
RETOMADA 
Boletim semanal

EM PAUTAAno 1 - N° 49 - 20 de Agosto de 2021

Equipes da Retomada e Secult Goiás 
 fazem divulgação da Lei Aldir Blanc 

 em sete municípios
A divulgação dos novos editais da Lei 

Aldir Blanc continuou em peso duran-

te essa semana. Para auxiliar artistas e 

artesãos a se inscreverem no edital, a 

Retomada e a Secult Goiás enviaram 

equipes para percorrer sete municí-

pios e alguns distritos e povoados, de 

16 a 20 de agosto. A ação tem como 

foco principal esclarecer dúvidas da-

queles que ainda não fizeram suas ins-

crições para ter acesso ao auxílio pelo 

edital de Artesanato e Arte Popular. 

 Na segunda (16), o primeiro grupo, 

que contou com a assessora da gerên-

cia de Artesanato, Letícia Oliveira, e 

o assessor da Gerência de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas, Andrew 

Fernandes, realizaram atendimento 

em Caxambu e Radiolândia, ambos 

povoados de Pirenópolis. Já na terça 

(17), eles seguiram para São Francis-

co de Goiás, onde também explicaram 

como se inscrever na Lei Aldir Blanc.  

Durante a terça (17) e a quarta (18), os 

gerentes Miriam Pires, de Artesanato, 

e Cleiton Bento, de Parcerias e Convê-

nios, a líder de Áreas e Projetos, Rosane 

de Oliveira, e a auxiliar de Gestão Admi-

nistrativa, Eseni Rodrigues, estiveram 

em Aruanã. A equipe auxiliou a mestre 

artesã Jandira Diriti, referência no Es-

tado na criação e pintura de bonecas 

de argila, a se inscrever no edital do 

auxílio e para obter a Carteira de Mes-

tre Artesã. A maratona de divulgação 

dos editais, ainda na quarta (18), teve 

continuidade em Jaraguá, inscrevendo 

moradores como o artesão Camilo Luz.  

Já na quinta (19), o gerente de Em-

prego e Renda, Rodrigo Rodrigues, e 

a assessora, Ana Paula Oliveira, foram 

até Faina, para tirar dúvidas de arte-

sãos e artistas populares. Na quinta, as 

orientações sobre o auxílio emergencial 

Pirenópolis (Radiolândia)

Pirenópolis (Caxambu)

Pirenópolis (Caxambu)

Aruanã



Jandira Diriti 
(Aruanã)Artesão Camilo Luz (Jaraguá)

FainaAruanã

Vila Aparecida (Jaraguá)

Palestina (Itaberaí)Goiás

Goiás

chegaram a moradores dos distritos de 

Vila Aparecida, em Jaraguá, e Palestina, 

em Itaberaí. Na sexta (20), a equipe do 

governo estadual concentrou ações em 

Goiás, com visitas a artesãos do municí-

pio. O grupo monitorou inscrições nos 

editais e o pré-cadastro da carteira do 

artesão.
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Retomada distribui material  
de divulgação do Caminho de Cora

A agenda de visitas a comerciantes que 

participam do Caminho de Cora começou 

no último domingo (15), em Pirenópolis. A 

chefe de gabinete da Secretaria da Reto-

mada, Lucyanna Marcella Melo, entregou 

uma série de banners informativos produ-

zidos pela pasta, para divulgar a ação do 

Governo de Goiás pelo interior do Estado. 

Além disso, a GoiásFomento apresentou 

linhas de crédito para empreendedores 

que estão na rota do Caminho de Cora. 

Na segunda (16), em Corumbá de Goiás, o 

material foi entregue e instalado nos comér-

cios de Enilma Dias, na Pousada Recanto da 

Serrinha, Fazenda Caiçara, e na Fazenda do 

Quinzinho. Na sequência, em Radiolândia, 

distrito de Pirenópolis, os banners foram 

entregues na Pousada Jardim das Flores.  

Já na terça (17), no povoado de Alvelândia, 

em Jaraguá, a equipe do governo visitou 

a casa de Dona Bilu, moradora da região, 

e agora um dos pontos de convivência 

para os turistas do Caminho de Cora, após 

consultoria do Sebrae. Em Palestina, dis-

trito de Jaraguá, o hostel Vovó Catarina, 

que será um ponto de passagem para os 

turistas, já instalou material de divulgação.  

Na quarta (18), a chefe de gabinete foi 

recebida pelo prefeito de Jaraguá, Paulo 

Vitor Avelar, para continuar a distribuição 

do material de divulgação do Caminho de 

Cora. No mesmo dia, no distrito de São 

Benedito, em Itaberaí, o morador Leandro 

Leite, da Panificadora Café tá Pronto, ins-

talou o banner de divulgação do evento. 

Concluindo a distribuição dos cartazes in-

formativos, na quinta (19) as equipes do 

Caminho de Cora realizaram a entrega para 

o comerciante César Alves, de Calcilândia, 

distrito de Goiás.

Escola Municipal Geraldo de Morais 
(Pirenópolis)

Pousada Serra das Orquídeas 
(Pirenópolis)    

Enilda Dias (Corumbá de Goiás)Escola Municipal Geraldo de Morais 
(Pirenópolis)
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Buteco do Chaguinha 
(Pirenópolis)

Andrea Parrode, chefe 
de gabinete Secult 
Goiás e Ynaê Siqueira, 
vereadora de Pirenópolis 
(Pirenópolis)

Pedro Almeida, da Casa 
do Turista (Pirenópolis)

Chefe de gabinete da 
Retomada, Lucyanna 
Marcella Melo e o 
ultramaratonista Márcio 
Villar

Frabrício Rosa de Santana 
(Vila Aparacida - Jaraguá)

Silvia Ferreira, do 
Restaurante da Dona 
Silvia (Itaberaí)

Hostel Vovó Catarina 
(Palestina - Jaraguá)

César Alves, do Bar do 
Cowboy (Calcilândia - 
Goiás)

Dona Bilu (Alvelândia - 
Jaraguá)
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Caiado assina convênio com UFG para gestão 
de Colégios Tecnológicos e Escolas do Futuro

O governador Ronaldo Caiado assinou, na 

sexta (20), no Salão Dona Gercina Borges 

Teixeira do Palácio das Esmeraldas, um con-

vênio com a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) para que a instituição faça a gestão 

das Escolas do Futuro do Estado de Goiás 

(EFGs) e dos Colégios Tecnológicos do Es-

tado de Goiás (Cotecs). O objetivo é refor-

mular a grade de cursos com a finalidade de 

adequar qualificação e capacitação profis-

sional de acordo com as potencialidades dos 

municípios em que eles estão inseridos, bem 

como a vocação econômica de cada região.

A cerimônia selou o acordo com a univer-

sidade, mediado pelo secretário-geral de 

Governo, Adriano da Rocha Lima. A medida 

é uma iniciativa do Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria de Estado da Retomada e 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

e Inovação (Sedi).

Em Goiás, existem 17 Colégios Tecnoló-

gicos distribuídos em 16 municípios, sob 

responsabilidade da Retomada. Já a Sedi 

é responsável pelas Escolas do Futuro, 

que tem o objetivo de capacitar, qualificar 

e também realizar cursos técnicos para a 

formação de profissionais com perfil des-

tinado ao domínio das tecnologias asso-

ciadas à inteligência artificial, à robótica, 

ao big data, ao data science e à internet 

das coisas (IoT, internet of things, na si-

gla em inglês). Dentre as unidades, a de 

Artes Basileu França, em Goiânia, seguirá 

atuando na formação de pessoas na área 

da música, da dança, do teatro, das artes 

visuais e do circo.



Evento teste oficial do Governo de  
Goiás e da Prefeitura de Goiânia, Festival 
Bon Odori Box terá rígidos protocolos  
de prevenção à Covid-19

O Festival Bon Odori Box será realiza-

do em 28 de agosto, em formato híbrido 

(presencial e on-line), como evento teste 

oficial do Estado de Goiás e da Prefeitura de 

Goiânia. O evento terá como tema “União, 

Esperança e Superação”, e é uma realiza-

ção da Associação Nipo-Brasileira de Goiás 

(Anbg), em parceria com a Embaixada do 

Japão no Brasil. Para que a execução do fes-

tival seja possível, a comissão organizadora 

conta com apoio das secretarias estaduais 

da Retomada, de Saúde, e de Cultura, além 

das municipais de Saúde e de Cultura. O 

festival será realizado a céu aberto, com 

ventilação natural, e taxa de ocupação de 

uma pessoa a cada 4,41 metros quadrados, 

com entradas e saídas exclusivas para cada 

setor. Além disso, os convidados serão aco-

modados em camarotes isolados, de no 

máximo seis pessoas cada. 

Não haverá venda de ingressos e o público 

presencial, composto de convidados, será 

100% testado e monitorado por 14 dias após 

o evento, para que os relatórios sejam uti-

lizados para a avaliação da retomada dos 

eventos pelo Estado de Goiás. O Bon Odori, 

tradicionalmente, é realizado em mais de 

um dia, com público visitante de cerca de 

8 mil pessoas, mas nesta edição, o limite 

de público será oito vezes menor, com mil 

convidados.  O evento será transmitido ao 

vivo pelo canal da Embaixada do Japão no 

Brasil no YouTube, com shows típicos da 

cultura japonesa, com música, dança e taiko 

(tambor japonês). No palco, com 96 metros 

quadrados, também haverá distanciamento 

entre os artistas, e serão cumpridos os pro-

tocolos de segurança. 
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https://www.retomada.go.gov.br/noticias/649-evento-teste-oficial-do-governo-de-goiás-e-da-prefeitura-de-goiânia,-festival-bon-odori-box-terá-r%C3%ADgidos-protocolos-de-segurança-de-prevenção-à-covid-19.html
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Governo de Goiás anuncia adesão do 
Banco do Brasil e Fecomércio-GO como 
parceiros da Caravana da Retomada

O Governo de Goiás anunciou, na se-

gunda (16), a adesão do Banco do Brasil 

(BB) e da Federação do Comércio do 

Estado de Goiás (Fecomércio-GO) como 

novos parceiros da Caravana da Retoma-

da, programa da Secretaria da Retomada 

que leva serviços do Estado e de parcei-

ros para os municípios goianos, a partir 

de um levantamento das demandas e 

potencialidades de cada região. O Banco 

do Brasil integra o time de parceiros com 

a Caravana do Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO), que pretende tirar 

dúvidas e oferecer as oportunidades de 

financiamento pelo fundo, para pulverizar 

o recurso disponível e focar no desen-

volvimento regional do micro e pequeno 

empreendedor.

A parceria com a Fecomércio foi refor-

çada, já que toda a infraestrutura dispo-

nível da lá e do Sesc e Senac em Goiás, 

foi oferecida para ser utilizada pelas edi-

ções da Caravana. Para o secretário da 

Retomada, César Moura, “a aliança com o 

Banco do Brasil vai ampliar a possibilida-

de de atender micro e pequenos empre-

sários que já possuem conta no banco, 

além de permitir acesso fácil ao recurso 

do FCO a quem ainda não é correntista 

do banco”, declarou. 
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https://retomada.go.gov.br/noticias/653-governo-de-goi%C3%A1s-anuncia-ades%C3%A3o-do-banco-do-brasil-e-fecom%C3%A9rcio-go-como-parceiros-da-caravana-da-retomada.html


Caravana da Retomada 
visita Padre Bernardo

A equipe da Caravana da Retomada es-

teve, na quarta (18), em Padre Bernardo, 

oferecendo serviços e ações da pasta, jun-

tamente com seus parceiros, para estimular 

empreendedores locais no crescimento e 

manutenção dos seus negócios. O estande 

do Mais Crédito contou com atendimentos 

da GoiásFomento e do Sebrae Goiás para 

os microempreendedores, além das linhas 

de crédito comerciais e ligadas ao agrone-

gócio. O gerente-geral do Banco do Brasil, 

Gouthier Domingos, ministrou uma palestra 

sobre o crédito do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

para os participantes da ação. Essa foi a 

primeira edição da Caravana com a parti-

cipação do Banco do Brasil como parceiro 

do programa. O grupo também visitou o 

assentamento Boa Vista, para falar com os 

moradores sobre o fortalecimento da agri-

cultura familiar e apresentar o Projeto da 

Cerveja de Mandioca. 

Compuseram a equipe da Caravana, da 

pasta, a superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, e o gerente de Emprego e Ren-

da, Rodrigo Rodrigues. Além do gerente 

Prospecções de Negócios da GoiásFomen-

to, Hudson Marçal, o superintendente de 

Produção Rural Sustentável da Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa Goiás), Donalvam Maia, a gerente 

regional do Sebrae Goiás, Maria José, e o 

coordenador da Organização das Coope-

rativas do Brasil (OCB), Carlos Eduardo.
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Notas

Artesanato goiano
Artesãos de diversos municípios de Goiás 

se reuniram, na segunda (16), com uma 

equipe da Secretaria da Retomada para fa-

lar sobre o edital de Artesanato da Lei Aldir 

Blanc, além de explicarem como realizar a 

inscrição, mostrando passo a passo. Parti-

ciparam a superintendente da Retomada 

do Trabalho do Emprego e da Renda, Raís-

sa Rodrigues, e os gerentes, Cleiton Bento 

(Parcerias e Convênios), Rhaquel Liegem 

(Cooperativismo), Míriam Pires (Artesana-

to), e a líder de Área ou Projeto, Rosane 

Martins. Os artesãos falaram de São Do-

mingos, Morrinhos, Caldas Novas, Goiás, 

Faina, Chapadão do Céu, Mineiros, Jataí, 

Serranópolis, Anápolis, Trindade, além de 

representantes quilombolas e indígenas

Moda em Goiás
O fortalecimento da cadeia produtiva 

da moda em Goiás foi assunto de reu-

nião, na terça (17), entre o secretário 

da Retomada, César Moura, a superin-

tendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

o consultor de estilo, Leandro Pires, e 

o estilista, Theo Alexandre, que repre-

sentavam a Thear Vestuário. O grupo 

discutiu sobre empreendedorismo e 

qualificação especializada em mão de 

obra como forma de fomentar novos 

negócios na área, além da geração de 

empregos no setor. 

Prefeitura de Itarumã
Os projetos das secretarias da Retomada 

e de Cultura foram apresentados, na ter-

ça (17), pelo secretário das pastas, César 

Moura, para o prefeito de Irarumã, Ricardo 

Goulart. Também discutiram a possibilida-

de de uma parceria entre a Prefeitura e as 

pastas, para garantir o desenvolvimento 

econômico e cultural do município.

Aldir Blanc em Porangatu
Representando a Retomada, a asses-

sora da gerência de Intermediação e 

Recolocação do Trabalho, Isabela da Cruz 

Pires, realizou, na terça (17), atendimento 

em Porangatu para auxiliar aqueles que 

querem se inscrever nos novos editais da 

Lei Aldir Blanc. Além de instruir no proces-

so de inscrição, o plantão também serviu 

para tirar dúvidas dos moradores sobre os 

benefícios da Lei.

 BOLETIM SEMANAL |  9  



Notas

 10  |  BOLETIM SEMANAL

Cooperativas em Novo Gama
 O gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis da Secretaria da Retomada, 

Rafael Sôffa, se reuniu, na terça (17), com 

o gerente de Monitoramento Ambiental 

da Secretaria de Estado do Meio Ambien-

te e Desenvolvimento Sustentável, Murilo 

Raphael Dias, e com secretário do Meio 

Ambiente de Novo Gama, Neto Dantas. O 

grupo discutiu planos de cooperação en-

tre as secretarias e a prefeitura, buscando 

alternativas para a geração de renda, em-

prego e desenvolvimento sustentável. Essa 

reunião dá continuidade ao assunto tratado 

na última sexta (17), em que Sôffa e Dantas 

visitaram o lixão de Novo Gama, para ini-

ciar a estruturação da nova cooperativa de 

catadores. O projeto deverá receber incuba-

ção e equipamentos do governo estadual, 

além do novo galpão, cedido pela Prefeitura 

de Novo Gama para retirada do grupo vul-

nerável do lixão, que será desativado.

Reunião da superintendência de Gestão Integrada
A equipe da superintendência de Gestão 

Integrada da Retomada (SGI) se reuniu, 

na terça (17), para discutir sobre auxílio e 

qualificação de processos de aquisição e 

contratação de bens. Participaram o supe-

rintendente de Gestão Integrada, Cristiano 

Gomes, a gerente de planejamento e finan-

ças, Christiane Baylao, as técnicas, Cassia de 

Barros, Cilene Brito e Eliane Albuquerque, a 

contadora Vera do Nascimento, e as asses-

soras, Ana Júlia Vieira e Catarina de Lima.

Circuito Literário Iphan Goiás
No Dia do Patrimônio Cultural, celebrado 

nesta terça (17), o governador  Ronaldo 

Caiado e o secretário da Retomada, César 

Moura, participaram do lançamento do Cir-

cuito Literário Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional em Goiás (Iphan 

Goiás) nos Municípios, em que foi anunciada 

a doação de quase 9 mil obras literárias às 

bibliotecas dos 246 municípios goianos. As 

publicações serão entregues aos prefeitos 

para que integrem as bibliotecas públicas 

de cada município. Na ocasião, a sede da 

Superintendência do Iphan em Goiás tam-

bém recebeu a abertura da Exposição Foto-

gráfica Goiás de Encantos do coletivo Click 

Goiânia, que contou com a participação de 

11 fotógrafos que vão expor os seus registros 

sobre o Patrimônio Cultural, dentre outros 

edifícios e paisagens de todo o estado.
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R$ 74 milhões em financiamento pelo FCO
A 364ª reunião para aprovação de cartas-

-consultas do Fundo Constitucional de Fi-

nanciamento do Centro-Oeste, foi realizada 

na segunda (16), em que o Conselho de 

Desenvolvimento do Estado (CDE/FCO) 

aprovou 35 propostas de financiamento na 

ordem de R$ 74,163 milhões, que devem ge-

rar 194 empregos diretos. Do total aprova-

do, R$ 25,481 milhões foram destinados ao 

setor rural com previsão de gerar 38 vagas 

de trabalho, enquanto R$ 48,681 milhões 

contemplam o setor empresarial que deve 

gerar 156 novos empregos. O secretário da 

Retomada, César Moura, também apresen-

tou o projeto Caravana FCO Empresarial, 

que visa a pulverização do crédito do Fun-

do. A previsão do projeto é que todos os 

246 municípios goianos sejam atendidos 

pelo FCO. Para isso, todas as agências do 

Banco do Brasil no Estado estarão aptas 

para receber solicitações de financiamento 

do Fundo de forma mais simplificada.

Cooperativismo em Israelândia
A gerente de Cooperativismo da Retoma-

da, Rhaquel Liegem, esteve em Israelândia 

na terça (17). Após reuniões virtuais com 

representantes e produtores do município, 

o encontro promoveu uma palestra para 

esclarecer dúvidas, auxiliar na parte buro-

crática e visitar a futura cooperativa de leite, 

que tem o nome previsto de Cooperlândia. 

Acompanhando Liegem, estava o consultor 

Emanuell Lopes, do Sistema OCB/GO, que 

integra o programa Coopera Goiás.



Notas

Mais Crédito e Mais 
Empregos na Ceasa-GO

Afim de discutir uma parceria entre a 

Retomada e as Centrais de Abasteci-

mento de Goiás (Ceasa-GO), o secre-

tário da pasta, César Moura recebeu o 

diretor presidente da Ceasa-GO, Lineu 

Olímpio, na quarta (18). O interesse é 

levar os programas Mais Crédito e Mais 

Empregos para a sede da Ceasa-GO e 

ter mais um ponto físico dos programas, 

alcançando mais interessados. A ge-

rente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, 

também participou do encontro.

Atendimento a prefeituras
A agenda de atendimentos do secretário 

da Retomada, César Moura, contou com a 

visita de três prefeitos, na terça (17), para 

apresentar os projetos e ações da pasta e 

buscar parcerias entre os municípios e o 

Estado. Acompanhados pelo assessor do 

deputado estadual, Lissauer Vieira, Roberto 

Queiroz, Moura recebeu o prefeito de Cam-

pestre, Fabiano Capuzzo, e primeira-dama, 

Fernanda Capuzzo, para alinhar os últimos 

detalhes da passagem da Caravana da Re-

tomada no município. O secretário também 

recebeu o prefeito de Varjão, Rafael Perei-

ra, com o presidente da Câmara municipal, 

Odenir da Mota, e o assessor do prefeito, 

Marcelo Eduardo. Moura ainda conversou 

com o prefeito de Pontalina, Édson Gui-

marães, sobre as principais demandas do 

município.

Campestre de Goiás

Varjão

Pontalina
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Notas

Incubacoop e UFG
Na quarta (18), o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, se 

reuniu com coordenador da Incubadora Social da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Fernando Bartholo. Eles alinharam as demandas de convênio com a UFG para realizar a 

incubação de cooperativas voltadas para catadores no projeto Incubacoop.

Ações conjuntas entre Retomada, Semad e Cemam
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, se reuniu na quinta (19), com re-

presentantes do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (Cemam) e da Secretaria de Es-

tado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad). O grupo apresentou o 

processo de implementação da Resolução 

Cemam n.º 107/2021, que trata das diretrizes 

para o licenciamento ambiental das ativida-

des de impacto local. Além disso, também 

foi discutido sobre a deliberação da Minuta 

de Resolução que trata da composição e 

atribuições da Corte de Conciliação de Li-

cenciamento Ambiental de Atividades de 

Impacto Local.

Prefeitura de 
Lagoa Santa

O secretário da Retomada, César Moura, e 

a superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

receberam, na quinta (19), a prefeita de La-

goa Santa, Nucia Kelly, e a vice-prefeita, Ve-

ronice Rodrigues. O grupo discutiu sobre o 

funcionamento da Lei Aldir Blanc e futuras 

parcerias entre a Prefeitura e o Estado para 

os artistas locais.



Cooperativismo em parceria com Juceg e PGE
Na quinta (19), o gerente de Desenvolvi-

mento de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, se 

reuniu com procuradores gerais do Estado, 

Francisco Neto e Frederico Tormin; e com 

a gerente de Apoio Institucional da Juceg, 

Ana Paula Chaves. O grupo discutiu sobre 

os benefícios dados às cooperativas pelo 

projeto Incubacoop, que também abrange 

taxas de arquivamento na Junta Comercial.

Programas da Retomada em Santo Antônio
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu na quinta (19), o deputado estadual 

Bruno Peixoto, o prefeito de Santo Antônio 

de Goiás, Kleber Freitas, e o secretário de 

Desenvolvimento Econômico do município, 

Gorjeas de Brito. Moura apresentou aos par-

lamentares os programas Mais Empregos 

e Caravana da Retomada, além dos cursos 

do Colégio Tecnológico (Cotec).
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MAIS EMPREGO OFERECE 231 VAGAS
NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
GOIANIRA E PALMEIRAS DE GOIÀS

PARA SE CANDIDATAR A UMA DESSAS VAGAS VOCÊ PRECISA:
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Crédito e Empregos para mulheres
A Retomada iniciou as discussões para or-

ganizar a Semana da Mulher Empreendedora, 

com ações voltadas ao mercado de trabalho e 

crédito específico ao público feminino. Equipe 

da secretaria planeja iniciativas para o even-

to com os programas Mais Empregos e Mais 

Crédito. A primeira reunião teve a participa-

ção das gerentes da Retomada Yara Nunes 

(Intermediação e Recolocação no Trabalho) 

e Suellen Mara (Avaliações e Informações). A 

secretária executiva da Secretaria Municipal 

de Politica Pública para Mulheres de Goiânia, 

Ludmila Rosa também participou do encontro.

Em uma reunião, na quinta (19), para deliberação de capacitação para a futura instalação 

do polo de confecção em Porangatu, a assessora Isabela da Cruz, representou a Secre-

taria da Retomada. Participaram do encontro a diretora do Colégio Tecnológico (Cotec) 

do município, Thaís Cesário, o secretário municipal de Indústria, Comércio, Tecnologia 

e Trabalho, Rafael Cândido, a presidente da Associação Comercial Industrial e Agrope-

cuária de Porangatu (Aciap), Raylene Guimarães, o analista do Sebrae do norte goiano, 

Ewerton Miguel, e os representantes do Senai, Josué e Alessandra.

Polo de confecção em Porangatu

Melhorias no mercado 
de trabalho em Goiás
Em reunião extraordinária do conselho 

estadual do trabalho (Cter), a gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho 

da Retomada, participou de votação do 

plano de ação, na quinta (19). Na ocasião, 

Nunes participou de tratativas de melhorias 

para a empregabilidade no estado.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Coletiva de Imprensa sobre Bon Odori Box
O secretário da Retomada, César Moura, participou, nesta terça (17), de uma coletiva 

de imprensa, que foi realizada no Kaikan, com os organizadores do Festival Bon Odori 

Box, evento teste oficial do Estado de Goiás. Moura falou sobre os protocolos de segu-

rança adotados para a Record TV Goiás, a TV Anhanguera, TV Brasil Central (TBC) e 

CBN Goiânia.

Novidades nos Cotecs
O secretário da Retomada, César Moura, 

falou para a TBC sobre as melhorias que 

são oferecidas nos Cotecs após a assina-

tura do convênio do Governo de Goiás e 

a UFG para gestão das 17 unidades dos 

Colégios Tecnológicos.
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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

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
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O Caminho de Santiago, mais impor-

tante peregrinação católica do planeta, 

retomou as atividades em julho deste 

ano limitado às regras de segurança sa-

nitária próprias da Espanha. O mesmo 

vai acontecer com o Caminho de Cora 

Coralina, de acordo com as normas ge-

rais do Brasil. O momento é de planejar 

a reabertura a partir de amplo diálogo 

entre as iniciativas pública e privada, 

com presença marcante da vontade 

das populações locais envolvidas.

 O Caminho de Cora é modelo inteli-

gente de política pública. Tratado como 

programa de Estado, converteu-se em 

um dos mais qualificados projetos cul-

turais de Goiás e encontra-se integrado 

à Rede Brasileira de Trilhas de Longo 

Curso. Mesmo interrompido pela pan-

demia, o Caminho de Cora manteve-se 

vivo justamente pela abrangência dos 

300 quilômetros de caminhada. Pou-

cas propostas conseguem renuir histó-

ria, sustentabilidade ambiental, turismo 

responsável, aventura, peregrinação 

cultural e encontro com a espirituali-

dade na poesia de Cora Coralina.

No tempo em que estátuas são in-

cendiadas, o Caminho de Cora faz via 

inversa. Recupera os valores históricos 

sobre os quais está construída a socie-

dade goiana. Somos um povo único, 

fruto da aventura colonial, com mui-

De volta ao Caminho de Cora

*Ynaê Curado  é é vereadora de Pirenópolis (DEM),  empresária do turismo e do agronegócio.
..

LEITURA
DICA DE

Yanê  
Curado* 

ta história para contar sobre o Ciclo 

do Ouro naquele que era longínquo e 

abandonado sertão no Planalto Central 

do País. Goiás tem a dignidade de pos-

suir singular expressão da cultura cai-

pira brasileira. Ela se entrega genuína e 

inteiramente na longa caminhada entre 

Corumbá, passando por Pirenópolis, e 

Goiás, a consagrada Cidade Patrimônio 

da Humanidade.

 É importante ligar o GPS do Caminho 

de Cora na vastidão da biodiversidade 

do Cerrado, segundo maior bioma bra-

sileiro, cuja riqueza ainda tem muito a 

ser descoberta. A pé, de bicicleta ou 

a cavalo, o Caminho de Cora é aven-

tura desafiadora, como toda trilha de 

longo curso. Por outro lado, possui o 

diferencial dos diversos ecossistemas 

do Cerrado goiano. São amplas as pos-

siblidades naturais de entretenimento, 

coleta de frutos e água, para não falar 

das paisagens de indescritível beleza 

fotográfica.

   O Caminho de Cora foi muito bem 

traçado para alcançar o que existe de 

mais significativo da geografia, da his-

tória, da cultura e dos ambientes na-

tural e urbano de Goiás. Não se trata 

de obra pronta e acabada. Ainda há 

muito chão até que se completem os 

investimentos em infraestrutura, além 

do envolvimento decisivo da iniciativa 

privada para torná-lo um bem turísti-

co viável. O maior legado, no entanto, 

será a valorização das populações lo-

cais, especialmente dos povoados, que 

precisam ser ouvidos, respeitados e 

recompensados pelas decisões políti-

cas e operacionais que trarão de volta 

o Caminho de Cora Coralina.


