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Mais de 30 moradores do Residencial Nelson 
Mandela fizeram cursos rápidos do Cotec Móvel
Mais de 30 moradores do 

Residencial Nelson Mandela con-
cluíram os cursos oferecidos gra-
tuitamente pelo Programa Mais 
Empregos, através do Cotec Móvel, 
desde o último sábado (30/1). As 
turmas foram reduzidas para manter 
o distanciamento recomendado e 

evitar a propagação do coronaví-
rus. A ação do Governo de Goiás é 
uma determinação do governador 
Ronaldo Caiado para que iniciativas 
estimulem a geração de emprego, 
além da capacitação e qualificação 
dos profissionais. Os serviços dispo-
níveis às mais de 1.600 famílias do 

conjunto habitacional seguem até 
o dia 12 de fevereiro. O movimento 
é realizado pela Secretaria da Reto-
mada, em parceria com o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), GoiásFo-
mento, Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Sebrae e Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego).

Boas práticas na manipulação de alimentos 

Criatividade para Impulsionamento dos negócios 

Confeitagem de bolos

Introdução à panificação 

Excelência em atendimento com o foco do cliente  

Transformando ideias em negócios 
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Projeto Pé no Chão em Americano do Brasil
A Secretaria da Retomada mar-

cou presença na ação do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) e da a 
Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), na última quinta (3). 
A chefe de gabinete da Retomada, 
Lucyanna Marcela Melo participou 
de visita a famílias vulneráveis em 
Americano do Brasil, como parte 
do Projeto Pé no Chão. Com o 
apoio da Agehab, a iniciativa en-
viou técnicos a mais de 100 casas 
em regiões carentes da cidade 
para avaliar as desproteções so-
ciais das famílias. Além da coorde-
nadora do GPS, a primeira-dama 
Gracinha Caiado, a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Caiado, tam-
bém fez parte da comitiva que 
visitou as famílias do município.
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O titular da Retomada, 
César Moura, participou, na 
segunda (1º), de recepção 
ao embaixador da Argenti-
na no Brasil, Daniel Scioli, e 
autoridades que compõem a 
delegação em visita ao Esta-
do. Entre os principais temas 
abordados no encontro estão 
as potencialidades econô-
micas, culturais, turísticas e 
sociais de Goiás. Também 
participaram da reunião os 
titulares da Sedi, Marcio Cesar 
Pereira, da Secretaria-Geral da 
Governadoria (SGG), Adriano 
da Rocha Lima, da Secreta-
ria de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), José Vitti, e 
da secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto. 

Embaixador da Argentina no 
Brasil visita Goiás para discutir parcerias

Equipe da Retomada se reuniu, 
na quarta (3), para elaboração de 
projetos nas áreas de artesanato 
e moda, envolvendo os Colégios 
Tecnológicos. Estavam presen-
tes as gerentes de Mobilização 
para Emprego e Renda, Raíssa 
Rodrigues, e de Artesanato, Mí-

riam Pires, o superintendente de 
Profissionalização, Thiago Pena, a 
líder de Projeto ou Área, Rosane 
Martins, a assessora da superin-
tendência Márcia Pires, e a diretora 
do Colégio Tecnológico Sebastião 
Siqueira, Bruna Melo. 

Na quinta (4), Márcia e o di-

retor de Colégios Tecnológicos, 
Rodrigo Rodrigues, se reuniram 
com o coordenador de moda do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial em Goiás (Senac Goiás), 
Leandro Pires. Na ocasião, foram 
discutidas parcerias futuras para 
cursos na área. 

Retomada inicia tratativas para criar cursos de 
Artesanato e Moda nos Colégios Tecnológicos
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A Caravana da Retomada visitou Uirapuru, na 
quinta (4), para mapeamento das demandas sociais e 
econômicas do município. Os gerentes da Retomada, 
Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis) 
e Suellen Mara (Avaliações e Informações), se reuni-
ram com o prefeito, Elivan Carreiro, a primeira-dama, 
Maylane, comerciantes e pequenos empreendedores, 
no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). 
O grupo também visitou o Assentamento Bacuri, 
com 59 famílias, e de onde saiu uma leva de man-
dioca para a produção de cerveja regional Esmera 
de Goiás, produzida pela Ambev.

A equipe se reuniu com uma das fundadoras 
da Escola Família Agrícola de Uirapuru (EFAU), 
Maria Nazaré de Jesus, e a atual diretora, Vanilda, 
para conhecer a unidade escolar e sua história. O 
grupo conferiu o funcionamento de um biodigestor 
construído pelos alunos, que gera biogás utilizado 
na cozinha da escola e biofertilizante na produção 
de alimentos. Também visitaram a Cooperativa dos 
Produtores Rurais do assentamento Bacuri, para 
alinhamento e promoção de ações envolvendo o 
Coopera Goiás.

Caravana da 
Retomada faz 
levantamento de 
demandas sociais 
em Uirapuru
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Reunião discute parceria entre Retomada, Seapa, 
SGG e Sebrae para oferta de cursos gratuitos

Equipes das secretarias da 
Retomada, Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e 
Secretaria-Geral da Governadoria 
(SGG), se reuniram, na sexta (5), 
para alinhamento com Sebrae dos 
projetos prioritários do Governo. 
Também foi definido o projeto pilo-
to de parceria entre a Retomada, a 
SGG e a Seapa, utilizando de Cases 
Reais das ferramentas apresenta-
das pelo Sebrae.

Participaram da reunião os 
gerentes da Retomada, Raíssa 
Rodrigues (Mobilização para Em-
prego e Renda), e Cleiton Evan-
gelista (Parcerias e Convênios). 
Da Seapa, participaram Donalvam 
Maia (superintendente de Produ-
ção Rural Sustentável) e Juliana 
Rodrigues (gerente de Projetos e 
Inovação Agropecuária). Da SGG, 

Notas

o subsecretário Leonardo Saad, 
e as superintendentes Danielle 
Gomes (Prioridades Governamen-
tais) e Neusa Ravaroto (Captação 
de Recursos), enquanto do Sebrae 
participaram os analistas Francis-
co Júnior (Unidade de Gestão Es-
tratégia), Elaine Souza (Gerência 
Executiva de Governança) e Ca-
milla Carvalho (Gerência Executiva 
de Atendimento).

As mais de 2.700 vagas de 
trabalho oferecidas pelo pro-
grama Mais Empregos foram 
tema de entrevista, na segunda 
(1º). A gerente de Intermediação 
e Recolocação no Trabalho da 
Retomada, Yara Nunes, falou 
sobre a importância da busca 
por qualificação para o Bom 
Dia Goiás, da TV Anhanguera. 
Ela também conversou com 
a equipe da TV Brasil Central 
sobre a busca por uma opor-
tunidade de trabalho e como 
funcionam as vagas do progra-
ma. Yara Nunes falou, na quarta 
(3), também sobre emprego e 
capacitação aos ouvintes da 
RBC FM.

Mais Empregos 
na imprensa
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Notas

Parcerias no agro
A harmonia entre o agronegócio e boas práticas 

ambientais foi pauta de reunião, na segunda (1º), 
com o presidente do Grupo Assy, José Roberto. O 
secretário da Retomada, César Moura, e o superin-
tendente de Profissionalização da Retomada, Thiago 
Pena, discutiram com o grupo parcerias futuras e 
maneiras de inovar no setor.

Estrutura do  
Cotec de Anápolis

Para alinhamento da infraestrutura do 
Colégio Tecnológico de Anápolis, se reuni-
ram, na segunda (1º), o superintendente de 
Profissionalização, Thiago Pena, e a diretora do 
Colégio Tecnológico Sebastião Siqueira, Bruna 
Melo. Foram discutidos projetos futuros para 
melhoria da estrutura do Cotec.

O secretário César Moura e a gerente de Mobilização 
para Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, apresentaram, 
na quarta (3), os programas e projetos da Retomada para 
representantes de Santa Cruz de Goiás. Participaram da 
reunião o vice-prefeito, Claudio Tavares, o presidente da 
Câmara, João Pereira Campos, e o assessor do deputado 
Zé Mário, Alexandre. 

Santa Cruz de Goiás

O secretário César Moura e a gerente de Mobilização 
para Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, receberam, 
na quarta (3), o prefeito de São Simão, Assis Peixoto, e 
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geovâ-
nio. No encontro foram apresentados os programas e 
projetos da Retomada e discutidas possibilidades de 
parcerias entre o Governo do Estado e o município.

Parcerias com São Simão

A gerente de Mobilização para Emprego 
e Renda da Retomada, Raíssa Rodrigues, se 
reuniu, na quarta (3), com representantes da 
prefeitura de Piracanjuba. Na ocasião, foram 
apresentados os projetos e ações da secretaria 
e discutiram um futuro alinhamento de parce-
rias entre a pasta e a prefeitura.

Potencialidades 
de Piracanjuba



 8  |  BOLETIM SEMANAL

Gerência de Artesanato 
da Retomada se reuniu, na 
sexta (5), com equipe da 
prefeitura de Piranhas, na 
Casa do Turismo. No en-
contro apresentaram ações 
da secretaria sobre incen-
tivo do artesanato goiano, 
auxílio no mercado e em 
vendas, além da Carteira do 
Artesão, que traz benefícios como a isenção do ICMS na venda de 
obras e acesso facilitado a financiamento. Estavam presentes as ge-
rentes Míriam Pires (Artesanato), Rosane Martins (Arranjos Produtivos 
Locais), que também é coordenadora do Programa do Artesanato 
Brasileiro no Estado de Goiás, e a líder Rosane Martins (Projeto ou 
Área). Também compareceram, a primeira-dama de Piranhas, Maísa 
Lelis, a superintendente de Habitação, Janaína Pereira e a gerente 
de Programas Sociais do município, Aladia Cardoso.

Notas

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na quar-
ta (3), do programa Boa Noite 
Goiás, da TV Brasil Central, apre-
sentado pelo jornalista Paulo 

Beringhs. Durante o bate-papo, 
Moura citou o ordenamento da 
qualificação e oferta de vagas de 
trabalho, promovidos pelo Pro-
grama Mais Empregos.

Retomada na TBC

Equipes da Retomada, do prefeito de Piranhas, Tiago Freitas, 
e o presidente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Júnior, 
se reuniram, na quinta (4), para apresentar os projetos da se-
cretaria e discutir as demandas do município. Participaram do 
encontro o secretário César Moura e a gerente de Mobilização 
para Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues.

Piranhas

Os gerentes da Retomada, 
Rafael Sôffa (Desenvolvimento 
de Áreas Vulneráveis) e Suellen 
Mara (Avaliação de Informação), 
se reuniram virtualmente com os 
professores da Faculdade de Ad-
ministração, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas da UFG, An-
drea Lucena e Sandro Monsueto. 
A pauta do encontro foi o acerto 
de parcerias envolvendo pesquisas 
acadêmicas sobre retomada eco-
nômica e social de Goiás.

A gerente da Retomada, Mí-
riam Pires, se reuniu, na quarta 
(3), com o coordenador geral de 
Empreendedorismo e Artesanato 
do Ministério da Economia e do 
Programa de Artesanato Brasilei-
ro, Fábio Silva. Na ocasião, foram 
discutidas políticas públicas na-
cionais para eventos e feiras em 
2021, levando em consideração 
toda a questão da pandemia de 
Covid-19.

Feiras de 
artesanato  
em 2021

Parceria  
com UFG

Artesanato em Piranhas



BOLETIM SEMANAL  |  9

Reila Lopes*
Ao criar a Secretaria da Re-

tomada, o governador Ronaldo 

Caiado saiu à frente para o 

enfrentamento dos efeitos da 

pandemia do coronavírus. Com 

visão no futuro, sem tirar os pés 

do presente, iniciou ações para 

mitigar crises nos setores eco-

nômico e social. Tendo como 

prioridade o atendimento às de-

mandas dos 7 milhões de goianos, 

ele teve um olhar especial aos 

servidores públicos que mantém 

toda a estrutura do governo em 

funcionamento.

Um dos primeiros compromis-

sos assumidos e cumpridos pelo 

Governo, apesar da crise eco-

nômica causada pela pandemia, 

foi a regularização dos salários 

e o pagamento da folha dentro 

do mês trabalhado. Tal atitude 

demonstra o respeito a estas pes-

soas, que exercem o gratificante 

e importante papel de servir a 

população goiana.

Além dos efeitos e impactos na 

economia, a pandemia também 

traz consequências na saúde 

psicopatológica das pessoas. A 

mudança na rotina e o isolamento 

social trazem sentimentos como 

medo, depressão, ansiedade, que 

passaram a fazer parte do nosso 

cotidiano. Atentos a isto, nós 

das áreas de gestão de pessoas 

do Governo de Goiás buscamos 

estar mais próximos aos servi-

dores, encontrando formas de 

apoiá-los e orientá-los quanto aos 

desencadeamentos de possíveis 

transtornos.

A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) alerta para os pro-

váveis desencadeamentos de 

sofrimentos psíquico agudo e 

transtornos em parte da popula-

ção que vivencia uma pandemia.

Entre os programas de aten-

dimento ao servidor público de 

Goiás, destaco o Programa de 

Acolhimento ao Servidor (PAS), 

criado pela Secretaria de Esta-

do de Administração (Sead), 

para oferecer apoio psicossocial. 

A ação do Governo atua em 

três níveis. No primeiro, iniciado 

em maio, os servidores foram 

convidados a participarem de 

lives sobre temas com foco nos 

efeitos da pandemia, além de 

publicar materiais como vídeos 

e postagens relativas ao tema. 

A iniciativa inclui dicas de bons 

hábitos durante a pandemia, de 

como tornar seu dia a dia menos 

estressante, reduzir a ansiedade, 

aproveitamento do tempo desen-

volvendo hábitos como a leitura e 

a prática de jogos com a família, 

por exemplo. Outra recomenda-

ção é a inclusão de uma pausa 

durante o dia para fazer algo para 

si mesmo, como um cuidado com 

o corpo, meditação, entre outros.

Os outros dois níveis do PAS 

consistem no acolhimento de 

demanda espontânea do servidor, 

onde são disponibilizados cuida-

dos psicológicos como a escuta e 

apoio emocional realizado por um 

profissional da área. Nas situações 

em que for percebido a necessi-

dade de um acompanhamento 

contínuo e mais amplo, o servidor 

é orientado para um atendimento 

externo por meio do Ipasgo, SUS 

ou rede privada.

Estes e outros programas 

demonstram a busca pela hu-

manização da gestão pública, 

na valorização do servidor, que 

reflete nos serviços prestados e 

na melhoria da vida da população 

goiana. Nós que somos servidores 

públicos fazemos parte de uma 

imensa engrenagem, mas não 

somos máquinas. E o governador 

Ronaldo Caiado tem clareza disso, 

e em suas ações, tem demonstra-

do todo o seu respeito e consi-

deração aos servidores públicos 

de Goiás.
 

*Reila Lopes  é gerente de Gestão 

e Desenvolvimento de Pessoas da 

Secretaria da Retomada

DICA DE LEITURA

Acolhimento humanizado  
do servidor público estadual
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