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Gracinha Caiado entrega  
benefícios do Goiás Social em Edéia

A presidente de honra da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenado-

ra do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), 

primeira-dama Gracinha Caiado, entregou 

na terça (13), diversos benefícios na cidade 

de Edéia, junto ao secretário da Retomada, 

César Moura e secretários parceiros. 

Os benefícios fazem parte do programa 

“Goiás Social”, uma ação integrada de Go-

verno criada para o enfrentamento às des-

proteções e superação das desigualdades 

sociais nos municípios goianos por deter-

minação do governador Ronaldo Caiado. 

A entrega beneficiou mais de 100 pessoas 

que participaram de cursos de qualificação 

profissional e tem como objetivo a geração 

de emprego e renda, oferecendo melhores 

condições de vida às famílias contempladas.

Os cursos foram oferecidos pela Secretaria 

de Estado da Retomada e pela Secretaria 

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Seapa). Os alunos receberam 

os certificados de conclusão dos cursos de 

Confeitaria, Serviços de Beleza, Auxiliar Ad-

ministrativo e Horticultura. Além disso, 60 

beneficiados foram contemplados com o 

cartão de Crédito Social, um recurso voltado 

para aqueles que participam dos cursos de 
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capacitação e que pretendem empreender.

A primeira-dama Gracinha Caiado oficia-

lizou a entrega do Cartão Alimentação a 

todos os alunos da rede de ensino estadual 

de Edéia e, por meio da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG), entregou fil-

tros de barro a 64 famílias em situação de 

vulnerabilidade social na cidade, e levou o 

projeto Meninas de Luz, que atende ges-

tantes de até 21 anos oferecendo diversas 

atividades gratuitas e benefícios para as 

futuras mamães do município.

Além do secretário César Moura, também 

acompanharam a primeira-dama Gracinha 

Caiado, o prefeito de Edeia, Waguinho, o se-

cretário de Desenvolvimento Social (Seds), 

Wellington Matos; o presidente da Emater, 

Pedro Leonardo; bem como o presidente do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar Goiás), Dirceu Moura. 

*Texto adaptado do Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS)*
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Retomada abre processo seletivo 
para 65 vagas temporárias

O Governo de Goiás, por meio da Secre-

taria da Retomada, abre Processo Seletivo 

Simplificado para selecionar 65 profissio-

nais temporários. Os salários variam de R$ 

1.500,00 a R$ 4.665,82, para jornada de tra-

balho de 40 horas semanais, nas áreas de 

administração, arquitetura, contabilidade, 

design, direito, economia, engenharia civil, 

engenharia elétrica, estatística, fotografia, 

tecnologia da informação, matemática, 

pedagogia, assistência social, relações pú-

blicas e apoio administrativo. Do total de 

vagas oferecidas, seis são reservadas para 

Pessoas com Deficiência (PCD). O candi-

dato poderá se inscrever para apenas um 

cargo/função.

Os interessados em participar do processo 

podem se inscrever gratuitamente a partir 

do link no site da Retomada (retomada.

go.gov.br), de 14 a 23 de julho. 

A seleção dos candidatos será realiza-

da em duas etapas, sendo elas: Análise 

Curricular, de caráter classificatório e elimi-

natório e Entrevista, de caráter classificató-

rio e eliminatório. O edital e outros detalhes, 

podem ser conferido na íntegra a partir do 

link  

Caravana da Retomada leva serviços 
a Santo Antônio do Descoberto

As demandas e potencialidades de Santo 

Antônio do Descoberto, no Entorno do DF, 

foram levantadas pela equipe do Gover-

no de Goiás, nesta terça-feira (13), com a 

passagem da Caravana da Retomada. Em 

parceria com a GoiásFomento, o Sebrae, o 

Sistema OCB/GO e a prefeitura, o município 

também ganhou um posto de atendimento 

do Mais Empregos. A partir de agora, o ci-

dadão poderá acessar os serviços de apoio 

ao empreendedorismo, vagas de trabalho 

formal, consultoria gratuita de planejamen-

to, além de orientação sobre microcrédito. 

Durante todo o primeiro dia de funcio-

namento, o público local pôde conferir 

palestras sobre formalização de Microem-

preendedor Individual (MEI), cooperativis-

mo, além de uma reunião com agricultores 

familiares para explicar sobre o Projeto de 

Cerveja Regional de Mandioca. Acompa-

nharam a Caravana os gerentes da Reto-

mada, Rhaquel Liegem (Cooperativismo) 

e Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis).

https://retomada.go.gov.br/noticias/627-secretaria-de-estado-da-retomada-abre-processo-seletivo-para-65-vagas-tempor%C3%A1rias.html


Notas
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Abadia de Goiás
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou, na segunda (12), de reunião com o 

deputado estadual, Rubens Marques, o vice-

-prefeito de Abadia de Goiás, André Bueno, 

e os secretários do município, Divino Alves 

(Meio Ambiente, Indústria e Comércio) e o 

professor Josué (Relações Públicas), para 

apresentar os programas da pasta. Os repre-

sentantes do município solicitaram auxílio e 

parceria da Retomada para fomentar a indus-

trialização e o empreendedorismo na região.

Visita técnica em Morrinhos
Os gerentes Rodrigo Rodrigues (Emprego e 

Renda) e Rhaquel Lieguem (Cooperativismo), re-

alizaram visita técnica, na quinta (15), para checar 

o andamento de ações da Secretaria da Retoma-

da em Morrinhos. A equipe teve reunião com o 

presidente da Cooperativa de Agricultores Fami-

liares de Morrinhos (Cooperfat), para falar sobre 

o Projeto da Cerveja de Mandioca. Os gerentes 

também visitaram a Cooperativa dos Artesãos de 

Morrinhos (CooperArte), onde se encontraram 

com a presidente Neires Aparecida. Na pauta es-

tavam parcerias e próximas ações envolvendo o 

fortalecimento do artesanato no município.

Ações conjuntas entre Retomada e Sebrae
Equipes da Secretaria da Retomada e do 

Sebrae se reuniram, na terça (13), para pro-

gramarem as ações conjuntas do segundo 

semestre de 2021, voltadas para o artesana-

to. Participaram a superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, a gerente de Artesanato, 

Míriam Pires, e a líder de Área ou Projeto, 

Rosane Martins, além das representantes do 

Sebrae, Camilla Costa e Tatiane Alves.
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Conselho da Semad
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, participou, na terça (13), de 

reunião do Conselho da Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad). O grupo se reuniu para esclare-

cimento e detalhamento das propostas de 

emendas apresentadas pela Semad à Minu-

ta de Resolução, que trata do licenciamento 

ambiental das atividades de impacto local.

Agenda da Caravana 
da Retomada

Uma equipe da Retomada se reuniu, na 

quarta (14), para alinhar e organizar as 

futuras ações da Caravana da Retomada 

no segundo semestre de 2021. Também 

fizeram um balanço sobre os resultados 

da visita da Caravana a Santo Antônio do 

Descoberto nesta semana. Participaram a 

superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

e os gerentes, Rodrigo Rodrigues (Empre-

go e Renda), Suellen Mara (Avaliações e 

Informações), Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo) e Rafael Sôffa (Desenvolvimento 

de Áreas Vulneráveis).

Reunião sobre  
o Mais Empregos

As ações do Programa Mais Empre-

gos foram apresentadas, nesta quarta 

(14), ao secretário de Trabalho do Dis-

trito Federal, Thales Mendes Ferreira. 

Na ocasião, discutiram resultados e 

futuros projetos envolvendo o pro-

grama. O secretário foi recebido pela 

superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, e pela gerente de 

Intermediação e Recolocação no Tra-

balho, Yara Nunes.



 6  |  BOLETIM SEMANAL

Notas

Retomada da Economia em Goiás
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou, na quinta (15), da live realizada e 

transmitida pelo Instagram da Fecomércio, 

às 17 horas. Moura falou sobre a retomada 

da economia em Goiás e sobre os resulta-

dos econômicos das ações e programas do 

Governo de Goiás, por meio da secretaria, 

como os projetos desenvolvidos para auxi-

liar artesãos goianos e os de emprego e ren-

da, que oferecem oportunidade de trabalho 

para os cidadãos. O secretário também des-

tacou a importância de fazer conexões com 

outros setores e pastas do governo, que por 

meio de parcerias impulsionam as ações da 

Retomada com diferentes serviços.

Grupo de Estudos da Retomada
Na sexta (16), o Grupo de Estudos da Re-

tomada (Gede) se reuniu para falar sobre 

a caracterização da Economia Criativa em 

Goiás. Com base no informe técnico do 

Instituto Mauro Borges (IMB) de estatísti-

cas e estudos socioeconômicos do Estado, 

o grupo analisou os setores e a regionali-

zação da economia criativa. A assessora 

administrativa da Retomada, Ana Catarina, 

considera que “o Gede proporciona novos 

conhecimentos, onde são abordados temas 

variados, de forma muito enriquecedora, 

pois, cada integrante, com sua bagagem, 

contribui com conteúdo de qualidade.”

Caravana da Retomada em Acreúna
Na quarta (14), uma equipe da Reto-

mada recebeu o prefeito de Acreúna, 

Claudiomar Portugal, para apresentar 

os projetos da pasta e a possibilida-

de de levar a Caravana da Retomada 

para o município, com foco no Mais 

Empregos. Participaram o secretário, 

César Moura, a superintendente da 

Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, e os ge-

rentes, Yara Nunes (Intermediação e 

Recolocação no Trabalho), e Rodrigo 

Rodrigues (Emprego e Renda).
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Treinamento Mais Empregos
Entre os dias 13 a 16 de julho, a assessora 

técnica da Secretaria da Retomada, Letícia 

Oliveira, e a servidora da Central de Vagas 

do Sistema Nacional do Emprego (Sine), 

Cândida Antônia, ministraram um curso do 

Programa Mais Empregos. O treinamento 

foi direcionado aos servidores de Anápolis, 

Jataí, Itapaci e Senador Canedo. O objetivo 

é preparar a equipe para atender a popula-

ção que procurar o local em busca de um 

dos serviços oferecidos.

Diretrizes da Comunicação Setorial
A equipe de Comunicação Setorial da Re-

tomada se reuniu, na quinta (15), para alinhar 

demandas e serviços do setor. O chefe de 

Comunicação, Yuri Lopes, apresentou aos 

assessores de Comunicação, Gustavo Pom-

peu, Victória Cywinski e à estagiária Bárbara 

Ferreira, todos os detalhes do Regulamento 

e Política de Segurança da Comunicação 

Setorial, determinado pelo Programa de 

Compliance Público.

Registro de vacinação em Novo Gama
O assessor administrativo da Retomada, Andrew Frederico Fernandes, esteve em Novo 

Gama de 12 a 16 de julho, para auxiliar os servidores do município a registrar o número de 

cidadãos vacinados contra a Covid-19. Esta iniciativa é uma parceria entre a Retomada, 

a Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) e os municípios que estão com dificuldade 

de atualizar a quantidade de vacinados na região.
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Notas

Artesanato 
em live do IFG

A gerente do Artesanato da Retomada, 

Míriam Pires, participou na terça (13), da 

roda de conversa da Semana do Artesão, 

promovida pelo Instituto Federal da Ci-

dade de Goiás (IFG). O tema do dia foi o 

mapeamento do artesanato goiano, ação 

desenvolvida pela Retomada. A Semana do 

Artesão do IFG foi realizada de 12 a 16 de 

julho com programações voltada para os 

profissionais do artesanato goiano. A insti-

tuição de ensino é a única no Brasil a minis-

trar o curso de Artesanato, na modalidade 

Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Planejamento do Goiás Social
A coordenadora do Gabinete de Políti-

cas Sociais (GPS), a primeira-dama Graci-

nha Caiado, comandou, na sexta (16), uma 

reunião com representantes de todas as 

secretarias e órgãos envolvidos no Goiás 

Social. Pela Retomada participaram o se-

cretário César Moura, a superintendente 

de Profissionalização, Leandra de Assis, e 

a gerente de Intermediação e Recolocação 

do Trabalho, Yara Nunes. Além da avalia-

ção de como foram as ações realizadas em 

Americano do Brasil e em Edéia, o encontro 

serviu para planejar as próximas atividades 

e entregas do programa.
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Goiás Social em Americano do Brasil
A Retomada participou, na sexta (16), de 

entrega de 23 cartões com benefícios para 

concluintes dos cursos oferecidos pela se-

cretaria em Americano do Brasil. Ao todo 

foram 19 cartões para alunos de corte e cos-

tura, 2 cartões para concluintes do curso de 

avicultura e 2 cartões para quem concluiu 

o curso de serviços de beleza. A ação do 

Goiás Social foi fruto de trabalho conjun-

to do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), 

Seds, Seapa e GoiásFomento.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Sagres
Para falar sobre o aniversário de um ano 

da Secretaria da Retomada, o secretário 

da pasta, César Moura, foi entrevistado, na 

segunda (12), por Samuel Straioto, da Rádio 

Sagres. A conversa foi sobre os resultados 

das ações desenvolvidas ao longo desse 

ano de atividade da secretaria. Moura ainda 

apresentou os números do Mais Empregos, 

que ganhou pontos de atendimento em 

mais de 30 municípios de Goiás.

Jovem Pan Goiânia
O estímulo ao cooperativismo foi um dos 

assuntos abordados pelo secretário da Re-

tomada, César Moura, durante participação 

no programa Show da Manhã, na rádio Jo-

vem Pan Goiânia, na sexta (16). César falou 

dos recursos federais e estaduais que se-

rão investidos no fomento de cooperativas 

em todo o Estado, através do Incubacoop, 

projeto lançado pelo governador Ronaldo 

Caiado há duas semanas, em parceria com 

o sistema OCB/GO.

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.

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Andressa Souza Pereira*

A retomada econômica de Goiás também 
passa pelo setor de construção civil, um dos 
maiores responsáveis pela geração de em-
prego e sinal concreto de reaquecimento da 
economia. Para discutir o futuro deste setor 
e como ele pode aliar inovação e geração de 
emprego, a Secretaria da Retomada realizou 
um webinar com cinco palestras virtuais, dis-
poníveis no canal da Retomada no YouTube. 

Platão disse que “A necessidade é a mãe da 
inovação”. Falar de Construção Civil é men-
cionar nossas necessidades básicas, como 
locomoção, moradia e emprego. Desta forma, 
a inovação é inerente a este setor, que é tão 
tradicional. O professor Rodrigo da Mata, da 
Dalmass, explicou sobre sistemas construtivos 
em paredes de concreto para solucionar défi-
cit habitacional, um método que não é novo, 
mas que pode ser feito aplicando novas téc-
nicas de execução, que podem facilitar o uso 
em obras de grande escala.

Cada vez mais vemos projetos que vão além 
do óbvio e que são criados para atender as ne-
cessidades sempre tão urgentes da sociedade 
moderna. A engenheira civil Kelly Miranda, 
uma das convidadas do webinar, citou o uso 
da tecnologia Modelagem de Informação da 
Construção (BIM, na sigla em inglês), que é 
a base utilizada em softwares na construção 
civil, na elaboração do projeto completo de 
um Hospital de Campanha para auxiliar no 
combate à Covid-19 em apenas 14 dias. Para 
este feito, foram necessários 20 profissionais 
de Engenharia, Arquitetura e técnicos da área 
de saúde que trabalharam em conjunto utili-
zando a mesma plataforma. 

Embora seja uma novidade que oferece agili-
dade e eficiência, ainda existe muita resistência 
em implantar novos métodos de elaboração 
e execução de projetos por parte das empre-

sas. Foi o que a arquiteta Yassmin Crosara 
mencionou em sua palestra sobre o universo 
do sistema Revit, um programa que utiliza a 
tecnologia BIM e que traz muita praticidade 
aos profissionais que o utilizam. Este recurso 
também permite que todos os projetos de 
uma mesma obra sejam elaborados em com-
patibilização, e até simultaneamente. 

No âmbito das obras públicas, vemos Goiás 
disparar em obras, e principalmente na 
finalização de muitas que estavam paradas 
há anos. Um exemplo recente é a inaugura-
ção da primeira Escola Padrão Século 21, em 
Aruanã, no início de julho. O Colégio Estadual 
Rio Vermelho estava com as obras paralisadas 
desde 2012, e foram retomadas logo no início 
da gestão do governador Ronaldo Caiado. Na 
palestra sobre Inovação e Tecnologia das ro-
dovias, o diretor de Planejamento da Goinfra, o 
engenheiro Civil Riumar dos Santos, comentou 
sobre o quanto Goiás está investindo cada dia 
mais em equipamentos e tecnologias para a 
execução de obras nas estradas. Também ve-
mos os avanços que estes investimentos tra-
zem à nossa economia, como foi passado na 
fala de Guilherme Resende, diretor executivo 
do Instituto Mauro Borges (IMB). Ele mostrou 
que durante a pandemia do Coronavírus Goiás 
não teve uma queda brusca na economia 
quanto os outros estados e que tem previsões 
positivas quanto a retomada da economia no 
estado. Tudo isso exemplifica que o setor da 
engenharia civil realmente é o termômetro 
da economia. Se nos deparamos com muitas 
obras pelas ruas, é sinal de que a economia 
está girando. 

Projeções positivas e um futuro próspero são 
alguns de nossos objetivos na Secretaria da 
Retomada, bem como impulsionar a economia 
goiana oferecendo mais empregos, oportuni-
dades e capacitação como ferramentas para 
garantir o desenvolvimento econômico e so-
cial de Goiás.

DICA DE LEITURA

Inovação e emprego na 
Construção Civil e Goiás

*Andressa Souza Pereira é engenheira civil e diretora de Colégio Tecnológico na Secretaria da Retomada.

https://www.youtube.com/watch?v=TB0l5S-U2io


*Andressa Souza Pereira é engenheira civil e diretora de Colégio Tecnológico na Secretaria da Retomada.

artesanatobrasileiro.gov.br/acesso

http://artesanatobrasileiro.gov.br/acesso

