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Live Retomada em Conexão 
discute arte e cultura nas cidades

A Live Retomada em Conexão discutiu, na quinta-
-feira (27), sobre planejamento de cidades criativas no 
Brasil e no México, com convidados que vivenciaram 
esta experiência de perto. Promovendo um verdadeiro 
intercâmbio de realidades entre os dois países, o bate-
-papo foi transmitido, e ainda está disponível na íntegra, 
no canal da Secretaria da Retomada no YouTube (incluir 
link aqui).

O gestor de Projetos de Cultura e Criatividade, Décio 
Coutinho, explicou que os principais ingredientes para 
uma cidade criativa são: inovações, conexões e cultura. 
Coutinho também falou sobre a tecnologia como meio 
para isso, usada para aproximação e propagação desses 
ingredientes. “Só que isso não gera a intimidade neces-
sária. O que gera intimidade é a arte, é a cultura”, afirma 
ele. O gestor comentou que as cidades precisam ter seus 
repertórios culturais trabalhados e valorizados, para que 
seja possível “jorrar uma coleção de experiências, um 
portfólio, um repertório para que a gente possa reter os 
nossos talentos locais e atrair talentos de fora”, disse ele. 

Discutindo a importância de políticas públicas 
voltadas para o setor cultural, a internacionalista 
pela Universidade Iberoamericana da Cidade do Mé-
xico, Victoria Contreras, afirmou que “a cultura e as 
artes possibilitam também o pensamento crítico e a 
liberdade”. Ela explicou que a dinâmica das cidades 
são definidas pelas pessoas que moram nela, além 
de mencionar que estamos criando cidades a todo 
momento. “O novo paradigma que estão falando a 
nível global é essa nova valorização dos vilarejos, do 
desenvolvimento local”, afirmou Contreras. 

A mediadora dessa série de lives, a gerente de 
Avaliações e Informações da Retomada, Suellen 
Mara, defendeu o compartilhamento de informações 
dos participantes, e explicou que “temos construído 
pontes e conexões que aproximam e potencializam 
as pessoas envolvidas no evento. Juntos, temos 
também construído momentos de reflexões para 
pensar como podemos construir um Estado melhor 
para goianos e goianas, ressaltando a importância 
do papel de cada um neste processo”.

O Retomada em Conexão, idealizado pelo secretário 
da Retomada, César Moura, com o apoio do governador 

Ronaldo Caiado, tem como objetivo divulgar 
as parcerias e ações realizadas para promover 
o desenvolvimento regional, como explicou 
Suellen. Além disso, objetiva dividir experiências 
por meio de discussões de diversas temáticas, 
como economia, cultura, artesanato, agricultura 
familiar, com foco em Goiás.

https://www.youtube.com/watch?v=0rjH4Iaj-b4
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Programa Retomada em Conexão 
estreia na TBC nesse sábado, às 14h

A série de lives Retomada em 
Conexão, criada pela Secretaria 
da Retomada em março deste 
ano, evoluiu e vai ganhar a tela 
da TV Brasil Central (TBC, canal 
13), a partir deste sábado (29), 
com exibição ao vivo, às 14h. 
O objetivo é trazer convidados 
especialistas para conduzir a dis-
cussão sobre temas relevantes 
para o desenvolvimento social 
e econômico de Goiás. 

Outro objetivo é promover 
um debate plural e garantir as 
conexões necessárias para a 
criação e aperfeiçoamento de 
políticas públicas voltadas para 
o emprego, renda, formação 
profissional, artesanato, desen-
volvimento regional, e tantos 
outros temas. 

Em sua primeira edição na 
TBC, o programa vai discutir 
sobre emprego e qualificação 
para a indústria em Goiás. Os 
convidados são o secretário de 
Indústria, Comércio e Serviços, 
José Vitti, e o presidente exe-
cutivo da Adial Associação Pro-
-Desenvolvimento (Adial), Edwal 
Portilho (Tchequinho). Além 
dos convidados, contamos com 
a apresentadora Suellen Mara 
Couto, gerente de Avaliações e 
Informações da Retomada. Gerente de Avaliações e Informações da Retomada, Suellen 

Mara será a apresentadora do Retomada em Conexão
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Programa Mais Empregos chega a  
Palestina de Goiás pela Caravana da Retomada

A Caravana da Retomada che-
gou a Palestina de Goiás, na quarta 
(26), com atendimento dos progra-
mas Mais Empregos e Mais Crédito, 
da Secretaria da Retomada. Peque-
nos empresários do município par-
ticiparam de palestras da GoiásFo-
mento e do Sebrae, que orientaram 
sobre obtenção de financiamento e 
consultoria financeira e de planeja-
mento. O público participante tam-
bém conferiu detalhes do Projeto 
de Cerveja Regional de Mandioca, 
que adquire, via empresas, man-
dioca de agricultores familiares em 
situação de vulnerabilidade.

Durante o dia, a GoiásFomento 
prestou atendimento para cerca 
de 40 possíveis futuros clientes. A 
programação contemplou também 
palestras do Sebrae sobre estímulo 
às vendas e ampliação de negócios.

Representaram a Retomada 
nesta edição da Caravana o gerente 
Rodrigo Rodrigues e a assessora 
Ana Paula Oliveira. O prefeito de 
Palestina, Talvani Couto, a primeira-
-dama, Sula Leite, e o vice-prefeito 
Altenias Gonçalves, também re-
cepcionaram o deputado federal 
Glaustin da Fokus e o deputado 
estadual Henrique César.
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Vagas do Mais Empregos
O Programa Mais Empregos, através do Sine, oferece 

vagas de trabalho para municípios goianos, divulgadas 
diariamente pelo site da Retomada, na aba “Vagas Dis-
poníveis”, e pelas redes sociais (Instagram e Facebook). 
Os interessados podem conferir os cargos, salários, be-
nefícios, experiência e cidades em que as oportunidades 
estão disponíveis. Quem está procurando emprego deve 
agendar o atendimento pelo site do Vapt Vupt (vaptvupt.
go.gov.br), e comparecer no dia e horário escolhidos, com 
Carteira de Trabalho, documentos pessoais, currículo e 
comprovante de endereço. O agendamento é completa-
mente on-line e só pode ser feito pelo site do Vapt Vupt. 

 

O Governo de Goiás deu início ao cadastra-
mento de produtores rurais interessados em par-
ticipar de um programa a ser desenvolvido pelo 
Estado no fomento ao turismo rural. A iniciativa é 
promovida de forma integrada e reúne ações das 
secretarias de Estado da Retomada; da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Seapa); da Cultura 
(Secult); da Goiás Turismo; da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) e da GoiásFomento.

O objetivo é mapear propriedades rurais no 
Estado com potencial turístico a ser explorado, 
seja pelo lado gastronômico, de experiência, 
arquitetônico, de hospedagem, museológico, de 
aventura, ecoturismo e costumes locais, dentre 

outras práticas de agroturismo. A partir disso, 
o Governo de Goiás irá desenvolver políticas 
públicas focadas no fomento a essas atividades, 
potencializando a economia local e criativa dessas 
zonas rurais.

A previsão é de que o cadastro possa dar aos 
produtores a oportunidade de criar, desenvolver 
ou alavancar atividades ligadas ao turismo rural, 
por meio de capacitações, acesso a crédito, assis-
tência técnica e gerencial.  Além disso, a iniciativa 
visa contribuir para a valorização da cultura regio-
nal e a agregação de valor a produtos e experiên-
cias de consumo.

 

Retomada 
participa de 
plano para 
potencializar 
turismo rural 
no Caminho 
de Cora

https://retomada.go.gov.br/programa-mais-empregos/vagas-disponiveis.html
https://retomada.go.gov.br/noticias/438-governo-de-goi%C3%A1s-cadastra-produtores-interessados-em-potencializar-turismo-rural.html
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Notas

Conselho 
Deliberativo 
do Sebrae

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na terça 
(25), da 5ª reunião do Conselho 
Deliberativo do Sebrae Goiás.  As 
reuniões do conselho ocorrem 
mensalmente, com a diretoria e 
membros, que planejam as pró-
ximas ações e avalia o que já foi 
realizado.

Cerveja de Mandioca em Edealina

Mais Crédito para clube de pesca

Protocolo  
de intensãoO secretário da Retomada, César Moura, se reuniu, na terça 

(25), com a prefeita de Edealina, Cristina Leandro Neves, e com 
o deputado estadual, Rubens Marques. O grupo discutiu detalhes 
práticos envolvendo o Projeto de Cerveja Regional de Mandioca.

Para apresentar o projeto de expansão do Clube de Pesca 
e Pousada Boa Sorte, o secretário da Retomada, César Moura, 
recebeu, na terça (25), o proprietário, Gleybson César da Silva, e 
a assessora, Rafaella Almeida. As soluções foram apresentadas 
por meio dos programas da Retomada, como o Mais Crédito, que 
pode auxiliar com linhas de crédito para a execução do projeto. 

Na terça (25), o secre-
tário da Retomada, César 
Moura, acompanhou a as-
sinatura de protocolos de 
intenção com empresas 
que pretendem se instalar 
ou expandir seus negócios 
em Goiás. O acordo foi feito 
por meio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), com objetivo 
de criar parcerias com pre-
feituras, investir em infra-
estrutura, gerar empregos 
e permitir a regionalização 
industrial.



Notas

Mais Crédito  
para cafeteria

Na quarta (26), o secretário da 
Retomada, César Moura, recebeu 
em seu gabinete o empresário 
goiano Vitor Lima. Moura apresen-
tou o programa Mais Crédito para 
Lima, que é proprietário da cafete-
ria Nilay Coffee To Go, em Goiânia. 

Conexão Retomada e UFG
Representantes da Retomada e da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), se encontraram na terça 
(25), para analisar projetos de parceria entre as 
instituições. Estavam presentes o secretario da 
pasta, César Moura, o superintendente de Gestão 
Integrada, Cristiano Araújo, a gerente de Qualifi-
cação Profissional, Thaís Finatto e a Técnica de 
Gestão, Lorena Bittencourt, além do professor da 
UFG, Moisés Cunha.

Mais Empregos em 
Teresina de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, e a ge-
rente de Intermediação e Recolocação do Trabalho, 
Yara Nunes, receberam o vereador de Teresina de 
Goiás, Jacksan Magalhães, na quinta (27). O repre-
sentante político solicitou a abertura de uma unida-
de de atendimento do Mais Empregos no município 
para levar vagas de trabalho, cursos profissionali-
zantes e consultoria financeira e de planejamento 
a micro e pequenos empresários.

Equipes das secretarias da Retomada e de Desen-
volvimento Social (Seds) se reuniram, na quinta (27), 
para falar sobre projetos em comum, para entregas 
aos moradores de Americano do Brasil. Participaram 
os secretários, César Moura (Retomada), Wellington 
Matos (Seds); as superintendentes Raíssa Rodrigues 
(Retomada do Trabalho, Emprego e Renda), Cássia 
Bessa (Gestão e Controle de Parcerias, Contratações 
e Transferências da Seds) e a assessora de Comuni-
cação da Retomada, Victória Cywinski. 

Retomada e Seds
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Notas

Reunião com IMB e Sistema OCB/GO
Para discutir um plano de trabalho, elaboração de relatórios e pes-

quisas relativas ao setor cooperativista em Goiás, se reuniram, na quarta 
(27), o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis da Secretaria 
da Retomada, Rafael Sôffa, o coordenador de Cooperativismo da OCB/
GO, Daniel Cavalier, e a equipe de analistas do Sescoop/GO, além dos 
gerentes do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos (IMB), Murilo Rosa, Evelyn Cruvinel, e o diretor Guilherme 
Resende. Os materiais a serem elaborados servirão de subsídios nas 
tomadas de decisão quanto a políticas públicas promovidas pela Re-
tomada, além de ações de fortalecimento e defesa das cooperativas, 
pelo Sistema OCB/GO.

Caravana da 
Retomada 
em Santo 
Antônio do 
Descoberto

Na quinta (27), o secre-
tário da Retomada, César 
Moura, recebeu os verea-
dores Wagner dos Santos e 
Iago Enrique Alves, além da 
chefe de Acompanhamen-
to Administrativo, Sincley 
Farinha. O grupo conversou 
a respeito do interesse em 
levar as ações da Caravana 
da Retomada a Santo An-
tônio do Descoberto.  

Fórum 
empresarial

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na 
quinta (27), de reunião do 
Fórum empresarial com pau-
ta principal sobre linhas de 
crédito. Participaram os repre-
sentantes das instituições que 
participam do fórum como a 
Fecomércio GO, Adial, Fieg, 
FCDL, Acieg, Faeg e Juceg.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Mais Empregos na RBC e TBC
A superintendente da Retomada do Trabalho, 

Emprego e Renda, Raissa Rodrigues, concedeu en-
trevista para a TV Brasil Central (TBC) na terça (25) e 
para a Rádio Brasil Central (RBC FM), na quarta (26). 
Nas oportunidades, Raíssa explicou sobre vagas de 

trabalho oferecidas pelo  programa Mais Empregos e 
do esforço do Governo de Goiás para oferecer cursos 
profissionalizantes para que estas vagas sejam pre-
enchidas por goianos. 

 

Mais Empregos  
na Band News FM

Em entrevista ao vivo para a Band News FM de 
Goiânia, o secretário da Retomada, César Augusto, 
falou sobre as mais de 3 mil vagas de trabalho do 
Programa Mais Empregos, na quarta (26). César 
destacou os números positivos de Goiás no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e 
da preocupação do governador Ronaldo Caiado em 
capacitar os trabalhadores goianos para que ocupem 
vagas ofertadas por empresas em Goiás.

Coordenadores estaduais do PAB
A Gerente do Artesanato da 

Retomada, Míriam Pires, partici-
pou, na quarta (26), de reunião do 
Programa do Artesanato Brasileiro 
(PAB), com os demais coordena-
dores Estaduais do Artesanato. 
O grupo discutiu parcerias entre 
artesãos e o site Mercado Livre, e 
abordaram as feiras ou rodadas de 
negócios para estimular e promo-
ver o setor de artesanato. O en-
contro teve a participação de Ro-
sianne Vidal  e Nayara Rodrigues, 
ambas do Ministério da Economia. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0x34heG-o4
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Mais Empregos Mais Empregos 
na TBCA gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho 

da Retomada, Yara Nunes, foi entrevistada, na quinta (27), 
pela TV Anhanguera. Nunes falou sobre o Programa Mais 
Empregos e a oportunidade de trabalho em todas as regiões 
do estado.

Para falar sobre as mais de 3 mil va-
gas de trabalho do Programa Mais Em-
pregos, desenvolvido pela Secretaria da 
Retomada, a gerente de Intermediação e 
Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, foi 
entrevistada, na sexta (28), pela TBC. Yara 
explicou que o programa auxilia quem 
está procurando emprego a se capacitar 
e o direciona a uma oportunidade de 
trabalho. As vagas são muito dinâmicas 
e milhares delas são divulgadas sema-
nalmente.
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Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada

retomada.go.gov.brEXPEDIENTE

Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. Vice-governador Lincoln Tejota.  
Secretário da Retomada: César Moura. Comunicação Setorial da Retomada: Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Raissa Celiac, Fabianne Salazar e Bárbara Ferreira.

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


José Vitti*

Para fomentar a industria-
lização, a lei nº 7.766, de 20 
de novembro de 1973, criou a 
Companhia de Distritos Indus-
triais de Goiás (GoiásIndus-
trial), responsável pela imple-
mentação de Unidades de De-
senvolvimento Industrial. Dois 
anos antes, o governo também 
autorizou incentivos fiscais 
para o setor. O que motivou a 
sociedade goiana a acreditar 
no potencial industrial do es-
tado foi a “mudança de atitude 
das autoridades políticas, em 
1971, com relação à viabilidade 
da industrialização ”. 

O governo de Leonino di 
Ramos Caiado (1971 a 1975) foi 
marcante nesse sentido porque 
o então governador, entusiasta 
da ciência e da tecnologia, se 
contrapôs à crença dominante 
de que, pela localização e vo-
cação agropecuária, Goiás não 
poderia se destacar no campo 
industrial. Ao assumir essa pos-
tura, Leonino estabeleceu as 
bases que possibilitaram, em 
1976, a inauguração do Distri-
to Agroindustrial de Anápolis 
(Daia), que impactou toda a 
economia goiana. 

Ao longo de décadas, a 
nova polít ica industrial de 

Goiás resultou em atração 
de investimentos, geração de 
empregos e substancial incre-
mento de arrecadação. Porém, 
manter e ampliar a presença 
das indústrias exige estratégia 
e ação contínua. Em pesquisa 
publicada no último dia 17, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) demonstrou 
que, de 2008 a 2018, Goiás 
ficou estagnado na 9ª posição 
do ranking dos estados mais 
industrializados do país. 

Desde o começo do mandato, 
o governador Ronaldo Caiado 
está focado em resolver proble-
mas antigos que comprometem 
o desenvolvimento do estado. 
Goiás foi pioneiro em políticas de 
incentivo, mas a contribuição de 
programas como o Fomentar e o 
Produzir se exauriu. As fragilida-
des dessas iniciativas, inclusive, 
legaram ao Estado mais de 400 
processos judiciais. Recentemen-
te, o Tribunal de Justiça (TJ-GO) 
admitiu o Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR), 
que visa uniformizar a jurispru-
dência sobre tais demandas, nas 
quais os municípios exigiam do 
Executivo estadual cerca de R$ 
12 bilhões, a título de repasses 
de ICMS. 

O governo instituiu o Pro-
grama de Desenvolvimento 

Regional (Progoiás), um novo 
modelo de atração de investi-
mentos, que tem na segurança 
jurídica e na desburocratização 
suas principais vantagens. Com 
mais objetividade e transparên-
cia, ele garante impessoalidade 
e celeridade na concessão dos 
benefícios. 

Em um trabalho colabora-
tivo com as demais Pastas e 
atenta às reivindicações do 
setor produtivo, a Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC) entende que, para além do 
incentivo fiscal, precisamos de 
um ambiente simplificado, que 
ofereça aos potenciais investi-
dores a infraestrutura logística 
necessária.

A Secretaria da Retoma-
da está contribuindo com a 
capacitação dos trabalhado-
res, uma das áreas de atuação 
do programa Mais Emprego. 
Por meio da Companhia de De-
senvolvimento de Goiás (Co-
dego), buscamos verticalizar a 
indústria goiana e diversificar 
nossa atividade, por exemplo, 
para os setores de tecnologia 
e e-commerce. Sem medo dos 
desafios, estamos corrigindo 
rumos e reorientando Goiás 
em direção ao nível de indus-
trialização que reflete nossa 
pujança econômica. 

DICA DE LEITURA

25 de maio: Dia da Indústria

*José Vitti é o titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC)


