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Governo de Goiás atende demandas 
de prefeitos e vereadores de mais

 de 50 municípios
Na sexta (5), em Anápolis, o governo 

de Goiás representado pelo Governador 

Ronaldo Caiado recebeu as demandas 

de prefeitos e vereadores de mais de 50 

municípios do interior. O evento foi orga-

nizado pelo deputado estadual Amilton 

Filho, e contou com a presença da ge-

rente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, da Secretaria da Retomada, 

que foi representando o secretário César 

Moura.

O encontro, realizado no Sindicato Rural 

de Anápolis, também contou com presen-

ça do secretário de Estado da Saúde e 

presidente do Ipasgo, Ismael Alexandrino; 

do presidente da Goinfra e da Agehab, 

Pedro Sales, além de representantes do 

Detran-GO, da Seapa e da OVG.
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Retomada cria projeto para organizar dados 
sobre ações da pasta

A gerência de Avaliações e Informações 

da Secretaria da Retomada está em fase 

de revisão e conclusão de um projeto que 

pretende unificar as informações das ati-

vidades desempenhadas pela pasta. Além 

de servir pra embasar relatórios, os dados 

coletados continuamente para atualização 

do sistema poderão ser acessados pelo 

secretário, governador, primeira-dama ou 

qualquer outra autoridade que precise co-

nhecer detalhes gerais ou detalhados. A fil-

tragem de informações poderá ser feita por 

municípios, programas, gênero, idade, entre 

outros fatores. Segundo a gerente Suellen 

Mara, o objetivo é facilitar a divulgação e 

o compartilhamento de informações para 

aprimorar as ações e projetos da secreta-

ria. “Deste modo, poderemos acompanhar 

e avaliar melhor os resultados dos progra-

mas que estão sendo desenvolvidos, além 

de ter um panorama socioeconômico dos 

municípios goianos”, comentou Suellen. 

Além da gerente, a assessora administrativa, 

Ana Catarina de Moura, e o estagiário Pedro 

Simões de Andrade também participaram 

da elaboração do projeto.
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Retomada realiza inscrições de moradores
 da Região Noroeste de Goiânia para 

cursos gratuitos do Cotec
Com as matrículas abertas para os cursos 

gratuitos oferecidos pelo Governo de Goiás, 

via Colégios Tecnológicos (Cotecs), uma 

equipe da Retomada se instalou na região 

Noroeste de Goiânia para auxiliar a popu-

lação com as inscrições. Durante a sexta 

(5) e a manhã de sábado (6), servidores 

estiveram na Escola do Futuro José Luiz 

Bittencourt matriculando os novos alunos.  

As aulas começarão na próxima segunda 

(8), com turmas no matutino, vespertino e 

noturno. No momento estão sendo ofereci-

dos cursos de Consultor de Vendas, Auxiliar 

Administrativo, Serviços de Beleza, Massa-

gista e Auxiliar de Cozinha.

Participaram da ação a superintendente 

de Profissionalização, Leandra Assis, o ge-

rente de Parcerias e Convênios, Cleiton Ben-

to, as diretoras de Cotec, Andressa Souza, 

Annamar de Morais e Ana Paula Oliveira, e 

os assessores técnicos, Paulo Santos e Pa-

trícia Gonçalves.
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Postos do Mais Empregos em 
3 municípios recebem visitas técnicas

Durante a semana, a técnica em Gestão 

Pública, Letícia Oliveira, representando a 

Secretaria da Retomada, participou de uma 

maratona de visitas técnicas pelas unidades 

do Mais Empregos em três municípios. Essa 

supervisão tem como objetivo verificar o 

atendimento nos postos e a busca por mais 

vagas de trabalho a serem oferecidas aos 

trabalhadores da região. A técnica passou 

IPAMERI

PIRES DO RIO

CATALÃO

em Catalão, na quarta (3), em Ipameri, na 

quinta (4), e em Pires do Rio, na sexta (5), 

para conferir os serviços prestados. 

Em Ipameri, ela ainda se reuniu com o se-

cretário de Indústria, Comércio, Trabalho e 

Trânsito do município, Rodrigo Alves Marti-

nho. Eles discutiram sobre a central de va-

gas e sobre estratégias para ampliar a busca 

de vagas de emprego para o programa.
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Caravana da Retomada leva serviços do 
Governo de Goiás e parceiros a Itaberaí

Os parceiros da Caravana da Retomada 

se reuniram para levar serviços e divulgar 

os programas do Governo de Goiás à po-

pulação de Itaberaí, na sexta (5). A pro-

gramação matutina contou com palestras 

sobre o projeto da cerveja de mandioca, 

de como aproveitar a retomada econô-

mica para aumentar suas vendas, orien-

tações sobre o Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO) e o Pronanf, além de 

uma visita técnica no assentamento Dom 

Fernando.

As equipes realizaram atendimentos dos 

programas Mais Empregos, Mais Crédi-

to, formalização de microempreendedor 

individual (MEI), entre outros serviços. 

Além da Prefeitura de Itaberaí, esta edi-

ção da Caravana da Retomada contou 

com parceria da GoiásFomento, Emater, 

Seapa, Senar, Sebrae e Banco do Brasil. 

Representaram a Retomada a superin-

tendente Raíssa Rodrigues, os gerentes 

Rodrigo Rodrigues (Emprego e Renda) e 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo), além 

da assessora técnica Carolina Mesquista.
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NOTAS
NOTAS

Planejamento orçamentário 

Em reunião na quarta (3), o secretário da Retomada, César Moura, apresentou o pla-

nejamento de ações para 2022 à secretária da Economia, Cristiane Schmidt e equipe 

da Secretaria da Economia. O objetivo foi iniciar as discussões sobre o orçamento da 

Retomada para 2022. 

Reunião sobre o Incubacoop
O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis da Retomada, Rafael Sô-

ffa, participou de reunião, na quarta (3), 

com representantes do Sistema OCB/

GO e do Sescoop/GO. Foi discutido os 

encaminhamentos e ações do Incubaco-

op. Participaram, da OCB/GO, o relações 

institucionais Diogo Oliveira, e o analista 

de Cooperativismo, Carlos Eduardo Ma-

tos. Do Sescoop/GO, o superintendente 

Jubrair Gomes Caiado Júnior, o gerente 

Ernane Marques Júnior, e o assessor ju-

rídico, Felipe Oliveira. 

Comissão do 
Migra Cidades

A Comissão da plataforma Migra Cida-

des, que inclui a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho da Retomada, 

Yara Nunes, realizou reunião, na quarta (3). 

O grupo se encontrou virtualmente para 

tratar medidas para facilitar o acesso de 

migrantes ao mercado de trabalho.





NOTAS
NOTAS

Retomada em conexão com o Mães de Goiás

A chefe de gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo, participou de reunião na 

quarta (3). Com representantes do Gabine-

te de Políticas Sociais (GPS) e Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), 

foram alinhadas as agendas de viagens para 

entregas do programa Mães de Goiás. 

Parceria entre Cotecs de Catalão e Unicon
Representando a Retomada, o secretário César Moura e a superintendente de 

Profissionalização, Leandra Assis, se reuniram, na quinta (4), com o presidente da 

União das Indústrias de Confecções de Catalão e do Sudeste Goiano (Unicon), César 

Callegari, e o engenheiro de produção, João Marcos Morais. Eles discutiram sobre in-

centivos a cursos oferecidos pelos Colégios Tecnológicos do município.

Cotec e Emater
A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, e a gerente de Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos, Thaís 

Finatto, visitaram a sede da Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (Emater), acom-

panhadas pelo presidente Pedro Leonardo 

Rezende. Em reunião, discutiram sobre pos-

sível parceria entre a Emater e os Colégios 

Tecnológicos (Cotecs) na oferta de cursos 

gratuitos.
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NOTAS
NOTAS

Programa Centelha
Na sexta (5), a gerente de Avaliação e In-

formação da Retomada, Suellen Mara, par-

ticipou de reunião para tratar sobre ações 

do programa Centelha. Participaram da 

videoconferência, representantes da Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (Fapeg) e do Centro Universitário de 

Goiás (UniGoiás).

Foi destaque no

Foi destaque no Retomada em Conexão
Inteligência emocional apli-

cada ao mercado de trabalho 

foi tema do bate-papo no Re-

tomada em Conexão do úl-

timo sábado (30). Os convi-

dados Laís Bonvino (Analista 

Corporal), Alethéia Ferreira 

(Professora da Face/UFG) e 

Ricardo Limongi (Professor 

da Face/UFG), conversaram 

a respeito da importância do 

autoconhecimento na gestão 

das emoções interpessoais. 

Além disso, os convidados deixaram dicas para os telespectadores de como apli-

car inteligência emocional no trabalho e frisaram que a empatia 

precisa ser exercitada em nosso cotidiano. Apresentado por Suellen 

Mara, o programa é exibido ao vivo pela TV Brasil Central (TBC), às 

13 horas. Você confere o programa da semana passada na íntegra 

pelo YouTube. 

VEJA

AQUI

MAIS
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https://youtu.be/efzflSRLXZk


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


Quem trabalha no agronegócio costuma 
dizer que o setor não para. E, de fato, apesar 
do impacto relevante em alguns segmentos, 
o agro não parou durante a pandemia. Vamos 
recuperar as perdas provocadas por fatores 
climáticos e embargos esporádicos (caso 
da carne bovina exportada para a China) e 
pisar no acelerador. As perspectivas para o 
novo ciclo são animadoras, com previsão de 
recorde na safra de grãos, por exemplo.

Os números ajudam a entender a impor-
tância do agro para a economia goiana. De 
janeiro a setembro de 2021, Goiás somou US$ 
7,4 bilhões em exportações. O agronegócio 
respondeu por US$ 5,9 bilhões deste total, ou 
seja, quase 80%, e exportou para 150 países 
no período, o que comprova a qualidade dos 
produtos e a competência de profissionais e 
empresas do setor. Os dados são do Comex 
Stat do Ministério da Economia.

Ainda de janeiro a setembro deste ano, a 
agropecuária criou 9.037 empregos formais 
em Goiás. Segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério da Economia, houve 30.106 admis-
sões e 21.069 desligamentos. O saldo positivo 
dos nove primeiros meses de 2021 superou 
em 38,1% o resultado do mesmo período de 
2020.

Estes resultados são frutos do trabalho do 
produtor rural, com o apoio do Governo de 
Goiás e a parceria do Governo Federal, de 
Prefeituras e entidades setoriais. O Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO), em 
sua modalidade Rural, exemplifica bem este 
trabalho conjunto, desempenhando uma 
função estratégica no incentivo à produção 
agrícola e pecuária no Estado. Em 2021, de 

A retomada do agro é 
com o pé no acelerador

LEITURA
DICA DE

Tiago 
Mendonça*

janeiro a outubro, a Câmara Deliberativa do 
Conselho de Desenvolvimento do Estado de 
Goiás aprovou 917 cartas-consulta ao FCO Ru-
ral. Os projetos receberam autorização para 
captar R$ 889,9 milhões em financiamentos, 
sendo 91,2% destinados a estabelecimentos 
de mini, pequeno e pequeno-médio portes.

A agricultura familiar também teve atenção 
especial do Governo de Goiás, por meio de 
programas como PAA Estadual (Programa 
de Aquisição de Alimentos), Goiás Social e 
Cerveja de Mandioca. O PAA assumiu papel 
fundamental durante a pandemia ao propor-
cionar complementação de renda aos agricul-
tores familiares e ao mesmo tempo abastecer 
com alimentos as mesas de pessoas carentes 
atendidas por entidades. Até outubro, cerca 
de R$ 3 milhões foram investidos no progra-
ma, beneficiando 823 pequenos produtores 
em 93 municípios goianos.

Coordenado pelo Gabinete de Políticas 
Sociais, junto a outras pastas do governo, 
prefeituras e entidades, o Goiás Social está 
levando cursos de capacitação em avicultura 
(criação de galinhas), olericultura (cultivo de 
hortas) e piscicultura (cultivo de peixes) para 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Isso em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar Goiás). Além da 
capacitação, às famílias que atendem aos cri-
térios do programa, o Estado fornece crédito 
para implantação da atividade. Até outubro, 
27 cursos foram realizados em 10 municípios, 
com 394 certificados entregues.

Já o projeto de Cerveja de Mandioca incluiu, 
até agora, 95 produtores de 23 municípios 
goianos. Eles forneceram quase duas tone-
ladas do produto a indústrias de bebidas. As 
cervejas são comercializadas em comércios 
com bastante sucesso, mostrando que é pos-
sível conciliar demandas sociais, ambientais 
e econômicas.

Esta é a proposta do Governo de Goiás: ga-
rantir segurança alimentar, incentivar o desen-
volvimento sustentável e levar prosperidade 
a todas as regiões, sem esquecer daqueles 
que mais precisam da ajuda do Estado.

*Tiago Mendonça é Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

