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Retomada promove 
campanha para incentivar 
a compra de artesanato 
goiano no Dia das Mães

A Secretaria da Retomada pro-
move a campanha “Neste Dia das 
Mães, presenteie com Artesanato 
Goiano”, para incentivar a compra 
de artesanato, além de auxiliar 
no fomento de artesãos afetados 
pelo fechamento do comércio 
em decorrência da pandemia 
de Covid-19. A proposta é que a 
população conheça mais sobre 
produtos artesanais criados por 
goianos, através de uma das 21 
lojas colaborativas espalhadas por 
12 municípios, listados

O titular da pasta, César Moura 
considera que a ação visa tornar 
mais conhecido o trabalho dos 

artesãos goianos. “Aproveitamos 
mais uma data comercial para 
apresentar a diversidade da cul-
tura goiana representada pelo 
nosso artesanato. Acredito ser 
importante conhecer e prestigiar 
a dedicação aplicada nas peças 
que simbolizam nosso Estado”, 
comenta. 

Para a superintendente da Re-
tomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
a iniciativa combina os fatores 
econômicos e afetivos do Dia das 
Mães. “Além do estímulo para que 
os artesãos tenham uma renda a 
mais, principalmente nesse mo-

mento de pandemia, a campanha 
também é uma oportunidade de 
fortalecimento e valorização do 
trabalho artístico que é produzi-
do pelas mãos dos profissionais 
do artesanato goiano”, ressalta 
Raíssa. A gerente do Artesanato 
da Retomada, Míriam Pires, re-
força a questão emocional e de 
resgate histórico promovido por 
obras artesanais. “O artesanato 
tem a cultura no nosso Estado, 
ativa a memória cultural e vem 
cheio de emoções e sentimentos 
e acaba se transformando em um 
objeto de afetividade”, destaca a 
gerente.

https://retomada.go.gov.br/noticias/governo-de-goi%C3%A1s-faz-campanha-de-est%C3%ADmulo-ao-artesanato-goiano-como-presente-para-dia-das-m%C3%A3es.html
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Conhecer as potencialidades re-
gionais do nosso Estado é uma das 
tarefas do programa de Arranjo 
Produtivo Local (APL Goiano), da 
Secretaria da Retomada. Na terça-
-feira (4), uma equipe da secretaria 
realizou quatro visitas técnicas a 
agricultores da área de fruticultura 
em Pirenópolis e região.

O objetivo foi diagnosticar a 
realidade local para o desenvol-
vimento de políticas públicas 
voltadas para o setor mapear a 
realidade local e apresentar os pro-
gramas e projetos da Retomada 
e parceiros do Governo de Goiás, 
voltados para o desenvolvimento 
regional.

Um dos temas abordados pelos 
servidores do Governo de Goiás e 
pelos agricultores foi o interesse 
e a relevância de se organizar 
cooperativas no município. Outro 
tópico presente nas conversas em 
todas as visitas foi a liberação de 
crédito com condições especiais 
via GoiásFomento. 

A comitiva foi composta por 
representantes da Retomada (su-

Retomada, Seapa, UEG e Emater realizam 
mapeamento de potencialidades de 
fruticultura em Pirenópolis

perintendente Raíssa Rodrigues 
e gerente Rodrigo Rodrigues), da 
Seapa (superintendente Donalvam 
Maia e assessor técnico Leonardo 
Silvério), GoiásFomento (diretor 
de Operações Fernando Freitas, 
o gerente de Agronegócio, Pe-
therson Santana e o engenheiro 
agrônomo, Wagner Viana), UEG 
(professor da Unidade Univer-
sitária de Ipameri, Roberto José 
de Freitas e o coordenador da 
Unidade Universitária de Ipame-

ri, professor Roberli Ribeiro). Da 
Emater de Pirenópolis foram a au-
xiliar administrativa Maria Ferreira 
e o veterinário Geraldo Oliveira. 
Da unidade Cocalzinho foram o 
técnico agrícola João Batista e o 
engenheiro agrônomo Magno Car-
doso, e da unidade da Emater em 
Formosa, o engenheiro agrônomo 
Adson Rodrigues. A vereadora de 
Pirenópolis, Ynaê Curado, comple-
tou o time e acompanhou todas 
as visitas.  

Parreiral da Vinícola Assunção, em Pirenópolis
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Plantação de abacaxi na propriedade de Davi Pereira, no povoado de Bom Jesus
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O governador Ronaldo Caiado 
assinou na sexta (7), protocolo de 
intenções com os Correios, para 
instalação de uma agência den-
tro do Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia). Com 1.100 metros 
quadrados de área construída, a 
unidade será a segunda no país 
a funcionar dentro de um distrito 
industrial. A iniciativa, coordenada 
pela Secretaria-Geral da Governa-
doria (SGG), marca o início da pri-
meira etapa de um grande projeto 
do Governo de Goiás para tornar 
o município referência nacional no 
arranjo produtivo e atrair grandes 
operadores logísticos. O titular da 
Retomada, César Moura, prestigiou 
a ocasião junto a secretários e 
presidentes da SIC, Sedi, Codego, 
Goinfra, Goiás Parcerias e Juceg.

Caiado destacou que Anápolis 
é o ‘hub’ mais moderno que existe, 
e com esse apoio dos Correios, “se 
transforma em referência para o 
Brasil e toda a América Latina”. O 
presidente dos Correios, Floriano 
Peixoto Vieira Neto, reiterou: “Isso 
não é uma ideia, é um protocolo 
de certeza”.

“Vocês vão mudar a história 

Governador Ronaldo Caiado assina 
protocolo de intenções com Correios 
para instalar agência no Daia

da parte de logística no Estado 
de Goiás, em curto espaço de 
tempo”, afirmou o governador, 
ao enaltecer a participação da 
empresa, referência no País pela 
competência e metodologia. “Va-
mos fazer com que a realidade 
mude, os empregos venham, o 

desenvolvimento chegue”, des-
tacou. “Queremos que nosso IDH 
[Índice de Desenvolvimento Hu-
mano] aumente cada vez mais, 
que a renda per capita amplie 
em um Estado onde o cidadão se 
sinta tranquilo, com qualidade de 
vida digna”, completou.
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Mestre Cambota é o entrevistado da semana na série 
sobre artesãos goianos no YouTube da Retomada

José Alves Cambota, conhe-
cido como mestre Cambota, é o 
convidado desta semana na série 
de vídeos sobre artesãos goianos 
publicada no canal da Secretaria da 
Retomada no YouTube. Natural de 
Guapó, ele produz artesanato com 
pedaços de madeira nativa do Cer-
rado desde os anos 2000, quando 
precisou se aposentar por questões 
de saúde. Um dos fundadores da 
Feira do Cerrado, mestre Cambota 
realizou sua primeira mostra artísti-
ca em 2003, no Museu de Arte de 
Goiânia (MAG), que o inseriu no 
circuito de artes plásticas. 

No especial sobre os profissio-
nais goianos do artesanato ainda 
é possível conferir entrevistas com 
Juão de Fibra, Fatinha de Olhos 
d’Água e Hilda Freire. Além de arte-
sanato, o espaço da Retomada no 
YouTube oferece conteúdo sobre 
Colégios Tecnológicos (Cotecs), e 
debates sobre a retomada econô-

mica e social, com foco no emprego 
e renda.

O canal estreou há 2 meses e 
já possui quase 400 inscritos e 
3.396 visualizações somadas dos 13 
vídeos até esta semana. Esta inicia-
tiva é mais uma ação da secretaria 
como forma de buscar se aproxi- aqui. 

Retomada entrega 
certificados de conclusão de 
cursos do Goiás Social em 
Americano do Brasil

Na segunda (3), uma equi-
pe da Retomada participou da 
entrega de certificados da ação 
do Programa Goiás Social, em 
Americano do Brasil. Os cursos 
concluídos foram de Serviços de 
Beleza e Produção Alimentícia 
em Confeitaria, cursos oferecidos 
pelo Colégio Tecnológico (Cotec), 
em parceria com o Programa Mais 
Empregos, da Retomada. A en-
trega foi realizada pelo secretário 
César Moura, a chefe de gabinete, 
Lucyanna Marcella Mello, e a su-
perintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues.

mar da população através da divul-
gação de iniciativas voltadas para 
o emprego, o empreendedorismo, 
a formação, os micro e pequenos 
empresários e a economia criativa. 
Confira todos os vídeos publicados 
no canal da Retomada no YouTube 
clicando

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg/videos


Notas

Prefeito de Pirenópolis apresenta
projeto cultural e de turismo

A Retomada recebeu, na quarta 
(5), o prefeito de Pirenópolis, Nival-
do Melo, e um grupo de secretá-
rios municipais, para propor uma 
parceria entre o setor público e 
privado envolvendo pastas do Go-
verno e a empresa de balonismo, 
Blue Sky. O grupo apresentou um 
projeto de festival temático de ba-
lonismo e arte no ar. O festival tem 
como objetivo apoiar, promover e 
preservar manifestações culturais 
populares, além de incentivar o 
estudo e conhecimento sobre a 
história e os artistas de Goiás. 

O projeto pretende impulsionar 
Goiás como celeiro cultural nacio-
nal. Participaram, além do prefeito 
e do secretário da Retomada e 
interino da Cultura, César Moura, 

os secretários municipais, Sérgio 
Rady, de Administração, Governo e 
Fazenda, Vanessa Leal, de Turismo, 
Cesar Triers, de Meio Ambiente, e 

Ronaldo Felix, de Cultura. Também 
estavam presentes os represen-
tantes da Blue Sky, Heiko Yokoy e 
Lupércio Lima.

Vagas de Emprego
As vagas de emprego oferecidas pelo Programa 

Mais Empregos, da Secretaria da Retomada, são 
atualizadas diariamente e publicadas no site da pasta, 
na aba “Vagas Disponíveis” 

Pelo link, os trabalhadores goianos poderão conferir 
as oportunidades de trabalho nas dezenas de muni-
cípios goianos, os valores dos salários e se necessita 
ou não de experiência para o cargo. Os interessados 
devem agendar o atendimento pelo site do Vapt Vupt 
(vaptvupt.go.gov.br), e comparecer no dia e horário 
escolhidos, com Carteira de Trabalho, documentos 
pessoais, currículo e comprovante de endereço.

Jurídico da Retomada
Com objetivo de alinhar as demandas jurídicas, 

uma equipe da Retomada e da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços (SIC) se reuniram, na 
quinta (6). Participaram o secretário da Retomada, 
César Moura, o superintendente de Gestão Integrada, 
Cristiano Gomes de Araújo, o procurador, Antônio 
Flávio de Oliveira, e a chefe de gabinete, Lucyanna 
Marcella Mello, além da procuradora da SIC, Kelly de 
Oliveira Souza.
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http://vaptvupt.go.gov.br/
https://retomada.go.gov.br/programa-mais-empregos/vagas-disponiveis.html


Notas

Retomada, IMB e OCB
Equipes da Retomada, Instituto Mauro Borges de Estatís-

ticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) e da Organização 
das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO) 
se reuniram, na quarta (5), para tratar de parceria sobre 
pesquisas de dados e informações sobre cooperativismo 
em Goiás. Ficou acertada a formalização de um plano de 
trabalho entre os parceiros. Participaram a superintendente 
da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues, e as gerentes Suellen Mara (Avaliações e Infor-
mações) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo); o represen-
tante do IMB, Guilherme Resende; e da OCB, Daniel Rocha, 
Graciele, Antoniele Pereira, Lídia Borges, Suleima Santos e 
Fernando Oliveira.

Planejamento 
de ações

Em reunião na quarta (5), a 
equipe da superintendência do 
Trabalho do Emprego e da Renda 
da Retomada verificou e definiu 
prioridades para realização das 
próximas ações da pasta. Estavam 
presentes a superintendente Raís-
sa Rodrigues, os gerentes Rodrigo 
Rodrigues (Emprego e Renda), 
Suellen Mara (Avaliações e Infor-
mações), Cleiton Bento (Parcerias 
e Convênios) e Rhaquel Liegem 
(Cooperativismo). 

Gerência de Avaliações 
e Informações

A equipe da Gerência de Avaliações e Informações se 
reuniu, na quarta (5), para dar seguimento aos projetos 
da Retomada. O grupo discutiu a respeito das próximas 
edições da Live Retomada em Conexão, e realizou um 
levantamentos de dados. Participaram a gerente Suellen 
Mara, a assessora Ana Catarina Moura, e o estagiário João 
Victor Guimarães.

Retomada,  
SIC e Daia

Para discutir sobre associações 
de empresas do Distrito Agroindus-
trial de Anápolis (Daia), a gerente de 
Intermediação e Recolocação do Traba-
lho da Retomada, Yara Nunes, se reuniu, 
na quarta (5), com representantes do 
Daia e da Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC).
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Notas

Retomada em Santo Antônio 
do Descoberto

Para tratar sobre programas da Retomada, secretários de 
Santo Antônio do Descoberto se reuniram, na quinta (6), com o 
secretário da pasta, César Moura, e a gerente de Integralização 
e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes. O grupo discutiu sobre 
a retomada econômica do município, com foco em projetos que 
fomentem trabalho, emprego e renda.

O gerente de Emprego e 
Renda da Retomada, Rodrigo 
Rodrigues, recebeu, na sexta (7), 
representantes de Varjão e Rialma 
para apresentar os projetos da 
secretaria e tratar sobre futuras 
ações da Caravana da Retomada 
nos municípios. Participaram o 
vereador de Rialma, Israel Mato-
zinho, acompanhado pelo repre-
sentante da Câmara Municipal, 
Isaias Macedo de Lima Filho, e 
o vice-prefeito de Varjão, Diogo 
Guimarães.

Retomada em 
Varjão e Rialma

Geração de emprego
Uma equipe da Retomada se reuniu, na sexta (7), com o 

deputado estadual Jeferson Rodrigues e seus assessores, 
para discutir sobre geração de emprego e renda e como o 
Programa Mais Empregos pode colaborar com novas vagas 
de trabalho em Goiás. Participaram o secretário da pasta, 
César Moura, e a gerente de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho, Yara Nunes.

Em reunião na sexta (7), equi-
pes da Retomada e da Ambev 
conversaram sobre um projeto de 
logística reversa. A iniciativa está 
em fase de protocolo, na Secre-
taria da Economia. Participaram a 
superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vulne-
ráveis, Rafael Sôffa, além dos repre-
sentantes da Ambev, Tiago Pereira, 
Lucas Baggi e Felipe Baroto. 

Retomada 
e Ambev
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Artesanato  
em Aparecida

Os artesãos de Aparecida de Goiânia 
foram tema de reportagem especial para 
o Jornal Sagres. Por isso, a gerente de 
Artesanato da Retomada, Míriam Pires, foi 
entrevistada sobre o assunto e destacou 
a importância do artesanato da economia 
e cultura goiana. Míriam também falou 
sobre o Selo do Artesanato e todos os 
projetos do Governo de Goiás, por meio 
da Retomada, para valorizar a categoria.

A coisa mais indispensável a um homem 
 é reconhecer o uso que deve fazer  

do seu próprio conhecimento.

PLATÃO, filósofo grego

A gerente de Intermediação e Recolocação no 
Trabalho, Yara Nunes concedeu entrevista para a 
Rádio Brasil Central (RBC) na sexta (7). Por telefone, 
Nunes falou sobre o Programa Mais Empregos e as 
vagas oferecidas durante a semana. 

Mais empregos na RBC
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

 10  |  BOLETIM SEMANAL



BOLETIM SEMANAL  |  11

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Conteúdo produzido pela Comunicação da Secretaria da Retomada

retomada.go.gov.brEXPEDIENTE

Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. Vice-governador Lincoln Tejota. Secretário da Retomada: César 
Moura. Comunicação Setorial da Retomada: Yuri Lopes, Victória Cywinski, Fabianne Salazar e Bárbara Ferreira.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


 12  |  BOLETIM SEMANAL

Suellen Mara*

O Retomada em Conexão foi 
criado com o objetivo de divul-
gar as parcerias e ações que 
nós, da Secretaria da Retomada, 
fazemos para promover o de-
senvolvimento regional. Quando 
falamos sobre a Retomada da 
Economia, é preciso compre-
ender que não estamos falando 
somente sobre a produção de 
mercadorias e de abertura de 
empresas. Nós estamos falando 
das pessoas que fazem a eco-
nomia funcionar. E então, vem 
a pergunta: Como retomar o 
crescimento econômico e so-
cial, e mais que isso, fortalecer 
as atividades econômicas e os 
grupos mais vulneráveis para 
que em momentos como este, 
de pandemia, e em outras re-
cessões, eles possam estar mais 
fortalecidos?

 Na Retomada não criamos 
nem implementamos ações de 
forma unilateral. É preciso dia-
logar, conhecer pesquisas reali-
zadas, estudos em andamento, 
enfim, nos conectar. Por isso 
estamos sempre conversando 
com as universidades, com o 
setor privado e com a população 
para aprofundarmos os elos e 
compreendermos de fato qual 
o Estado que temos e qual o 
Estado que queremos para os 
goianos.

As políticas públicas e todas 

as ações do Estado precisam 
vir desse diálogo. E é assim 
que temos feito, com conexões, 
atendendo a determinação do 
governador Ronaldo Caiado 
de promover o avanço social e 
econômico, com foco no mais 
vulnerável e com a participação 
dos vários entes do Governo de 
Goiás.  

A série de lives Retomada 
em Conexão, promovida pelo 
canal da secretaria no YouTu-
be, pretende ser mais um canal 
focado no compartilhamento 
do conhecimento das pessoas 
que estão conectadas conosco 
para que possamos transformar 
e fortalecer a nossa economia e 
potencializar as nossas capaci-
dades humanas. 

É só a partir das conexões 
e do estímulo ao pensamento, 
à criatividade e inovação, que 
vamos construir a cidade e o Es-
tado que queremos. Essa trans-
formação vem das pequenas 
ações que temos no dia-a-dia, 
no conhecimento que adquiri-
mos na sociedade, nas escolas, 
universidades, de parcerias com 
instituições privadas e de políti-
cas públicas eficientes.

Nossa proposta é abrir es-
paço para essas ações que vão 
encantar, estimular, instigar e 
potencializar o pensar e o agir. 
Conversamos sobre desenvol-
vimento regional, economia 
criativa, economia solidária, agri-

cultura familiar, artesanato, mer-
cado de trabalho, capacitação, 
qualificação, cooperativas para 
entender como esses eixos do 
conhecimento, que estão liga-
dos diretamente à Secretaria 
da Retomada, podem contribuir 
para transformar a economia e a 
vida dos goianos e goianas.

Além de saber do conheci-
mento de nossos convidados, 
queremos ouvir as demandas 
do público, que participa, tam-
bém, por comentários ao vivo 
no YouTube. Na primeira edição 
desta série de lives, a doutora 
em Ciência Política pela Uni-
versidade Nacional do Rosário, 
Andrea Delfino, destacou um 
ponto que creio ser relevante 
para o uso desta plataforma 
para conhecer e disseminar 
conhecimento. A importância 
de aproximar a população do 
conteúdo acadêmico e das 
decisões governamentais sobre 
a pandemia foi um dos trechos 
de destaque de Andrea, que 
também é mestra em Socio-
logia e Antropologia. “Acho 
que este deveria ser o objetivo 
central do Estado. Ter dados da 
população e falar com ela so-
bre o problema. Com certeza, 
a única forma de pensar e criar 
política é perto das pessoas”, 
disse a primeira convidada re-
sumindo bem o que é o nosso 
pensamento quando este pro-
jeto foi criado.

DICA DE LEITURA

O poder do intercâmbio 
 de experiências

 *Suellen Mara é gerente de Avaliações e Informações da Secretaria da Retomada.


