notas

Atendimentos em áreas vulneráveis
Para discutir sobre a viabilidade dos atendimentos a públicos de 

áreas vulneráveis dos municípios goianos, uma equipe da Retomada se 
reuniu, na sexta (23), com a assessora do Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), Maria Valente. Em nome da Retomada estavam o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa, e a 
assessora Ana Catarina.

Retomada, 
Seduc e GPS

A Secretaria de Estado 
da Retomada buscou par-
ceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc) e Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS) em reunião, 
na sexta (23). Pensando 
em desenvolver um projeto 
que atenda, via Colégios 
Tecnológicos (Cotecs), o 
público ainda não alfabeti-
zado estavam a assessora 
Maria Valente e a superin-
tendente Núbia Rejaine, do 
GPS; o procurador Oberdan 
Valle, a gerente Samy Tan-
nous, e a assessora, Agda 
Mara, da Seduc; além dos 
gerentes Rafael Sôffa (De-
senvolvimento de Áreas 
Vulneráveis), Suellen Mara 
(Avaliações e Informações) 
e a assessora, Ana Catarina, 
da Retomada. Retomada, SIC e Semad

Uma equipe da Retomada se reuniu virtualmente na sexta (23), 
para um preparatório do Grupo Técnico da Estruturação da Logística 
Reversa. O projeto também envolve a Secretaria de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Na ocasião, participaram os 
gerentes da Retomada Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vul-
neráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo); além de representantes 
da SIC e Semad.



RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Boa Noite Goiás
O secretário da Retomada, César 

Moura, gravou, na segunda (19), para o 
programa Boa Noite Goiás, da TV Brasil 
Central que vai ao ar no domingo. A pauta 
abordou o projeto da cerveja de mandio-
ca, realizado em parceria com a Ambev e 
a Colombina e sobre as expectativas de 
retomada pós-pandemia. Além disso, falou 
sobre o FCO, que essa semana aprovou 90 
cartas-consultas para obtenção de crédito 
nas modalidades empresarial e rural, e que 
vão assegurar um investimento de R$ 119,2 
milhões. Participaram do encontro o pre-
sidente da Agência Brasil Central (ABC), 
Reginaldo Júnior, o diretor de teleradiodi-
fusão, Rafael Vasconcelos, o apresentador, 
Paulo Beringhs e a secretária de Estado de 
Educação, Fátima Gavioli.

As vagas de trabalho formal 
ofertadas pelo Programa Mais 
Empregos foram pauta na impren-
sa durante a semana. A gerente 
de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, foi entrevistada, na terça 
(20), pela TV Anhanguera; na 
quarta (21), pela a Record TV 
Goiás; e na quinta (22), para Sa-
gres. A gerente também falou 
sobre os cursos profissionalizantes 
oferecidos pelos Colégios Tecno-
lógicos (Cotecs) e da importância 
deles para reforçar o currículo e 
conseguir melhores oportunidades 
de trabalho.

Mais Empregos  e Cotec na Sagres
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RETOMADA NA 
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Entrega de cestas básicas
As cestas básicas arrecadadas 

na 1ª edição do projeto Live Cul-
tural Solidária, que contou com o 
apoio da Retomada, foram recebi-
das, na terça (20), pelo presidente 
da Ordem dos Músicos do Brasil 
– Seção Goiás (OMB-GO), que 
fará a entrega aos profissionais da 
música que se cadastraram pelo 
site da entidade para receber as 
doações. O secretário da pasta, 
César Moura, falou sobre a ação 
para a TBC durante a entrega.
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Victória Cywinski*

Há exatos 17 meses, o mundo 
enfrenta a realidade de uma pan-
demia, que se mostra persistente 
e sem prazo para acabar em 
definitivo. Dentre os incontáveis 
desafios deste momento está 
a subsistência das famílias que 
dependem diretamente de tra-
balhos que exigem a tão temida 
aglomeração. 

O isolamento social é a manei-
ra mais eficaz de se combater a 
disseminação do novo coronaví-
rus, bem como o distanciamento 
social. Isso, claro, impossibilita 
as mais diversas atuações pro-
fissionais e bate em cheio no 
setor de eventos artísticos e de 
entretenimento. Tido como um 
dos mais afetados pela pandemia 
de Covid-19, o segmento está 
com suas atividades paralisadas 
desde março de 2020. 

Diante deste cenário incerto, 
o que tem socorrido muitas das 
famílias desses profissionais 
são ações beneficentes como 
lives e similares, que vão desde 
iniciativas privadas às dos go-
vernos e prefeituras. Pesquisa 
realizada pelo Google registrou 
que, desde o início da pande-
mia, apresentações musicais 
já foram assistidas por mais 
de 85 milhões de pessoas no 
Brasil só pelo YouTube. E os 
cantores brasileiros dominam 

o ranking como transmissões 
mais assistidas.

Ou seja, a comunicação e os 
meios midiáticos se tornaram 
em pouco tempo as alternativas 
mais utilizadas para diversão 
e interação entre as pessoas, 
tornando-se também uma ferra-
menta para fazer o bem. Sensível 
a esta nova realidade, o Governo 
de Goiás, por meio das secre-
tarias de Cultura, Retomada e 
do Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), desenvolveu o projeto 
“Live Cultural Solidária”.

A iniciativa consiste na apre-
sentação da Orquestra Filarmô-
nica de Goiás (OFG) com convi-
dados de um determinado seg-
mento musical. A contrapartida 
do público é o objetivo central 
da ação: arrecadação de cestas 
básicas e produtos de higiene 
pessoal para doar às famílias de 
músicos goianos.

A primeira edição foi realizada 
no dia 10 de abril de 2021 e trans-
mitida a partir das 19h direto do 
palco do Teatro Goiânia (unidade 
da Secult Goiás). A OFG se apre-
sentou com convidados do ser-
tanejo, dentre eles a dupla João 
Neto e Frederico – pioneira do 
sertanejo universitário no Estado.

O 1º encontro foi batizado de 
“Do erudito ao sertanejo” e con-
solidou o projeto, pois alcançou 
saldo positivo já em sua 1ª edição, 
com cerca de 200 cestas básicas 

e 30 caixas de álcool em aerossol 
arrecadas. Os donativos foram 
entregues à Ordem dos Músicos 
de Goiás (OMB), que iniciou esta 
semana os repasses às famílias 
cadastradas em seu site.  A 2ª 
live já está em fase de produção 
e, desta vez, trará representantes 
do pop rock goiano. 

Esta ação solidária só foi 
possível graças à aceitação do 
público em relação aos novos 
formatos de apresentação. 
Neste momento, além da im-
portância das plataformas di-
gitais, também contamos com 
a transmissão ao vivo da Live 
Cultural Solidária pelo canal da 
TV Brasil Central (13.1) e com 
a divulgação em aproximada-
mente 15 veículos de imprensa 
dentre rádios, TVs, redes so-
ciais e jornais impressos. 

Essa corrente de comuni-
cação nos auxiliou não só a 
alcançar diversos públicos e 
arrecadar os donativos, como a 
estimular o consumo de shows 
virtuais, ajudando a internalizar 
na sociedade a necessidade do 
distanciamento físico social, 
sem perder de vistas a espe-
rança de abreviar esse período 
de pandemia.

DICA DE LEITURA

Comunicação e mídias 
digitais, um elo de 

solidariedade na pandemia

*Victória Cywinski é assessora 

de Comunicação da Secretaria 

da Retomada.
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