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Retomada inaugura nova sede de 
atendimento em Morrinhos

A Caravana da Retomada passou por 

Morrinhos, nesta terça-feira (20), que ago-

ra conta com mais um ponto de acesso aos 

programas da pasta. Além do atendimento 

já realizado na unidade do Vapt Vupt, o Pro-

grama Mais Empregos também terá serviços 

oferecidos à população no novo posto da 

Retomada, que funciona na antiga sede da 

Emater, na Rua Prefeito Felício Chaves, nº 

35, Setor Oeste. O local possui ainda salas 

que podem ser usadas por empresários para 

entrevistas de emprego de futuros funcioná-

rios. Após reforma e adequação do espaço, 

o posto também conta com atendimento 

do Mais Crédito, além de apoio institucional 

para o estímulo do cooperativismo, negó-

cios e artesanato na região. No mesmo local 

funciona também um espaço dedicado para 

coworking e realização de cursos do Colégio 

Tecnológico (Cotec) e de parceiros do Go-

verno de Goiás.

O governador Ronaldo Caiado e o secretá-

rio da Retomada, César Moura, se juntaram, 

na quarta-feira (21), à equipe da Caravana da 

Retomada para conhecer as instalações. Du-

rante a passagem, a comitiva acompanhou a 

realização do curso de cesta de fibras, minis-

trado pelo Senar, parceiro da pasta. No mes-

mo posto de atendimento, conta ainda com 

a nova sede da Cooperativa dos Artesãos 

de Morrinhos (CooperArte), que a Retoma-

da, através da gerência de Cooperativismo, 

acompanha desde sua constituição. A pasta 

auxiliou no processo de realização do CNPJ 

da cooperativa. A equipe da Caravana visi-

tou o local, acompanhada pela presidente da 

CooperArte, Aparecida Neires Pires Ferreira.

A comitiva contou com os gerentes da Re-

tomada, Rhaquel Liegem (Cooperativismo), 

Yara Nunes (Intermediação e Recolocação 

no Trabalho), e Rodrigo Rodrigues (Emprego 

e Renda), além das assessoras, Letícia Oli-

veira, da gerência de Artesanato, e Victória 

Cywinski, da Comunicação.
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Retomada, Semad e SIC discutem ações 
para levar Incubacoop a 17 municípios

Os gerentes da Retomada, Rafael Sôffa e Rhaquel Liegem, se reuniram na segunda (19), 

com equipes das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 

e Indústria Comércio e Serviços (SIC), para alinhar ações do Projeto Icubacoop. Equi-

pes da Retomada visitaram nos últimos dias dez municípios para realizar a estruturação, 

consultorias e incubação de cooperativas de resíduos sólidos, em parceria com a Uni-

versidade Federal de Goiás (UFG) e Sistema OCB/GO. O projeto, será executado em 17 

municípios polos, envolvendo todas as regiões do Estado. Da Semad, participaram os 

gerentes Ingrid Graziele (Políticas de Saneamento e Resíduos Sólidos), Marcelo Valerius 

(Licenciamento Ambiental), e a assessora Andreia Alves. Da SIC estavam a superinten-

dente de Desenvolvimento Regional, Sirlei da Guia e o assessor Marcos Sussumo.

Ações da Retomada são tema 
 do evento Campus Party

Foi realizado de 22 a 24 de julho 

mais uma edição do maior festival de 

tecnologia e inovação do Brasil, a Cam-

pus Party. Desta vez, participaram repre-

sentantes de seis países com objetivo de 

compartilhar experiências sobre conte-

údos como economia, empregabilidade, 

empreendedorismo, tecnologia e inova-

ção. Os ouvintes acompanharam tudo de 

forma virtual e gratuita. 

Na quinta (22), a Retomada participou 

do evento para discutir sobre “A batalha 

entre a economia e pandemia em Goiás”. 

Em nome da secretaria estavam, o secre-

tário da pasta, César Moura e as gerentes 

Yara Nunes (Intermediação e Recolocação 

no Trabalho) e Suellen Mara Couto (Ava-

liações e Informações); além do gestor 

Cultural, Décio Coutinho e o presidente 

da Goinfra, Pedro Sales.
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Cidade Ocidental recebe serviços  
levados pela Caravana da Retomada

A Caravana da Retomada esteve em Ci-

dade Ocidental nesta quarta-feira (21), para 

levar programas da pasta aos moradores do 

município. As ações do Mais Crédito conta-

ram com atendimentos da GoiásFomento e 

do Sebrae para os microempreendedores, 

além de apresentarem as linhas de crédito. 

Na ação, o público conferiu uma palestra da 

Organização das Cooperativas Brasileiras 

no Estado de Goiás (OCB/GO), sobre co-

operativismo para agricultores, costureiras 

e catadores da região. Os artesãos de Ci-

dade Ocidental participaram ainda de uma 

reunião com a líder de Projeto ou Área da 

equipe de Artesanato da Retomada, Rosane 

Martins, para discutir sobre a importância 

de garantir a Carteira do Artesão. A progra-

mação do evento contou ainda com uma 

palestra do Sebrae sobre como administrar 

seu pequeno negócio. Representaram a 

Retomada o gerente de Desenvolvimento 

de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, a líder 

de Área, Rosane Martins, e a assessora, Ana 

Paula Oliveira.
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Notas

Aniversário de  
285 anos de Jaraguá

Ações com 
Governo de Goiás

Representando a Secretaria da Retomada, 

a superintendente de Profissionalização, 

Leandra de Assis esteve em Jaraguá, na 

segunda (19), para participar das come-

morações dos 285 anos do município. Foi 

entregue a reforma do Centro Tecnológico 

de Moda de Jaraguá Ildevan Pereira da 

Silva, que agora, implantou o Banco Ka-

pitol e oferta diversos benefícios aos jara-

guenses com parcerias entre a prefeitura, 

a Retomada, o Sebrae e o Senai. Entre 

autoridades presentes, estava o prefeito 

Paulo Vitor Avelar.

Perfil do Cotec no Instagram
Vem novidade por aí! Em breve, todos os perfis dos Colégios 

Tecnológicos de Goiás (Cotecs), serão reunidos em um único perfil 

no Instagram. Nesta página serão publicadas informações sobre 

todos os Cotecs de Goiás, além de conteúdos que sejam úteis para 

o desenvolvimento profissional dos alunos, parceiros e servidores 

dos Cotecs. Siga o @cotecgoias no Instagram para dicas e novida-

des, e aproveite para deixar um comentário no nosso último post 

dizendo quais temas gostaria de ver na nova página.

Para discutir conexões visando 

melhorias para Goiás, o secretário da 

Retomada, César Moura, se reuniu, na 

segunda (19), com o assessor do Go-

verno de Goiás, Roger Seabra e equi-

pe. Moura apresentou programas e 

projetos da Retomada, com objetivo 

de criar novas parcerias para ações 

futuras da pasta.

Cerveja de Mandioca em Cristalina
Em busca de parceria com a Secretaria da 

Retomada, uma comitiva de Cristalina se reu-

niu, na terça (20), com o secretário da pasta, 

César Moura, e a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, para 

falar sobre os pequenos produtores da região. 

Parte da equipe, o vereador do município, 

Hernani Reis, e o deputado estadual Amilton 

Filho, discutiram sobre o Projeto da Cerveja 

de Mandioca, que foi viabilizado para Crista-

lina, que em breve cultivará mandioca para a 

produção de Esmera de Goiás, da Ambev.
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Notas

Prefeitura de Faina
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na terça (20), o prefeito de Faina, 

Paulinho Vieira, para discutir sobre as de-

mandas e necessidades do município. Além 

disso, foram apresentados os programas e 

ações da pasta para a equipe do município 

do Vale do Araguaia, para que o Governo 

de Goiás possa auxiliar no desenvolvimento 

do município.

Integração para o Caminho de Cora
Na quinta (22), equipes da Retomada, 

Goiás Fomento e Cultura (Secult Goiás) se 

reuniram para falar sobre a programação 

do Caminho de Cora e alinhar as ações que 

serão realizadas em conjunto, nos municí-

pios que fazem parte do trajeto do evento. 

Da Retomada estavam presentes, a supe-

rintendente de Profissionalização, Leandra 

Adriano, os gerentes Rafael Sôffa (Áreas 

Vulneráveis), Rhaquel Liegem (Coopera-

tivismo), Rodrigo Rodrigues (Empregos e 

Renda); a assessora técnica do Artesana-

to, Letícia Oliveira e a diretora do Colégio 

Tecnológico, Andressa Souza. Da Secult 

Goiás participaram a assessora de Projetos, 

Gabrielle Carvalho e o gerente de Fomento, 

Wellington Dias; além do gerente de Agro-

negócios da Goiás Fomento, Petherson 

Santana.

Artesanato em Anápolis
Em nome da Retomada, a gerente do Artesanato 

Míriam Helena Pires e a assessora Técnica Letícia 

de Oliveira, estiveram em Anápolis na quinta e sex-

ta (22 e 23), onde fizeram visitas técnicas a ateliês 

e se reuniram com representantes da prefeitura. 

Oito ateliês de artesãos e a Casa do Artesanato 

de Anápolis foram receberam a visita da equipe, 

que tinha o objetivo de identificar os artistas para 

serem incluídos nas ações da Retomada. Além 

disso, elas se reuniram com a diretora Cultural da 

Prefeitura de Anápolis, Nabila Carneiro, para falar 

sobre a administração de espaços públicos para 

exposição e venda do artesanato.



RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Bolsa Qualificação 
na TBC

A aprovação da lei que cria, entre outros 

benefícios, a Bolsa Qualificação, foi tema 

de entrevista do secretário da Retomada, 

César Moura, à TBC, na sexta (23). O recur-

so será destinado às pessoas em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica que 

participam de cursos profissionalizantes 

ofertados pelos Colégios Tecnológicos do 

Estado. O valor será de R$ 250, conforme a 

carga horária do curso, limitado a 3 parcelas 

e a uma bolsa por aluno. A previsão é de 

disponibilizar dez mil bolsas pelo período 

de 12 meses.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

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
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Zé Mário Schreiner*

Em tempos de pandemia, em que fomos 

desafiados a nos reinventar para superar 

as adversidades, o setor agropecuário não 

parou. Se reinventou e mostrou a força e 

pujança na segurança alimentar do mundo. 

Momento onde a garra dos nossos produ-

tores e produtoras rurais foi fundamental 

para garantir o alimento na mesa das famí-

lias brasileiras. 

Agricultura Familiar desempenha um im-

portante papel na economia, fundamental 

para o abastecimento interno de mercado 

e para o controle da inflação de alimentos. 

Dos 152 mil estabelecimentos agropecuá-

rios em Goiás, 95 mil são de agricultores 

familiares, ou seja, 62% do total, segundo 

o último Censo Agro, divulgado em 2017 

pelo IBGE. Nacionalmente, o setor ocupa-

va 77% das propriedades naquele período, 

o que correspondia a quase 4 milhões de 

estabelecimentos.

Incluir ações direcionadas ao investimen-

to na agricultura familiar e no pequeno 

produtor são de extrema importância para 

fomentar a geração de renda no campo 

e o sustento de centenas de famílias que 

dependem dessa comercialização para seu 

sustento. É com isso que gira boa parte 

da renda dos municípios goianos e, como 

consequência, gera desenvolvimento e 

empregabilidade.

Precisamos reconhecer uma decisão mui-

to acertada do governador Ronaldo Caiado 

ao direcionar investimentos para a agricul-

tura familiar, com políticas públicas voltadas 

à regularização fundiária, à destinação de 

maquinários para o campo, investimentos 

na extensão rural da Emater beneficiando 

produtores, internet em assentamentos, 

entre outros. Mas quero destacar uma ini-

ciativa sem precedentes e que tem feito a 

diferença na produção da agricultura fami-

liar em Goiás, que é o Programa de Aquisi-

ção de Alimentos Estadual (PAA).

Programa, desenvolvido pelo Ministério 

da Cidadania, que já é executado há algum 

tempo no Estado pela Conab, e potencializa 

o desenvolvimento dos pequenos produto-

res no campo, contribuindo sobremaneira 

para diminuir desigualdades, sobretudo na 

distribuição de alimentos para as pessoas 

em maior vulnerabilidade.

O PAA do Estado funciona na modalidade 

Compra com Doação Simultânea, e com-

pra a produção da agricultura familiar, de 

produtores que possuem Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), cujas propostas 

sejam aprovadas junto à Emater. E essa 

produção é doada a famílias em vulnera-

bilidade social indicadas pela Organização 

das Voluntárias de Goiás (OVG) e pelo Ga-

binete de Políticas Sociais (GPS). Ganham 

todos porque a venda já é direcionada a 

essas famílias. 

São benefícios frutos de parcerias diversas 

para a construção de um Estado mais pro-

missor: do Estado com o governo federal, 

com a bancada legislativa federal e esta-

dual, com o Sistema Faeg Senar e outros 

parceiros. 

Todas essas ações vão ao encontro das 

políticas públicas mais necessárias ao meio 

rural, alimentando o campo e a cidade com 

o manejo da terra realizado pelas mãos que 

semeiam de sol a sol aquele que é o grande 

elo da nação: o alimento.

DICA DE LEITURA

Agricultura familiar na 
segurança alimentar 

do mundo

*Zé Mário Schreiner é deputado federal e presidente do Sistema Faeg Senar.
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Saiba como fazer o cadastro,  a renovação ou 
a 2ª via da Carteira do Programa do

 Artesanato Brasileiro (PAB).

Para mais informações:

(62) 98627-4819

artesanato.sretomada@goias.gov.br

Seu cadastro será analisado e você será 
informado por e-mail se foi aprovado ou não, 
e quais os próximos passos nos dois casos.

Clique em "pré-cadastro”

Clique aqui para acessar o site

Artesão Goiano, 
já fez sua carteira?

DORIVAL ELIAS - 
IPAMERI

artesanatobrasileiro.gov.br/acesso


