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Ronaldo e Gracinha Caiado lançam Programa 
Goiás Social, em Americano do Brasil

O governador Ronaldo Caiado 
e a presidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha Caia-
do, lançaram, nesta terça-feira 
(15/06), em Americano do Brasil, 
no Centro do Estado, o programa 
Goiás Social. A iniciativa reúne di-
versas áreas do governo em prol 
da superação de carências e uma 
saída sustentável da pobreza.

“Nosso governo não é de ou-
tdoor, é governo de fato. Deve-
mos a liderança e a montagem 
do Goiás Social à nossa primeira-
-dama e ao engajamento dos 
secretários. Todos participam de 

um processo de recuperação do 
Estado. Cada um colocou um tijo-
lo. É o Goiás do coração, que tem 
amor pelo seu povo. Eu sempre 
briguei por Goiás. Sou apaixo-
nado por essa terra”, declarou o 
governador.

Gerenciado pelo Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), em 
parceria com a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), o 
programa envolve ações de se-
cretarias estaduais e municipais, e 
está em fase de implantação nos 
minicípios de Cavalcante, Edeia, 
Monte Alegre, Morro Agudo e 
Nova América.

“A coisa que mais quero é 
concluir nosso governo de uma 

maneira que as pessoas se sin-
tam orgulhosas dele. O trabalho 
do Goiás Social dá orgulho para 
todos nós. Cada pedacinho disso 
aqui tem um secretário doando 
sua alma, seu tempo, se dedi-
cando para que o cidadão seja 
atendido”, explicou Caiado. 

A Secretaria de Estado da Re-
tomada (SER) forneceu cursos de 
capacitação profissional nas áreas 
de auxiliar administrativo, pro-
dução alimentícia e serviços de 
beleza. 30 pessoas já concluíram. 
Ainda está em andamento o curso 
de corte e costura. Todos foram 
realizados por meio do Colégio 
Tecnológico do Estado de Goiás 
(Cotec Goiás).

https://retomada.go.gov.br/noticias/452-governador-ronaldo-caiado-e-primeira-dama,-gracinha-caiado,-lan%C3%A7am-goi%C3%A1s-social,-programa-de-ajuda-a-fam%C3%ADlias-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-vulnerabilidade-em-todas-regi%C3%B5es-do-estado.html
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Em Porangatu, Ronaldo Caiado anuncia 
balanço e ampliação do Projeto da  

Cerveja de Mandioca
O governador Ronaldo Caia-

do anunciou, nesta quinta-feira 
(17/06), em Porangatu, a atualiza-
ção e ampliação do Projeto Cerveja 
de Mandioca, durante solenidade 
realizada no Sindicato Rural do 
município. O programa, lançado 
pelo Governo de Goiás em 2020, 
está presente em 24 municípios e 
já beneficiou mais de mil pessoas. 
Entre elas, pequenos agricultores 
familiares, colhedores e fretistas. 

“Tudo isso acontece dentro de 
uma parceria de trabalho. Hoje em 
Porangatu, nós temos um contrato 
da Ambev com o pequeno agri-
cultor, para que ele possa vender 
a mandioca para a cervejaria”, 
afirmou Caiado. Segundo ele, a 
iniciativa visa reduzir as desigual-
dades sociais e promover o avanço 
econômico em todas as regiões 

do Estado ao conectar produtores 
rurais e compradores.

Segundo o secretário de Esta-
do da Retomada, César Moura, o 
programa gera renda, dignidade e 
desenvolvimento econômico local. 
“Os primeiros números do balanço 
parcial do Projeto da Cerveja Re-
gional de Mandioca demonstram 
que estamos no caminho certo, 
mas também indicam que temos 
muito a conquistar. Nosso principal 
desafio agora é ter pelo menos um 
agricultor familiar de cada municí-
pio goiano fornecendo mandioca 
para produção de cerveja”, co-
mentou.

Até o momento, a empresa já 
adquiriu 1.202 toneladas do produ-
to, de produtores rurais de 24 mu-
nicípios goianos. A expectativa é 
de que sejam comercializadas 7 mil 

toneladas de mandioca, ainda em 
2021, para a produção da cerveja. 

Até o momento, foram adqui-
ridas mandiocas de produtores 
que residem em Cavalcante, Flo-
res de Goiás, Posse, Buritinópolis, 
Itaberaí, Monte Alegre, Formosa, 
Paranaiguara, Caçu, Bela Vista, 
Sítio D’abadia, Damianópolis, 
Campos Belos, Nova Crixás, 
Araguapaz, Niquelândia, Ipameri, 
Colinas do Sul, Itaguaçu, Mundo 
Novo, Uirapuru, Guarani de Goiás 
e Minaçu, além de Porangatu. 
Também foram comercializadas 
produções dos assentamentos 
de Gameleira, Nova Grécia, Rio 
Bonito, Che, José Marti, Santa 
Marta, Angico; do quilombo em 
Vão das Almas; e de cooperati-
vas em Minaçu e Uirapuru.

(FOTOS: EDINAN FERREIRA)

https://retomada.go.gov.br/noticias/453-em-porangatu,-governo-anuncia-balan%C3%A7o-e-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-da-cerveja-de-mandioca.html
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Mais Empregos ganha posto de 
atendimento no Cotec de Piranhas

Mais um posto do Programa 
Mais Empregos foi inaugurado para 
oferecer serviços como vagas de 
trabalho, consultoria financeira e de 
planejamento, acesso ao microcrédito 
e informações sobre cooperativismo. 
A partir desta sexta-feira (18/6), os 
moradores de Piranhas já podem 
procurar atendimento na unidade, 
que funciona dentro do Colégio 
Tecnológico (Cotec) de Piranhas. 

O novo espaço, resultado de par-
ceria entre o Governo de Goiás e a 
Prefeitura de Piranhas, conta ainda 
com apoio da GoiásFomento e do 
Sebrae Goiás. A cerimônia de inau-
guração contou com as presenças do 
gerente de Desenvolvimento de Áre-
as Vulneráveis da Retomada, Rafael 
Sôffa, do prefeito Marco Rogerio Leite 
e do deputado estadual Chico KGL. 

Após recepção na Prefeitura de 
Piranhas, a programação contou com 
reunião com membros da Cooperati-
va Comvapi, palestras com o Sebrae 
e GoiásFomento para produtores de 
assentamentos e microempreende-
dores do município. O último com-
promisso da agenda foi um encontro 
com integrantes do Sindicato Rural 
de Piranhas.  

https://retomada.go.gov.br/programa-mais-empregos/vagas-disponiveis.html
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Gerente da Retomada realiza vistoria 
em cinco Colégios Tecnológicos

A gerente de Qualificação Pro-
fissional e Colégios Tecnológicos, 
Thais Finatto, continuou na rodada 
de visitas aos Cotecs. Nesta sema-
na, ela vistoriou cinco unidades nos 
municípios de Palmeiras, Piranhas, 
Caiapônia, Santa Helena de Goiás 
e Goiatuba. Acompanhada de 
representantes da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a gerente 
da Retomada se encontrou com os 
diretores dos Cotecs e outros pro-
fissionais para alinhar mudanças 
para o próximo semestre de 2021. 
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Mais Empregos ganha unidade  
instalada no Vapt Vupt de Porangatu

Os serviços do Programa Mais Em-
pregos, da Secretaria da Retomada, já 
estão disponíveis aos moradores de 
Porangatu, no Norte goiano, desde 
quinta (17). Resultado da parceria en-
tre o Governo de Goiás, a Prefeitura de 
Porangatu e GoiásFomento, o posto de 
atendimento recebe as vagas ofereci-
das pelos empresários da região, além 
de ofertá-las para a população, que 
pode conferir diariamente no site da Re-
tomada (retomada.go.gov.br). Acesso 
ao microcrédito, consultoria financeira 
e de planejamento e orientação sobre 
como se tornar um empreendedor, são 
outros serviços disponíveis ao público 
que procurar atendimento no Vapt Vupt 
da cidade, na Avenida Adélino Américo 
de Azevedo, Qd. 1

(FOTOS: EDINAN FERREIRA)



Colheita de mandioca em Porangatu
O mais recente carrega-

mento do Projeto da Cerveja 
de Mandioca foi realizado em 
Porangatu, durante a última 
semana. Equipes da Retoma-
da, Seapa e Emater acompa-
nharam a venda direta entre 
os agricultores familiares e a 
Ambev, indústria que integra 
a iniciativa do Governo de 
Goiás, para a produção da 
Esmera de Goiás. Agora, o 
programa conta com 1.202 
toneladas adquiridas desde 
o ano passado, beneficiando 
mais de mil pessoas envolvi-
das em todo o processo, em 
24 municípios. Segundo a Am-
bev, a meta é chegar a sete mil 
toneladas do produto ainda 
neste ano. Para isso, o projeto 
foi ampliado e deve ganhar 
novo fôlego neste segundo 
semestre.

(FOTOS: EDINAN FERREIRA)
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Notas

Contratos 
com Ambev

Em nome da Retomada, a supe-
rintendente do Emprego e Renda, 
Raíssa Rodrigues participou na 
segunda (14), de reunião com 
representantes da Ambev para 
discutir sobre os contratos futuros 
e o projeto de unidades de multi-
plicação de mudas de mandioca.

Recolocação 
no trabalho

Na segunda (14), a superintendente da Retoma-
da do Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues e a as-
sessora da superintendência de Profissionalização, 
Márcia Pires receberam o gestor de projetos da 
instituição de ensino Dalmass Escola de Líderes, 
Alex Martins Pereira, para tratar sobre uma parceria 
que visa a recolocação profissional dos alunos da 
instituição no mercado de trabalho.

Retomada em 
Cidade Ocidental

O secretário César Moura, 
recebeu o diretor do Trabalho, 
Roberto Martins e a secretária 
de Assistência Social, Rosaléa 
Rodrigues, de Cidade Ocidental. 
No encontro, Moura apresentou 
programas da Secretaria da Reto-
mada que podem contribuir com 
o desenvolvimento do município.

Parceria para Retomada  
em Conexão

O Retomada em Conexão, resultado de parceria entre Secretaria 
da Retomada e TV Brasil Central (TBC), foi pauta de reunião, na 
segunda (14), com o gestor de projetos da instituição de ensino 
Dalmass Escola de Líderes, Alex Martins Pereira. O grupo discutiu 
sobre a importância das habilidades comportamentais dentro das 
empresas, possível pauta para edições futuras do programa. Parti-
ciparam a gerente de Avaliações e Informações, Suellen Mara, e a 
assessora da superintendência de Profissionalização, Márcia Pires.

BOLETIM SEMANAL  |  11



Notas

Retomada em Senador Canedo
O secretário César Moura e a superintendente da Retoma-

da do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
se reuniram, na segunda (14), com a secretária extraordinária 
responsável pelo Instituto de Assistência aos Servidores de 
Senador Canedo (Iamesc), Eliete Gonçalves, e sua assessora 
Letícia. Na ocasião, foram apresentados programas e projetos 
da pasta para possíveis ações no município.

Semana do Cooperativismo
Os últimos detalhes de programação e convidados da Semana 

do Cooperativismo foram definidos em reunião na segunda (14), 
envolvendo o chefe de Comunicação da Retomada, Yuri Lopes, 
e o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael 
Sôffa. O encontro virtual contou com a participação de integran-
tes da OCB/GO, parceira da secretaria na realização do evento, 
que será realizado de 30 de junho a 3 de julho. Representaram 
o Sistema OCB/GO o assessor de Comunicação, Fábio Salazar; 
o coordenador de Cooperativismo, Daniel Cavalier; e o Relações 
Institucionais, Diogo Oliveira.

Anápolis
Uma equipe da Secretaria da Retomada se 

reuniu, na segunda (14), com a vereadora de 
Anápolis, Andreia Rezende, para tratar sobre 
como os projetos da pasta podem auxiliar na 
retomada econômica e social do município. 
Estavam presentes o secretário César Moura e 
os gerentes, Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Thaís Finatto (Qualificação 
Profissional e Colégios Tecnológicos).

Agricultura 
familiar e 

cooperativismo
Reforçar a cultura coopera-

tivista em todas as regiões de 
Goiás é missão da Secretaria da 
Retomada. Na segunda (14), o 
gerente de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, 
recebeu a visita do presidente 
da Cooperativa de Agriculto-
res Familiares (Coopermel), de 
Porangatu, para alinhar ações e 
parcerias para o fortalecimento 
do cooperativismo na região.
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Notas

Live Reaje
A superintendente da 

Retomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, Raís-
sa Rodrigues, representou 
o secretário César Moura, 
na segunda (14), na live no 
Instagram da Aje Goiânia. 
O encontro virtual contou 
com participação do su-
perintendente de Produ-
ção Rural Sustentável da 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Donalvam Maia, 
e dos presidentes da As-
sociação dos Jovens Em-
preendedores (Aje) de 
Goiânia, Marcus Siekierski, 
e do Tocantins, Janilia Te-
les. O grupo conversou 
sobre o Reaje Goiânia, um 
projeto para fortalecimen-
to dos negócios em meio 
aos desafios da pandemia 
de Covid-19, por meio de 
consultorias on-line para 
empresários e empreen-
dedores.

Visita ao Ministério da Cidadania
Detalhes do Convênio envolvendo a Retomada e a Secretaria 

Nacional de Inclusão Social e Produtiva e o Ministério da Cidadania 
foram discutidos, na terça (15), em reunião entre as instituições. 
Participaram, da Retomada, o gerente de Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis, Rafael Sôffa, e a assessora da gerência de Intermediação 
e Recolocação do Trabalho, Havana Tavares. Do Ministério, a coor-
denadora, Anieth Patrício Matos, e os técnicos, Marcos Roberto e 
Sherida Lima.
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Notas

Conferência Jica
A gerente de Avaliações e Informações da Retomada, Suellen 

Mara, participou, na quinta (17), da Conferência da Agência de Co-
operação Internacional do Japão Representação no Brasil (Jica), em 
que os objetivos de desenvolvimento da agência foram discutidos, 
a partir da possibilidade de parcerias público-privadas envolvendo 
a pasta. Da Jica Brasil estavam presentes o diretor, Shinji Sato, e 
Ryunosuke Kataoke; da Acieg participaram o presidente Rubens 
Filleti e Akira Nimoiya. Da Miura Investimentos, Flávio Cohen; da As-
sociação Nipo Brasileira de Goiás, o presidente Leonardo Massuda, 
além de representantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
e do Sebrae. Na ocasião, também foram apresentados os projetos 
já realizados e em andamento da Jica, dentro da possibilidade de 
conexões com outros setores de Goiás.

Assentamento Juca Arantes
Para falar sobre agricultura familiar em Paranaiguara, o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael 
Sôffa, recebeu, na quinta (17), o presidente do Sindicato Rural de 
Paranaiguara, Marcos Capanema, os assessores José Moura e Alaerte 
Júnior, representando o deputado federal José Mário Schreiner, além 
do representante do Assentamento Juca Arantes, Edson Anselmo 
Costa. Em reunião discutiram sobre a necessidade de recursos para 
o assentamento, e em como a Retomada pode auxiliar o grupo.

Live 
Campestre 

de Goiás
Representando o se-

cretário César Moura, a 
superintendente da Re-
tomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, parti-
cipou, na terça (15), de 
live no Instagram com 
o prefeito de Campes-
tre de Goiás, Fabiano 
Queiroz Capuzzo, e o 
secretário de Estado 
de Indústria, Comércio, 
Bens e Serviços, José 
Vitti. Raíssa escutou as 
demandas e as necessi-
dades de Campestre e 
apresentou os projetos 
da pasta para futuras 
parcerias.
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Notas

Representantes da Retomada e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) se reuniram na quinta 
(17), para discutir sobre políticas públicas do artesanato e formar parceria para capacitação de servidores 
visando lidar com menores que cumprem medidas socioeducativas e desenvolvam trabalhos manuais, 
direcionando-os para o artesanato. Também foi abordada as possíveis formas de vender os produtos criados 
por estes menores. Participaram, da Retomada, a gerente do Artesanato, Míriam Pires e a assessora técnica 
da gerência do Artesanato, Letícia Cristina de Oliveira. Da Seds foram o gerente de apoio técnico, Eduardo 
Henrique de Oliveira, e a analista de Políticas Sociais, Zilda Maria Carneiro.

Políticas Públicas do Artesanato

Retomada 
além de Goiás

Na sexta (18), o secre-
tário da Retomada, César 
Moura, recebeu o prefeito 
de Gurinhatã (MG), Wen-
der Luciano e o vereador 
Cristiano Mateus, para apre-
sentar os projetos e progra-
mas da Secretaria e discutir 
sobre as ações da pasta.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Conteúdo produzido pela 
Comunicação da Secretaria da 

Retomada

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

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

Desde a sua criação, a Secre-
taria da Retomada tem busca-
do meios para que Goiás possa 
crescer e se desenvolver. Para 
além de retomar e minimizar os 
impactos causados pela pande-
mia, que trouxe ao mundo uma 
avalanche de inseguranças e 
incertezas, as ações da pasta 
têm sido realizadas com o in-
tuito de sustentar e promover 
o fortalecimento econômico e 
social no longo prazo. 

O nosso Estado, assim como 
o restante das regiões do Brasil, 
possui realidades distintas. Do 
Norte e Nordeste ao Sul goiano, 
as vocações, potencialidades 
e vulnerabilidades das cidades 
se diferenciam e, portanto, 
exigem olhares demorados e 
cuidadosos em relação às suas 
demandas. 

Implementar ações que se 
adequem, sejam precisas e pro-
duzam os resultados esperados 
para a retomada e melhoria 
socioeconômica dos municí-
pios requer conhecimento das 
pluralidades dos municípios. 
A Caravana da Retomada tem 
atuado com o tripé dados-rela-
tos-diagnóstico para conseguir, 

por meio do cruzamento de 
informações, a melhor forma 
de conceder ferramentas para 
que a população se fortaleça, 
se potencialize e para que isso 
reflita na cadeia produtiva das 
cidades. 

Estamos ouvindo as pessoas 
que estão por detrás dos dados, 
afinal, são os agentes econômi-
cos residentes e dependentes 
da economia local que saberão 
nos indicar os principais pontos 
que podem ser estimulados. O 
diálogo também permite criar 
conexões entre diferentes repre-
sentantes para fomentar proje-
tos que podem ser construídos 
pelos próprios cidadãos, contri-
buindo para que luzes sejam (re)
ativadas e mostrem caminhos 
possíveis que não estavam sen-
do trilhados. 

Este contato também tem 
sido relevante para que as 
pessoas sintam-se acolhidas, 
ouvidas e atendidas. Os cursos 
que são oferecidos pelos Colé-
gios Tecnológicos (Cotecs), de 
acordo com a demanda local, 
os programas Mais Empregos 
e Mais Crédito, além do Fundo 
de Equalização para o Empre-
endedor (Fundeq), são ferra-
mentas que potencializarão 

os goianos, fazendo com que 
as pessoas sejam mais quali-
ficadas e consigam ter mais 
oportunidades de emprego e 
de empreender. Neste momen-
to, em que o auxílio emergen-
cial chega aos últimos meses, 
cerca de 180 mil goianos que 
dependiam exclusivamente 
deste benefício poderão ficar 
sem renda, de acordo com o 
Informe Técnico do Instituto 
Mauro Borges (2021). 

As ações da Caravana da 
Retomada atuam em conjunto 
para potencializar a oferta de 
emprego, de qualificação, de 
empreendedorismo e, portan-
to, da produção. São atuações 
da Retomada que já estavam 
sendo realizadas antes do fim 
do auxílio e que tem sido cada 
vez melhor ajustadas em cada 
localidade da nossa região. 
As conexões, sejam entre as 
secretarias, outras instituições 
ou cidadãos goianos, são es-
senciais para que possamos 
traçar os melhores caminhos 
rumo ao desenvolvimento de 
Goiás. Estamos e estaremos 
nessa empreitada escolhendo 
as melhores ferramentas para 
garantir a firmeza desses pas-
sos.

DICA DE LEITURA

Caravana da Retomada: Mapeando, 
ouvindo e traçando caminhos

*Suellen Mara é gerente de Avaliações e Informações da Secretaria da Retomada
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