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Retomada e Agehab levam serviços do 
Programa Mais Empregos para Residencial 

Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz

Retomada e Agehab levam serviços do 

Os serviços do Programa Mais Empregos e de par-
ceiros chegaram a moradores do Residencial Nelson 
Mandela, no Bairro Vera Cruz, região Oeste de Goiânia, 
neste sábado (30/1). As 1.616 famílias do conjunto 
habitacional têm acesso, mediante agendamento 
para evitar aglomeração, a cursos rápidos, cadastro 
e encaminhamento de vagas de trabalho, consultoria 

de planejamento, acesso a microcrédito, incentivo 
ao empreendedorismo e cadastro de gestantes para 
recebimento de kits de enxoval de bebês. A ação da 
Secretaria da Retomada é realizada em parceria com 
o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Goiás Fomento e Sebrae. 
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O secretário da Retomada, César 
Moura, destacou que os moradores 
têm a chance de sair empregados 
ou empreendedores. “São três mil 
vagas à disposição para quem 
tiver qualificação. E para quem 
precisa de qualificação, estamos 
com apoio do Sebrae trazendo os 
cursos e também crédito com a 
GoiásFomento”, salientou. Moura 
destacou ainda que toda a equipe 
do Governo de Goiás estava no 
local com a missão de levar a pre-
ocupação do governador Ronaldo 
Caiado de preparar os goianos para 
o emprego.

O presidente da Agehab, Lucas 
Fernandes, destacou que o traba-
lho integrado é uma das prerro-
gativas da gestão do governador 
Ronaldo Caiado. “O Governo de 
Goiás, em parceria com o Governo 
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Federal viabilizou as moradias. E 
agora está promovendo esta ação 
para qualificar os moradores para 
o mercado de trabalho e geração 
de renda, oferecendo inclusive 
empréstimo para abertura de pe-
quenos negócios”, disse Fernandes.

O presidente da GoiásFomento, 
Rivael Aguiar, salientou que está 
sendo colocado à disposição linhas 
de crédito com taxas de juros sub-
sidiadas para quem queira montar 
ou ampliar o próprio negócio. “A 
GoiásFomento participa com muito 
orgulho desse evento do Governo 
do Estado, ao lado da Secretaria 
da Retomada, oferecendo linhas 
de crédito com taxas de juros 
subsidiadas para as pessoas voca-
cionadas ao empreendedorismo”, 
declarou. Leia mais



Secretaria debate retomada econômica e social 
com pesquisadores de universidades goianas
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A Secretaria de Estado da Re-
tomada promoveu, na terça (26), 
o 1º Seminário “Ações para a re-
tomada socioeconômica e desen-
volvimento de Goiás”. Professores 
apresentaram parte da produção 
acadêmica de pesquisas realiza-
das nas universidades goianas, 

que podem contribuir para a saída 
da crise causada pela pandemia 
da Covid-19. O debate virtual foi 
transmitido e está disponível na 
íntegra no YouTube da UEG TV, 
da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), parceira do evento. A pro-
gramação do seminário contou 

com a colaboração de professores 
e pesquisadores da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO) e Centro Universitário 
Alves Faria (Unialfa).

Para conferir a íntegra do se-
minário, Leia maisClique aqui

O Governo de Goiás anunciou, na quarta (27/1), a expan-
são do projeto Cerveja de Mandioca, realizado em parceria 
com a Ambev. A expectativa, em 2021, é alcançar todos 
os municípios goianos e impactar positivamente mais de 
mil produtores, com cerca de 7 mil toneladas de mandioca 
produzidas e comercializadas à cervejaria. Durante a live 
que envolveu representantes do Governo de Goiás e da 
Ambev foi anunciada a disponibilização de R$ 855 mil 
para pesquisas de melhoramento genético da mandioca e 
desenvolvimento de novas variedades. Os recursos foram 
captados da Sudeco pela Seapa e Retomada.

Projeto da cerveja de mandioca deve contemplar 
mais de mil produtores goianos em 2021

O secretário César Moura se en-
controu com o presidente Jair Bol-
sonaro na quarta (27), para discutir 
propostas do setor cultural goiano. 
Na oportunidade, o secretário pediu 
a Bolsonaro a liberação de uma linha 
de crédito exclusiva para o setor de 
eventos. César também se reuniu 
com o secretário especial da Cultura, 
Mário Frias, a quem pediu apoio do 
Governo Federal ao projeto Retoma-
da Cultural, da Secretaria da Retoma-
da, e o aumento de prazo para novos 
projetos da Lei Aldir Blanc.

Secretário da Retomada apresenta projeto Retomada Cultural ao 
presidente Jair Bolsonaro e secretário da Cultura Mário Frias
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Equipe da Retomada participou 
de reunião, na segunda (25), para 
definição de riscos e metas para 
programa de Compliance Público. 
Estavam presentes o superin-
tendente de Gestão Integrada, 
Cristiano de Araújo, a gerente de 
Mobilização para Emprego e Ren-
da, Raíssa Rodrigues, a gerente de 
Intermediação e Recolocação no 
Trabalho, Yara Nunes, a gerente 
de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas, Reila Lopes, a assessora 
da superintendência de Gestão de 
Integrada e Comitê Setorial, Ariane 
Moraes, a gerente de Avaliações e 
Informações, Suellen Mara, a ge-
rente de Arranjos Produtivos Lo-
cais e Coordenadora do Artesana-
to Goiano, Míriam Pires, o gerente 
de Parcerias e Convênios, Cleiton 
Bento, a líder de Projeto ou Área, 
Rosane Martins, e a gerente de 
Cooperativismo, Rhaquel Liegem.

Compliance em andamento

Notas

Para fomentar parcerias que 
garantam emprego, renda e co-
operativismo para mulheres vul-
neráveis em Alexânia, a equipe da 
Retomada recebeu, na segunda 
(25), a coordenadora de Turismo 
do município, Karla Monteiro, e a 
diretora de Artesanato, Ivanilde 
Reis. Participaram da reunião a 
gerente de Mobilização para Em-
prego e Renda, Raíssa Rodrigues, 
a gerente de Arranjos Produtivos 
Locais e coordenadora do Ar-
tesanato Goiano, Míriam Pires, 
e a gerente de Cooperativismo, 
Rhaquel Liegem. O grupo de 

Alexânia também se reuniu com 
equipes da Retomada e Prefeitura 
de Goiânia para tratar do cadas-
tramento de artesãos e mestres 
artesãos da cidade. Além disso, 
as servidoras também visitaram 
a Loja do Artesanato Goiano, na 
Casa do Turismo.  

Cooperativismo em Alexânia

O superintendente da Reto-
mada, Cristiano de Araújo, e a 
assessora da superintendência 
de Gestão de Integrada, Ariane 
Moraes, representaram a Reto-
mada em reunião virtual com a 
superintendente de Prioridades 
Governamentais, Neusa Rava-
roto, e a equipe da Secretaria-
-Geral da Governadoria (SGG), 
na segunda (25). Foi discutido o 
uso sistema GoMapp, que agre-
ga todos os projetos que estão 
em andamento na Retomada 
para conhecimento da SGG.

Sistema 
GoMapp
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Notas

Uma equipe da Retomada foi 
recebida em Palmeiras de Goiás, 
na terça (26), para visita técnica 
ao Colégio Tecnológico do muni-
cípio. O grupo foi recepcionado 
pelo prefeito, Vando Victor, que, 
em reunião com os secretários 
de Educação, Ovídio Gonçal-

ves, e de Administração, Cássio 
Lopes, apresentou o levanta-
mento de demandas da cidade 
à Retomada. Estavam presentes 
as gerentes de Intermediação e 
Recolocação no Trabalho, Yara 
Nunes, e de Cooperativismo, 
Rhaquel Liegem.

Retomada 
em Palmeiras 
de Goiás

O secretário da Retomada, 
César Moura, acompanhou, na ter-
ça (26), a cerimônia de posse de 
José Vitti como titular da Secretaria 
de Estado de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC). O evento contou 
com a presença do governador 
Ronaldo Caiado; o vice-governador 
de Goiás, Lincoln Tejota; o presi-
dente da Assembleia Legislativa de 
Goiás, Lissauer Vieira; o presidente 
do Tribunal de Justiça de Goiás, de-
sembargador Walter Carlos Lemes; 
o defensor público geral do Estado, 
Domilson Rabelo; o presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios, 
conselheiro Joaquim de Castro; 
os secretários de Estado Cristiane 
Schmidt (Economia), Adriano da 
Rocha Lima (Geral da  Governado-
ria), Antônio Carlos Neto (Agricul-
tura) e Tony Carlo (Comunicação).

José Vitti na SIC

O secretário da Retomada, César Moura, recebeu, na terça (26), 
a visita do deputado Charles Bento e dos prefeitos de Inaciolândia, 
Cláudio Henrique Caixeta; de Santa Bárbara de Goiás, Job Martins; de 
Buriti de Goiás, Átila Rúbia; e de São Miguel do Passa Quatro, Gilmar 
Pereira. O secretário apresentou o Programa Mais Empregos e os pro-
jetos da Retomada para os representantes, e discutiu parcerias futuras.

Parcerias com prefeituras

Para apresentar os programas 
em desenvolvimento na Retoma-
da, e discutir as ações futuras da 
pasta, o secretário César Moura 
falou, na terça (26), com a rádio 
Bandeirantes Goiânia. Uma das 
pautas abordadas pelo secretário 
foi a da intenção de investimento 
na Indústria Cultural em 2021. A 
entrevista está disponível no You-
Tube da rádio.

Balanço 2020

Clique aqui
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Notas

A equipe da Retomada foi re-
cebida em Palminópolis, na quarta 
(27), pelo prefeito, Franc Elvis Vaz e 
sua equipe, para levantamento das 
principais demandas do município 
e apresentação dos programas da 
secretaria, como o Mais Empregos. 
Também estavam presentes na 
reunião o presidente da Câmara 
Municipal, Luciano Bomtenpo, o as-
sessor do deputado federal Zé Má-
rio, Wesley Rodrigues. As gerentes 
de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho, Yara Nunes, e de Coo-
perativismo, Rhaquel Liegem, tam-
bém se reuniram na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura com 
os secretários da Educação, Ovídio 
Gonçalves, e de Administração, 
Cássio Lopes, para alinhamento de 
parceria entre Prefeitura e Estado 
visando cursos de qualificação e 
profissionalização por meio dos 
Colégios Tecnológicos.  

Retomada em Palminópolis

Uma equipe da Retomada se 
reuniu virtualmente, na quarta 
(27), com o coordenador da incu-
badora social da UFG, o professor 
Fernando Bartholo, e com o analis-
ta do Sistema OCB-GO, Emanuell 
Lopes. O grupo discutiu o projeto 
de criação e fortalecimento de 
cooperativas de reciclagem. Os 
gerentes de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, 
e de Cooperativismo, Rhaquel 
Liegem, também participaram do 
encontro on-line.

Fortalecimento de cooperativas de reciclagem
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Notas

O secretário, César 
Moura, recebeu, na quinta 
(28), a equipe da Secre-
taria de Cultura de Goiás 
(Secult) para alinhar o iní-
cio da Retomada Cultural 
no estado. O projeto visa 
atender os profissionais da 
cultura mais afetados pela 
pandemia por covid-19. Re-
presentaram a Retomada a 
gerente de Intermediação 
e Recolocação no Trabalho, 
Yara Nunes, e o líder de 
Área ou Projeto, Gustavo 
Pompeu. Participaram da 
reunião os gerentes da Se-
cult, de Planejamento e Fo-
mento, Sacha Witkowski, e 
de Fomento ao Audiovisual 
e Criatividade, Wellington 
Dias, além da chefe de Ga-
binete, Leila Soares e sua 
assessora Victoria Nogueira.

Retomada 
Cultural

A gerente de Artesanato da Retomada, Míriam Pires, se reuniu, 
na quinta (28), com coordenadores de vários estados do Brasil. O 
encontro virtual definiu as políticas públicas do Programa do Artesa-
nato Brasileiro (PAB) para 2021, pensando em medidas para compra 
e venda de artesanato durante a pandemia. 

Mercado do Artesanato em 2021

As gerentes de Cooperativismo, Rhaquel Liegem, e de Artesanato, 
Míriam Pires, se reuniram, na quarta (27), para discutir a entrada das 
integrantes da Associação Arca do Cerrado, de Caldas Novas, na Coo-
perativa dos Artesãos de Goiás (Cartago).

Novas integrantes da Cartago

Para apresentar detalhes do projeto da 
cerveja regional de mandioca, a gerente de 
Mobilização para Emprego e Renda da Reto-
mada, Raíssa Rodrigues, recebeu, na quarta 
(27), o prefeito de Piranhas, Marco Rogério, 
conhecido como Chicão, e o diretor de Plane-
jamento Estratégico da Assembleia Legislati-
va de Goiás e ex-prefeito de Piranhas, André 
Ariza. Chicão também conheceu os principais 
projetos e ações promovidos pela secretaria 
da Retomada. 

Programas da 
Retomada em Piranhas
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Notas

O secretário da Retomada e 
presidente do CDE, César Moura, 
comandou, na sexta (29), a 357ª 
reunião do Conselho de Desen-
volvimento do Estado do Fundo 
Constitucional de Financiamen-
to do Centro-Oeste (FCO). O 
encontro analisou 65 cartas-
-consultas e aprovou mais de 
R$ 74 milhões de empréstimos 
para empreendimentos rurais 
e empresariais, com a previsão 

de gerar 210 empregos diretos 
para os municípios goianos. O 
encontro contou com a presença 
do presidente da Federação do 
Comércio do Estado de Goiás 
(Fieg), Sandro Mabel, do supe-
rintendente do Centro-Oeste 
do Banco do Brasil, Gustavo 
Henrique Rosas, do titular da SIC, 
José Vitti, do superintendente da 
Seapa, Donalvam Maia, e outros 
conselheiros.

Equipe da Retomada participou 
de reunião virtual, na sexta (29), 
com os pesquisadores da PUC-
-GO, Antônio Pasqualetto e Pedro 
Pietrafesa, para firmar parcerias na 
área acadêmica. Participaram da 
reunião as gerentes de Avaliações 
e Informações, Suellen Mara, de 
Mobilização para Emprego e Ren-
da, Raíssa Rodrigues, e de Coope-
rativismo, Rhaquel Liegem.

Cartago no 
Sicoob Lojicred

Com o apoio da Retomada, a 
Cooperativa dos Artesãos do Esta-
do de Goiás (Cartago) foi admitida, 
na quinta (28), como cooperada do 
Sicoob Lojicred, onde fará as movi-
mentações financeiras envolvendo 
a entidade. Todo o processo contou 
com auxílio da equipe de gerentes 
de Cooperativismo e de Desen-
volvimento de Áreas Vulneráveis, 
Rafael Sôffa, e de Cooperativismo, 
Rhaquel Liegem. 

R$ 74 milhões do FCO

Cooperativa  
de artesanato 
em Morrinhos

Parceria após seminário A gerente do Artesanato, Miriam 
Pires, e a líder de projetos ou área, 
ambas da Retomada, participaram 
de reunião, na sexta (29), na Casa 
do Turismo, com representantes 
da Cooperativa de Artesãos de 
Morrinhos (CooperArt). Entre os 
assuntos abordados estão a ava-
liação do mercado da CooperArt 
na pandemia. Também participa-
ram a presidente da CooperArt, 
Aparecida Ferreira e a artesã e 
cooperada Ana Rosa de Almeida.
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Yara Nunes*

O trabalho infantil teve início 
durante a Revolução Industrial, no 
Brasil sua origem deu-se na era 
escravocrata. O artigo XXIII da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos dispõe que “todo ser hu-
mano tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego”. O 
trabalho infantil, viola os direitos da 
criança no presente e compromete 
a efetivação de direito ao trabalho 
digno no futuro. A criança que tra-
balha é privada de uma formação 
que a qualifique profissionalmente, 
o que vai deixá-la vulnerável ao 
subemprego ou ao desemprego, na 
vida adulta.

Segundo pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 56,4 milhões de pessoas 
frequentavam escola ou creche em 
2019. Na mesma pesquisa, foi apon-
tado que o atraso ou abandono es-
colar atingia 12,5% dos adolescentes 
de 11 a 14 anos e 28,6% das pessoas 
de 15 a 17 anos. Entre os jovens de 18 
a 24 anos, quase 75% estavam atra-
sados ou abandonaram os estudos, 
sendo que 11,0% estavam atrasados 
e 63,5% não frequentavam escola 

e não tinham concluído o ensino 
obrigatório. 

O menor entre 14 e 16 anos pode 
trabalhar na condição de aprendiz 
e este contrato de aprendizagem 
tem diversas peculiaridades. Para 
promover a inclusão desses meno-
res no mercado de trabalho, dispõe 
o artigo 429 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), que todos 
os estabelecimentos, de qualquer 
natureza, estão obrigados a contra-
tar no mínimo 5% e no máximo 15% 
do quadro de trabalhadores como 
aprendizes devidamente inscritos 
em programas de aprendizagem 
de formação técnico-profissional.

Visando a promoção da qualifi-
cação e colocação de goianos no 
mercado de trabalho para estimular 
o jovem a se qualificar, garantindo 
acesso ao primeiro emprego, a 
Secretaria da Retomada desenvol-
veu o programa Mais Empregos 
que, dentre seus objetivos, tem a 
profissionalização de pessoas em 
idade de aprendiz. O programa 
também oferece possibilidade de 
colocação no trabalho para apren-
dizes e jovens, sem experiência, que 
buscam a primeira oportunidade de 
trabalho.

O Mais Empregos surgiu como 
mais um dos esforços do governa-

dor Ronaldo Caiado para que os 
goianos ocupem vagas de empre-
go em Goiás, nas atuais e futuras 
companhias e indústrias em opera-
ção no Estado. O programa busca 
solucionar o desencontro entre 
oferta e demanda por mão-de-obra 
qualificada a partir dos cursos per-
sonalizados para empresas.

É fundamental mensurar os im-
pactos da pandemia de Covid-19 
e desenvolver políticas públicas 
para amenizar os efeitos negativos 
causados por ela, especialmente 
quando se analisa a atual situação 
econômica, social, cultural e políti-
ca. Vale destacar que a Assembleia 
Geral das Nações Unidas declarou 
2021 como o Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho Infantil, a 
fim de estimular os países a se mo-
bilizarem para o alcance da meta 8.7 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que trata da 
eliminação de todas as formas de 
trabalho infantil e até 2025 acabar 
com o trabalho infantil em todas as 
suas formas.

*Yara Nunes é gerente de 
Intermediação e Recolocação 
do Trabalho da Secretaria da 

Retomada
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Erradicação do trabalho infantil e inclusão do aprendiz
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