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A Retomada reuniu os parceiros da 

Caravana da Retomada para levar 

serviços e divulgar os programas 

do Governo de Goiás à população 

de Lagoa Santa, na (14). Além de 

palestra sobre o projeto da cerve-

ja de mandioca, teve pré-cadastro 

para Carteira do Artesão, registro 

civil, passaporte do idoso, Carteira 

de Trabalho, crédito a micro e pe-

quenos empreendedores, entre ou-

tros atendimentos. Também houve 

exposição do artesanato produzido 

pelos artesãos do município. 

Uma equipe da Retomada realizou 

mapeamento das demandas do mu-

nicípio, que tem 1.406 habitantes. 

Este levantamento tem como obje-

tivo identificar as necessidades dos 

moradores da região e propor ações 

e projetos do Governo de Goiás a 

partir do resultado desta avaliação. 

Além da Prefeitura de Lagoa Santa, 

esta edição da Caravana da Reto-

mada contou com parceria da Goi-

ásFomento, Secult Goiás, Seds, SIC, 

SSP, Seapa, Emater, Senar, Banco 

do Brasil e Sebrae. Representaram 

a Retomada a superintendente Ra-

íssa Rodrigues, o gerente Rodrigo 

Rodrigues e a assessora Natália Paz.

Caravana da Retomada leva 
serviços e programas a Lagoa Santa 
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A semana terminou com edição da Ca-

ravana da Retomada em Buriti de Goiás, 

na sexta (15). Equipe da Retomada falou 

com o público sobre cooperativismo, 

enquanto os parceiros da Seds fizeram 

o passaporte do idoso. O projeto da Cer-

veja de Mandioca foi explicado graças 

ao apoio de técnico da Emater, outra 

parceira da Caravana, assim como a Goi-

ásFomento, o Sistema OCB/GO, o Senar, 

o Banco do Brasil e o Sebrae. 

A programação do evento contou ain-

da com palestras sobre “Como aumen-

tar suas vendas”, “Qualidade do Leite”, 

e atendimento sobre abertura de MEIs 

e levantamento de demandas do mu-

nicípio e região, para encaminhamento 

mais eficaz dos programas e projetos do 

Governo de Goiás.

Realizado pelo Governo de Goiás, por 

meio da Retomada, em parceria com a 

Prefeitura de Buriti de Goiás, o evento 

contou com abertura na manhã de sexta, 

com presença da prefeita Átila Rúbia de 

Deus, os deputados estaduais Cairo Sa-

lim e Charles Bento, e do representante 

do deputado federal Zé Mário, Wesley 

Rodrigues, além de outras autoridades 

municipais.

Buriti de Goiás recebe 
edição da Caravana da Retomada 
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Retomada participa de entrega de cartões 
do Mães de Goiás em três municípios

A chefe de gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo, integrou a equipe do Goiás 

Social na entrega de cartões do Programa 

Mães de Goiás. Na quarta (13), 661 famílias 

de Padre Bernardo receberam o benefício. 

Na quinta (14) foi a vez da equipe do Go-

verno de Goiás visitar novamente Santa 

Terezinha de Goiás para entrega de mais 

cartões. Na sexta (15) foi a vez de Vila Pro-

pício contar com o apoio da Retomada na 

ação do Estado. O Mães de Goiás garante 

R$ 250 mensais a mulheres em vulnerabili-

dade social com filhos entre 0 e 6 anos.
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NOTAS
NOTAS
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Retomada e Conem
A gerente de Avaliações e Informações da 

Retomada, Suellen Mara Couto, participou 

de reunião na quarta (13), com as 36 inte-

grantes do Conselho Estadual da Mulher 

(Conem). Na ocasião, Suellen apresentou a 

Secretaria da Retomada e falou ao grupo 

das principais ações e projetos da pasta. 

Economia solidária 
Na quarta (13), uma equipe da Retomada 

se reuniu para acompanhar a apresentação 

do Projeto Economia Solidária, do Minis-

tério da Cidadania. Para viabilizar futuras 

parcerias, participaram o secretário César 

Moura, a superintendente do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues e o 

coordenador de Tecnologia da Informática, 

Paulo Vitor Machado. O deputado federal 

Glaustin da Fokus e a equipe do Ministério 

da Cidadania também  participaram por 

videoconferência. 

Cooperativismo 
em Campos Verdes

Cooperativismo em Campos Verdes foi 

tema de reunião, na quinta (14), entre o 

secretário da Retomada, César Moura, a 

gerente de Cooperativismo, Rhaquel Lie-

gem, o deputado estadual, Cairo Salim, e 

o vereador Carlos Vaz. O grupo discutiu 

viabilidade da criação de uma cooperati-

va de confecção para a região. 

Caravana da 
Retomada e Alego Ativa

Uma parceria foi firmada, na quinta (14), 

entre os programas Caravana da Retoma-

da e Alego Ativa, uma ação itinerante da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

(Alego) que também realiza atendimentos 

pelo Estado. Uma edição conjunta será re-

alizada em Morrinhos, com foco em arte-

sanato e agricultura familiar. Para organizar 

essa ação, o secretário da Retomada, César 

Moura, e a gerente de Avaliações e Infor-

mações da pasta, Suellen Mara, se reuniram 

com o diretor de Assuntos Institucionais da 

Alego, Simeyzon Silveira, e sua assessora, 

Josie Marçal. 
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Emprego para pessoas com deficiência
Representando a Retomada, a gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho, 

Yara Nunes, participou, na quinta (14), do 

evento virtual promovido pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência, por intermédio da 

Secretaria do Trabalho. A ação discutiu a 

garantia do direito ao trabalho das pessoas 

com deficiência, ao abordar políticas públi-

cas e perspectivas. Também foram apresen-

tados números sobre a inserção da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho e 

as políticas públicas que promovem essa 

inserção.

Mais Empregos em Rio Quente 
Uma visita técnica à unidade do Mais Empregos da Pousada do Rio Quente, foi 

realizada na quinta (14). Representaram a Retomada, a técnica em gestão pública, 

Letícia Oliveira, e a servidora do Apoio Mais Empregos, Laudimilha Freitas. Já do 

Mais Empregos estavam presentes Larissa Gontijo e Rogerio Miranda. O grupo 

discutiu formas de otimizar a oferta de vagas de emprego na região.

Plataforma digital de informação
Na sexta (15), equipes da Retomada se 

reuniram para discutir sobre a aquisição de 

uma plataforma de informação interna, que 

viabiliza o fluxo na comunicação das ações 

da pasta. Participaram, as gerentes Suellen 

Mara (Avaliação e Informação) e Tais Finatto 

(Qualificação Profissional e Colégios Tec-

nológicos); as assessoras Ariane de Moraes 

(Gestão Integrada) e Catarina Moura (Ava-

liação e Informação); além do gestor de 

Tecnologia da Informação, Ricardo De Val.
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APLs de confecção

A superintendente da Retomada do Tra-

balho, do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, recebeu representantes do inte-

rior goiano para discutir viabilidade de de-

senvolver um arranjo produtivo local (APL) 

de confecção. Representaram a Prefeitura 

de Itapuranga os secretários, Ualisson Ma-

rins e Valéria Rodrigues. Pela Prefeitura de 

Itaguaru veio o secretário de Indústria e 

Comércio, José Antônio de Moura. 

Goiás Social em 
Alvorada do Norte
As superintendentes Raíssa Rodrigues 

(Retomada do Trabalho do Empre-

go e da Renda) e Leandra Assis 

(Profissionalização) receberam, na sex-

ta (15), a prefeita de Alvorada do Norte, 

Iolanda Holiceni, e a secretária municipal 

de Assistência Social, Adezângela Ho-

liceni. Na reunião, discutiram sobre as 

inscrições dos cursos do Goiás Social 

que serão realizados no município.

Banco de vagas 
de empregos em 
Caldas Novas

Na sexta (15), foi a vez do posto do 

Mais Empregos de Caldas Novas re-

ceber a equipe da Secretaria da Reto-

mada para vistoria e alinhamento de 

ações visando captação de vagas e 

oferta de oportunidades no município. 

Representaram a Retomada, a técnica 

em gestão pública, Letícia Oliveira, e 

a servidora do Apoio Mais Empregos, 

Laudimilha Freitas.
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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

POP Goiás
Os projetos e ações da Re-

tomada foram discutidos no 

Programa POP Goiás, da TV 

Brasil Central, que contou com 

a participação do secretário da 

pasta, César Moura. O progra-

ma, apresentado por Mariana 

Gridão, foi gravado durante a 

semana e será transmitido na 

próxima terça (2/11).

Foi destaque no 
Retomada em Conexão

As particularidades do 

mercado de trabalho 

para a juventude goiana 

foi tema do bate-papo 

no Retomada em Co-

nexão do último sába-

do (9). Os convidados 

Moisés Ferreira, da UFG, 

Marília Rabelo, da PUC 

Goiás, e Yara Nunes, da 

Secretaria da Retomada, 

conversaram a respeito dos desafios que os jovens enfrentam para ingressar 

no mercado de trabalho, pela falta de experiência e qualificação. Por isso, foi 

citado a importância dos cursos gratuitos oferecidos pelos Colégios Tecno-

lógicos (Cotecs), e das parcerias que têm sido feitas com as universidades 

para contribuir com a o emprego a esses jovens. Apresentado 

por Suellen Mara, o programa é exibido ao vivo pela TBC, às 13 

horas. Você confere o programa da semana passada na íntegra 

pelo YouTube.  

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.youtube.com/results?search_query=tv+brasil+central+retomada+em+conexao
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O grande desafio do novo, e diferente, 

“normal” é a conquista da liderança hu-

manitária e exponencial. Essa é a aposta 

do novo perfil de líder, daquele que vai 

se destacar no contexto pós-pandemia, 

encarando os desafios como oportunida-

des e utilizando os recursos que tem. É o 

momento de repensar e conquistar novos 

comportamentos, cognitivos, emocionais, 

culturais e sociais. 

O líder que está em construção no perí-

odo de pandemia é o líder protagonista, 

com comportamento de motivação intrín-

seca, que inspira e influencia seus lidera-

dos. Esse redesenho do novo perfil de li-

derança tem propósito, já que ele pensa os 

dois ambientes. O interno é a forma com 

que se relaciona consigo mesmo, com o 

processo evolutivo de autoconhecimento, 

e, ainda, como administra suas emoções 

(autogestão). Já o externo reflete a alta 

performance no sucesso das relações em 

toda a gestão, com a habilidade de criar 

um canal de conexão e comunicação 

assertiva com sua equipe, com olhar mais 

colaborativo sobre a liderança genuína, 

situacional, facilitadora, cidadã, flexível, 

coletiva e essencialista.

O mundo corporativo não tem mais es-

paço para a mentalidade fixa, e o mercado 

pós-pandemia será ocupado pela men-

talidade de crescimento, engajamento, 

empatia, resiliência, cocriação e gestão 

O novo perfil de liderança
 pós-pandemia

*Márcia Pires é assessora de projetos da Superintendência de Gestão Integrada (SGI)/Gerência de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GEGDP), na Secretaria da Retomada.

LEITURA
DICA DE

Márcia 
Pires*

humanizada.

Em se tratando de liderança mais inspira-

dora e com propósito, impossível falar des-

te tema e não citar Luiza Trajano e de seu 

modelo de gestão, que emergiu em plena 

crise, com acertadas escolhas tecnológicas, 

atingindo diretamente os microempreende-

dores de todo o Brasil com o marketplace. 

Como ela mesmo disse, “Tudo na minha vida 

é movido ao meu propósito: ser protago-

nista, e não espectadora da vida”. 

Certamente o que vai nortear os princí-

pios do processo de desenvolvimento e 

retomada nas organizações e no mercado 

corporativo no mundo pós-pandemia serão 

as relações mútuas pautadas pelas habili-

dades comportamentais, também conheci-

das como soft skills. As pesquisas apontam 

como as mais importantes, dentre elas, a 

inteligência emocional e cultural, a facilida-

de de se adaptar às novas tecnologias, a 

gestão do tempo e a empatia.

A Secretaria da Retomada aplica em suas 

ações a liderança como um conceito voltado 

para gestão comportamental e flexível, em 

consonância a liderança humanitária, que 

cria oportunidades em meio aos desafios de 

vulnerabilidade social pós pandemia, com 

papel importante de potencializar e fortale-

cer o micro e pequeno empreendedor, com 

foco na qualificação, na empregabilidade e 

desenvolvimento econômico. 

Sem dúvidas, a inteligência artificial, as 

novas tecnologias, como as plataformas 

digitais e os softwares para o home office, 

foram essenciais para a fase imprevisível e 

desafiadora deste período da pandemia, e 

continuará sendo, pela constante mudança 

em face do cenário atual, sobretudo poden-

do afirmar que as relações humanas ainda 

serão mais importantes no processo evolu-

tivo pessoal e profissional nas organizações.  
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VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

