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Retomada realiza Semana do Artesão Goiano, 
com webinares, palestras e consultorias

De 15 a 19 de março, a Secre-
taria da Retomada promoveu a 
Semana do Artesão Goiano. A 
programação contou com pa-
lestras, webinares e consultorias 
destinadas aos artesãos de Goiás. 
Na segunda (15), a abertura oficial 
contou com a participação da 
primeira-dama e coordenadora 
do Gabinete de Políticas Sociais, 
Gracinha Caiado e com o secre-
tário da Retomada, César Moura. 
A estreia alcançou mais de 900 
telespectadores e foi transmitida 
pelo canal da Retomada no You-
Tube. Na ocasião, foi lançado o 
selo comemorativo do artesanato 
goiano pelos Correios.

A programação contou com 
palestras sobre microcrédito e 
capacitação para o artesanato; 
importância do cooperativismo 
no artesanato; e consultoria sobre 
empreendedorismo. Na terça-
-feira (16), foi realizado o webinar 
“Como definir preço de venda 
para artesanato” e consultoria 
sobre crédito. Já na quarta (17), 
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a apresentação abordou o 
tema “ações do Programa 
do Artesanato Brasileiro 
para 2021”, além de uma 
mini oficina de biojoias e 
consultoria sobre mídias 
sociais. Na quinta-feira (18), 
as palestras foram sobre po-
líticas culturais e processos 
de ensino e aprendizagem 
em artesanato; identidade e 
sentimentos; indicação geo-
gráfica e territórios criativos. 
O público também conferiu 
uma consultoria sobre a for-
malização do artesão. Para 
fechar a semana, na sexta 
(19), foi ofertado um webi-
nar sobre a importância das 
mídias sociais na divulgação 
e comercialização dos pro-
dutos artesanais; palestras 
sobre “artesanato no con-
texto da economia criativa: 
dimensão e tendências” e 
“designer e iconografia na 
produção artesanal”. O en-
cerramento do evento foi 
feito com a apresentação 
de um vídeo sobre o mestre 
artesão Juão de Fibra.

Todas essas ações foram 
realizadas em conexão com 
os parceiros da Retomada: 
Sebrae, Senar, PAB, Gabinete 
de Políticas Sociais, Goiás-
Fomento, OCB/GO, Cartago, 
professores e pesquisadores 
das instituições de ensino 
UFG e IFG, além de convida-
dos especialistas na área do 
artesanato.



Governador Ronaldo Caiado anuncia  
pacote de R$ 112 milhões para autônomos, 
micro e pequenos empresários

O governador Ronaldo Caiado 
anunciou, na terça (16), a liberação 
de R$ 112 milhões para emprésti-
mos a juro 0% para micro e peque-
nos empresários, desde que não 
demitam funcionários. O recurso 
atenderá também microempreen-
dedores individuais (MEIs) e autô-
nomos. As linhas de crédito serão 
operacionalizadas pela GoiásFo-
mento, pelo Programa Estadual de 
Apoio ao Empreendedor (Peame), 
que integra o pacote de ações de-
terminado pelo governador como 
enfrentamento às medidas mais 
rígidas de isolamento social e fe-
chamento do comércio.

 Os recursos para as operações 
de crédito são provenientes da 
GoiásFomento e entidades parcei-
ras da instituição financeira.  Já os 

recursos para o subsídio dos juros 
serão provenientes do Tesouro Es-
tadual e do Fundo de Equalização 
para o Empreendedor (Fundeq).

 Os empresários contam, ainda, 
com apoio de garantias do Fun-
do de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa (Fampe), do Sebrae e 
da Sociedade Garantidora de Cré-
dito (SGC) e do Fundo Geral do 
Investimentos (FGI) do BNDES. A 
novidade em relação às garantias 
é que os MEIs e trabalhadores 
autônomos contarão ainda com 
garantia integral do Fundo de Aval 
do Estado, o qual terá R$ 8 milhões 
repassados pelo Tesouro Estadual 
para oferta das garantias.

Donos de bares, restaurantes, 
hotéis, pousadas, agências de via-
gens e outras empresas do setor 

do turismo poderão contratar até 
R$ 50 mil com taxa de juros 100% 
subsidiada pelo Estado. O prazo 
é de 36 meses para pagamento, 
com seis meses de carência. Mi-
croempresas dos demais setores 
poderão contratar até R$ 21 mil, 
com taxa de juros 100% subsidiada 
pelo Estado, com igual prazo de 
carência e pagamento. Em ambas 
as situações, a contrapartida 
exigida pelo Governo de Goiás é 
que os empresários não demitam 
os funcionários. 

  Microempreendedores Indi-
viduais (MEIs) e trabalhadores 
autônomos poderão contratar até 
R$ 5 mil, com taxa de juros 100% 
subsidiada pelo Estado, com seis 
meses de carência e 24 meses para 
pagamento.
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Retomada integra pacote de ações para 
enfrentamento ao impacto causado pelo 

isolamento e fechamento do comércio

Todas as 17 unidades dos Colégios Tecnológi-
cos do Estado de Goiás (Cotecs), vão oferecer 
quase 18 mil vagas para cursos de qualificação 
e capacitação profissional, no primeiro semes-
tre de 2021. A prioridade será para áreas de 
empreendedorismo, mercado e venda por lojas 
virtuais e redes sociais. Em janeiro e fevereiro, 
já foram abertas quase 4 mil oportunidades em 
mais de 100 cursos diferentes, todos on-line e 
gratuitos.

A Secretaria da Retomada reforçou o atendimento on-line na oferta de vagas de trabalho, crédito 
a micro e pequenos empresários, além de cursos profissionalizantes. As medidas integram o pacote 
de ações anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado na terça (16), como alternativas para os im-

pactos causados pelo isolamento social e fechamento do comércio. 

Programa Mais Crédito
Agendamento e atendimento on-line, pelo site da Re-

tomada, para micro e pequenas empresas renegociarem 
suas dívidas e acessarem linhas de crédito via GoiásFo-
mento. O empresário interessado em renegociar dívidas 
pode acessar o Clique aqui.Link aqui.

Clique aqui.Link aqui. Clique aqui.Link aqui.

Programa Mais Empregos
Mais de 3 mil vagas de trabalho em todo o Estado, para 

pessoas com e sem experiência. Os trabalhadores podem 
acessar essas vagas clicando aqui. O agendamento é feito pelo 
site do Vapt Vupt, neste link aqui. Outra alternativa é acessar 
o aplicativo do Sine Fácil, para Android , e para iOS  

Colégios Tecnológicos (Cotecs)



Governo de Goiás começa a distribuir máscaras 
N95 para usuários do transporte coletivo

Usuários do transporte coletivo 
de Goiânia começaram a receber 
nesta sexta-feira (19/03) máscaras 
do modelo N95 como medida de 
proteção contra a disseminação 
do coronavírus. A iniciativa do 
Governo de Goiás faz parte da 
terceira etapa da Campanha de 
Combate à Propagação do Coro-
navírus. O Terminal das Bandeiras, 
em Goiânia, foi o primeiro local a 
receber a ação, que é realizada por 
meio da OVG e pelo GPS, e contou 
com participação de servidores da 
Secretaria da Retomada no primei-
ro dia da ação.

O secretário da Retomada, 
César Moura, ressaltou que o obje-
tivo da determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado é garantir um 
pouco mais de segurança para os 
usuários do transporte coletivo. “O 
pessoal tem que trabalhar porque 
são essenciais e estamos refor-
çando a segurança deles. Temos 
que entender que para salvar a 
economia, temos que salvar vidas”, 
alertou. “Uma coisa não está de-
sassociada da outra”, acrescentou. 

Diretor Administrativo e Finan-
ceiro da OVG, Wellington Matos 
explicou que a ação vai percorrer 
todos os terminais de ônibus de 
Goiânia. Segundo ele, neste primei-
ro momento, são 280 mil másca-
ras para serem distribuídas. “Essa 
máscara suporta de cinco a sete 
dias, não pode ser lavada e nem 
receber álcool em sua camada”, 
esclareceu.
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Semana do Artesão Goiano ganha 
cobertura das rádios Band News e RBC FM

Retomada discute criação de cooperativas 
de reciclagem em reunião com UFG e IFG

Para falar sobre a Semana do 
Artesão Goiano, a superinten-
dente da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, foi entrevistada, na 
segunda (15), pela RBC FM e, na 
terça (16), pela Band News FM. 
A superintendente destacou a 
importância da valorização e do 
reconhecimento dos artesãos, que 
é um dos temas do evento.

Equipes da Retomada, da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e do Instituto Federal de Goiás (IFG), se reuniram 
virtualmente, na segunda (15), para tratar de parceria vi-
sando o fortalecimento das cooperativas de reciclagem. 
Participaram os gerentes da Retomada, Rafael Sôffa (De-
senvolvimento de Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem 
(Cooperativismo), o professor da UFG e parte do Projeto 
da Incubadora Social, Fernando Bartholo, e o pró-reitor de 
extensão da IFG, Vinícius Duarte.

Oportunidades de trabalho  
do Programa Mais Empregos

A gerente de Intermediação e Recolocação do Trabalho, Yara Nunes, falou na terça (16), para 
a RBC FM, e na quinta (18), para o Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, sobre o Programa Mais 
Empregos. Todos os dias, são oferecidas aproximadamente 3 mil vagas em todo o Estado para 
pessoas com ou sem experiência e média salarial entre R$ 1.045 a R$ 4 mil.
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Governador Ronaldo Caiado anuncia decreto de 
isolamento social para conter avanço da Covid-19

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na terça 
(16), de coletiva de imprensa com 
o governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado e a primeira-dama e coor-
denadora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), Gracinha Caiado, e 
secretários de outras pastas. Na 
ocasião, o governador esclareceu 
dúvidas sobre o novo decreto de 
isolamento social, que prevê o 
revezamento de atividades eco-
nômicas e uma série de medidas 
de segurança para o controle de 
contaminação por coronavírus. 
Também estavam presentes, o 
vice-governador, Lincoln Tejota, 
o secretário da Casa Civil, Alan 
Farias Tavares, o procurador geral 

de Justiça, Aylton Vechi, os presi-
dentes do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Edson Ferrari, e do 

Município (TCM), Joaquim Castro, 
o presidente da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, Lissauer Vieira.

Plano Estadual de Resíduos Sólidos
Na terça (16), o gerente de Desen-

volvimento de Áreas Vulneráveis da 
Retomada, Rafael Sôffa, participou do 
Grupo de Estudos sobre a implantação 
do Plano Estadual de Resíduos Sóli-
dos de Goiás (Pers). Foram debatidas 
propostas e ações para municípios 
goianos e a execução legal do grupo. 
Participaram os promotores Dr. Juliano 
de Barros, Drª. Daniela Serafim e Drª. 
Sandra Garbelini, a procuradora geral 
do Estado, Juliana Prudente, além de 
representantes da SIC, Semad, AGR, 
TCE e TCM.

Cooperativa na 
Feira do Cerrado

Equipes da Retomada e da OCB/GO se 
reuniram virtualmente, na terça (16), para 
discutir a formalização de uma cooperativa 
para os integrantes da Feira do Cerrado, a 
maior feira de artesanato do Centro-Oeste. 
Representando a pasta, estavam a supe-
rintendente da Retomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a 
gerente de Cooperativismo, Rhaquel Liegem.
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Venda de Artesanato on-line
Com objetivo de estruturar uma plataforma on-line para venda 

de artesanato, se reuniram, na terça (16), equipes da Retomada e do 
Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) de São Paulo e Alagoas. 
Participaram a superintendente da Retomada do Trabalho do 
Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, a gerente de Artesanato, 
Míriam Pires e a líder de Área ou Projeto, Rosane Oliveira, além das 
coordenadoras do PAB, Beatriz Freitas (São Paulo) e Daniela Vas-
concelos (Alagoas). Cooperativa  

de motociclistas
Equipes da Retomada, OCB/

GO e da Cooperativa de Condu-
tores de Motocicleta do Estado 
de Goiás (Coopmego Transpor-
tes) se reuniram, na terça (16). 
Na ocasião, articularam sobre 
parcerias entre os motociclistas 
e as empresas do ramo alimen-
tício. Participaram o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vul-
neráveis da Retomada, Rafael 
Sôffa, o conselheiro da OCB/
GO, Valdenor Cabral e o analista 
da OCB/GO, Diogo Oliveira.Conselho do Fundeq

A primeira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo 
do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq) foi 
realizada, na terça (16), na Secretaria da Retomada. Os conse-
lheiros discutiram a facilitação de acesso ao crédito para em-
preendedores. No encontro, foi aprovada a liberação, através da 
GoiásFomento, de R$ 112 milhões para empréstimos a juro zero, 
voltados a microempresários e autônomos. Estavam presentes, 
o secretário da Retomada, César Moura, da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o secretário Antônio 
Carlos Lima Neto, o superintendente de Produção Rural Susten-
tável, Donalvam Maia, o diretor-presidente da GoiásFomento, 
Rivael Aguiar, a subsecretária de Indústria, Comércio e Serviço, 
Gisele Barreto e o deputado estadual, Cairo Salim, que integra 
o Conselho representando a Alego.

Formação  
em artesanato

Representando a Secretaria 
da Retomada, a gerente de Ar-
tesanato, Míriam Pires, se reuniu 
virtualmente, na terça (16), com 
o coordenador pedagógico do 
Colégio Tecnológico de Formosa, 
Welles Pimentel, e com o coor-
denador da Feira da Lua do mu-
nicípio, Valdemir Xavier. O grupo 
pontuou sobre a possibilidade de 
criar cursos de formação e quali-
ficação em artesanato.
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Pacote de R$ 112 milhões para micro  
e pequenos empresários é destaque na imprensa

O anúncio do pacote do Go-
verno de Goiás, no valor de 
R$ 112 milhões, anunciado pelo 
governador Ronaldo Caiado, 
repercutiu durante a semana 
na imprensa goiana. As ações 
emergenciais são dedicadas aos 
micros e pequenos empresários. 

O secretário da Retomada, César 
Moura, participou dos programas 
Boa Noite Goiás, da TBC, na ter-
ça (16); Goiás no Ar, da Record 
TV Goiás, e Jornal do Meio Dia, 
da TV Serra Dourada; na quarta 
(17). Na quinta (18), César falou 
ao público da Jovem Pan Goiânia. 

Nas entrevistas, o secretário des-
tacou o reforço no atendimento 
on-line dos programas Mais Em-
pregos, Mais Crédito e os cursos 
de capacitação pelo Cotec, além 
do atendimento realizado pelos 
servidores da GoiásFomento para 
oferecer crédito facilitado.

Conexão com o ramo da moda
Em busca de novas cone-

xões que tragam melhorias 
ao polo têxtil de Goiás, uma 
equipe da Retomada se reuniu, 
na quarta (17), com a Câmara 
Setorial da Moda. Participaram 
o secretário César Moura e a 
superintendente da Retomada 
do Trabalho do Emprego e da 
Renda, Raíssa Rodrigues, além 
de equipes da OCB/GO e do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Retomada  
e UEG em ação

A busca de parceria entre a Re-
tomada e a Universidade Estadual 
de Goiás para a criação de cursos 
tecnológicos foi tema de reunião, 
na quarta (17). Além do reitor da 
UEG, Valter Campos, participaram 
da reunião virtual a superinten-
dente da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, e a gerente de Avalia-
ções e Informações da Retomada, 
Suellen Mara.
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Notas
Retomada e SIC

Equipes das secretarias da 
Retomada e de Indústria, Comér-
cio e Serviço (SIC), se reuniram 
virtualmente, na quinta (18), para 
definir parcerias e alinhar projetos 
envolvendo as pastas. Represen-
taram a Retomada, o secretá-
rio César Moura e a gerente de 
Intermediação e Recolocação do 
Trabalho, Yara Nunes.

Cooperativa em Flores de Goiás
Representando a Secretaria da Retomada, a gerente de 

Cooperativismo, Rhaquel Liegem, se reuniu, na quinta (18), 
com uma equipe da OCB/GO. O grupo discutiu a formalização 
de uma cooperativa mista, envolvendo agricultores familiares 
de Flores de Goiás, no Nordeste goiano.

Artesanato  
em Morrinhos

Na quinta (18), equipes da Re-
tomada e da Cooperativa de Arte-
sãos de Morrinhos (CooperArte), 
se reuniram por videoconferência 
para realizar um levantamento de 
ações emergenciais voltadas para 
o artesanato no município. Partici-
param a superintendente da Reto-
mada do Trabalho do Emprego e 
da Renda, Raíssa Rodrigues, e as 
gerentes, Míriam Pires (Artesana-
to) e Rhaquel Liegem (Coopera-
tivismo).

Artigo sobre 
economia 
solidária

Projeto de 
reciclagem

O trabalho de apoio a ini-
ciativas de economia solidária 
do Governo de Goiás, através 
da Secretaria da Retomada e 
parceiros, foi o tema escolhido 
pelo gerente de Desenvolvi-
mento de Áreas Vulneráveis, da 
Retomada, Rafael Sôffa. Confira 
o artigo publicado nesta quinta 
(18), no jornal Diário da Manhã, 
       . 

Representantes da Secreta-
ria da Retomada e da Ambev 
se reuniram virtualmente, nesta 
sexta (19). A empresa apre-
sentou detalhes do projeto de 
logística reversa Embalagem 
Circular. Participaram o se-
cretário da Retomada, César 
Moura, e a superintendente da 
secretaria, Raíssa Rodrigues. 

Clique aqui.Link aqui.
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Cooperativismo 
e crédito

Ações voltadas para cré-
dito e cooperativismo envol-
vendo a Secretaria da Reto-
mada e parceiros foi tema de 
encontro virtual na manhã de 
sexta (19). Além do secretário 
da Retomada, César Moura, 
e do gerente Rafael Sôffa 
(Desenvolvimento de Áreas 
Vulneráveis), participaram 
do encontro o presidente da 
GoiásFomento, Rivael Aguiar,  
o presidente da OCB/GO, Luís 
Alberto Pereira, e Caio Teles, 
do Sicoob Logicred.

Fortalecimento do comércio

Aumento de demanda 
por atendimento 

Os gerentes da Retomada, Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo), se reuni-
ram com empresários do Evoé Café e do Matuto Bar para discutir 
estratégias visando o fortalecimento de bares e restaurantes. O 
grupo falou sobre alternativas para que empreendedores possam 
receber mais apoio do Governo de Goiás, por meio de projetos e 
programas da Retomada.

Em entrevista ao Jornal Anhanguera desta sexta (19), o secretário 
da Retomada, César Moura, explicou sobre a sobrecarga nos canais 
de atendimento da GoiásFomento, ao público que procura por uma 
das linhas de crédito oferecidas pelo Governo de Goiás. Na última 
terça (16), o governador Ronaldo Caiado anunciou um pacote de 
R$ 112 milhões para socorrer autônomos, micro e pequenos em-
preendedores, com oferta de empréstimos a juro zero, desde que 
não demitam funcionários. O telefone e o site da GoiásFomento 
passam por adequações para conseguir receber o imenso número 
de atendimentos. Veja a matéria completa . Clique aqui.Link aqui.

Conteúdo produzido 
pela Comunicação da 

Secretaria da Retomada

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE
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Raíssa Alves Rodrigues*
A Semana do Artesão Goiano 

deixou nítido o quanto a produ-

ção artesanal local é uma das 

mais ricas e singulares do Brasil, 

utilizando-se das mais diversi-

ficadas matérias-primas. Goiás 

possui quase 9 mil trabalhadores 

criativos cadastrados na plata-

forma do Sistema de Cadastro 

do Artesanato Brasileiro (Sicab), 

sendo esse o público alvo do 

evento, realizado pela Secretaria 

de Estado da Retomada, em par-

ceria com a Secult Goiás, o Ga-

binete de Políticas Sociais (GPS), 

GoiásFomento e Goiás Turismo, 

além de outros parceiros como 

Sebrae e Correios.  

A criatividade de nossos ar-

tesãos faz uso desde recursos 

naturais do Cerrado a materiais 

recicláveis para suprir demandas 

que vão da decoração ao vestu-

ário e alcança objetos utilitários. 

Cada peça é única e carrega, 

além de beleza, a história de vida 

daquele artesão e de sua locali-

dade. Porém, apesar de presente 

nos 246 municípios do Estado, a 

maioria desses artesãos não con-

segue tirar 100% de seu sustento 

do bem artesanal que produzem. 

A partir dos mapeamentos 

realizados pela Retomada – que 

foram pano de fundo para a 

concretização do evento virtual 

transmitido pelo canal da secre-

taria no YouTube, de 15 a 19 de 

março –, identificamos dentre 

as possíveis causas dessa desar-

monia a deficiência na qualidade 

de diversos desses artesanatos. 

Muitas peças ainda necessitam 

de melhor acabamento, design, 

valores identitários e/ou valores 

agregados para adicionar mais 

qualidade ao produto final. 

Sendo assim, urge uma políti-

ca pública que gere o empode-

ramento do artesão como indiví-

duo colaborador da sociedade. 

Que, a partir de seu trabalho 

criativo, identifique e reconheça 

o valor cultural das peças e do 

próprio artesão como parte fun-

damental da história do nosso 

Estado. Só assim será possível 

recuperar e documentar o saber 

e o fazer tradicional do artesa-

nato e daremos luz aos tesouros 

culturais que estão esvaindo e 

deixando lacunas importantes na 

nossa história.

Um ano de pandemia nos 

mostrou que esses artesãos po-

dem sim se reinventar e acessar 

mercados antes nunca cogitados 

por muitos deles, como o comér-

cio on-line. A Semana do Arte-

são é exemplo de inovação em 

prol do desenvolvimento desse 

trabalhador, que apesar de ser 

artesanal, precisa acessar ferra-

mentas de inovação tecnológica 

a fim de alçar novos voos e se 

adequar para o futuro que já bate 

nas portas de seus ateliês. 

E é por estar sensível ao po-

tencial econômico e ao valor hu-

mano presentes na produção do 

artesanato goiano, que o Gover-

no de Goiás tem se empenhado 

em capacitar, apoiar e valorizar 

nosso artesão. Uma prova disto 

é a própria Secretaria da Reto-

mada, que possui profissionais 

destinados especificamente 

no atendimento a este público 

ligado ao artesanato. Vale des-

tacar que, desde a criação da 

pasta, contamos com o apoio, 

acompanhamento e participa-

ção presencial do governador 

Ronaldo Caiado e da coorde-

nadora do GPS, primeira-dama 

Gracinha Caiado, nas iniciativas 

desenvolvidas para o reconhe-

cimento, estímulo e divulgação 

dos artesãos goianos. 

Sem falar que a Semana do 

Artesão não terminará no últi-

mo dia do evento, pois iremos, 

a partir dela, disponibilizar no 

canal da Retomada no YouTube 

uma série de entrevistas com ar-

tesãos para compartilhamento 

de experiências. Nosso primeiro 

convidado foi o mestre Juão 

de Fibra, cearense que vive em 

Novo Gama (GO) e acumula 

cerca de 30 anos de experiên-

cia na técnica do trançado com 

fibras vegetais. 

DICA DE LEITURA

Valorizar o artesão goiano  
é valorizar Goiás

*Raíssa Alves Rodrigues é superintendente da Retomada do Trabalho Emprego e Renda, na Secretaria da Retomada


