
RETOMADA 
Boletim semanal

EM PAUTAAno 1 - N° 45 - 30 de Julho de 2021

Retomada econômica é tema de guia 
elaborado pela Facieg e lançado pelo 

governador Ronaldo Caiado
O governador Ronaldo Caiado e o secre-

tário da Retomada, César Moura, participa-

ram, na quinta (29), do lançamento do guia 

“Planejamento Estratégico: Caminho para 

a Retomada da Economia”, elaborado pela 

Federação das Associações Comerciais, In-

dustriais, Empresariais e Agropecuárias do 

Estado de Goiás (Facieg). A iniciativa visa 

a orientar a recuperação econômica das 

empresas e, desta forma, superar as perdas 

sofridas devido à pandemia de Covid-19. “A 

abertura de mercado supera todas as expec-

tativas. O Estado da vez é Goiás”, afirmou.

Caiado destacou as iniciativas do governo 

estadual para alavancar a economia goiana, 

principalmente na melhoria da infraestru-

tura. “Estamos investindo no que existe de 

mais promissor, como a logística, que avança 

enormemente. Também estamos recuperan-

do a parte fiscal do Estado”, declarou.

O governador citou a importância de o em-

preendedor goiano ter suporte para tomar 

as decisões corretas para alavancar o próprio 

negócio. “Essa junção de forças da Facieg e 

do Governo de Goiás fará com que seja pos-

sível e mais breve a retomada dos empregos 

e da qualidade de vida das pessoas”, disse.

“A proposta inovadora do governador 

Ronaldo Caiado em criar uma secretaria 

voltada especificamente para a retomada 

econômica e social de Goiás demonstra a 

enorme preocupação dele em direcionar es-

forços visando emprego e renda aos mais 

afetados pela pandemia de Covid-19”, afirmou 

o secretário da Retomada, César Moura.

Os mecanismos de ação elencados no docu-

mento são divididos em quatro eixos: planeja-

mento estratégico, plano de marketing, plano 

de gestão de pessoas e plano financeiro. Ao 

longo do guia são apresentadas opções de 

crédito disponíveis em Goiás e orientações 

sobre a legislação vigente.

Crédito: Wesley Costa/Governo de Goiás
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Goiás tem saldo positivo de 77.785 
empregos com carteira assinada no 

primeiro semestre de 2021
O Estado de Goiás encerrou o pri-

meiro semestre de 2021 com saldo 

de 77.785 empregos com Carteira 

de Trabalho assinadas. 

Os dados foram di-

vulgados na quinta 

(29) pelo Cadastro 

Geral de Emprega-

dos e Desempre-

gados (Caged), 

órgão ligado 

ao Ministério 

da Econo-

mia. Esse 

saldo é o 

resultado 

de 345.939 admissões no período, frente a 

268.154 desligamentos, o que coloca Goiás 

na primeira colocação na região Centro-

-Oeste e na sexta posição nacional, atrás de 

São Paulo, que teve saldo de 491.021 empre-

gos, Minas Gerais (185.578), Santa Catarina 

(126.111), Paraná (118.316) e Rio Grande do 

Sul (93.139). 

De janeiro a junho de 2021, o Estado regis-

trou saldos positivos. E os números do se-

mestre superam todo o ano de 2020, quan-

do foram criadas 23.160 vagas com Carteira 

de Trabalho assinadas. “O emprego resgata 

as pessoas, dá dignidade e cidadania. Nós 

estamos trilhando o caminho certo”, afirma 

o governador Ronaldo Caiado.

Cursos de qualificação chegam a 
Monte Alegre de Goiás e Cavalcante

De 26 a 28 de julho, uma equipe da Reto-

mada esteve nos municípios de Cavalcante 

e Monte Alegre de Goiás para realizar as ins-

crições dos cursos de capacitação do pro-

grama Goiás Social. Em Monte Alegre, foram 

oferecidos os cursos de Serviços de Beleza, 

Artesanato, Informática Básica e Confeitaria. 

Cavalcante também recebeu esses cursos, 

além do de Condutor Turístico, isso porque 

o programa oferece capacitação de acordo 

com a demanda local. As inscrições foram 

realizadas em parceria com servidores das 

prefeituras. Em nome da Retomada esta-

vam a superintendente de Profissionalização 

Leandra Adriano, a diretora de Colégio 

Tecnológico (Cotec), Annamar Silveria e a 

professora Marinalva Nunes.

Cavalcante

Monte Alegre
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Jovens empreendedores da Faje conhecem 
ações da Secretaria da Retomada

O secretário César Moura foi o convidado 

do Happy Faje realizado na quinta (29), pela 

Federação das Associações dos Jovens Em-

preendedores e Empresários do Estado de 

Goiás (Faje Goiás). O evento reuniu mem-

bros da entidade para conhecer o trabalho 

da Secretaria da Retomada e saber quais 

os programas e projetos podem beneficiar 

seus negócios. Após apresentação, César 

esclareceu dúvidas do público presente, 

inclusive sobre FCO, Mais Empregos, Mais 

Crédito e Coopera Goiás. 

O sommelier de cervejas da Cervejaria 

Colombina, Alberto Nascimento, foi um dos 

convidados e participou do evento com 

perguntas e observações sobre o Projeto 

de Cerveja Regional de Mandioca. A supe-

rintendente da Retomada do Trabalho, do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

também acompanhou o secretário no en-

contro informal, realizado no Restaurante 

Cateretê, a convite do presidente da Faje 

Goiás, Emerson Tokarski.
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Caiado anuncia abertura de 5 mil vagas 
para Programa Aprendiz do Futuro

O governador Ronaldo Caiado, ao lado 

da presidente de honra da Organiza-

ção das Voluntárias de Goiás (OVG) e 

coordenadora do Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha 

Caiado, anunciou a abertura de 5 mil 

vagas do Programa Aprendiz do Futuro, 

na quinta (29). O projeto do Governo 

de Goiás, desenvolvido pela Secretaria 

de Desenvolvimento Social (Seds), tem 

como objetivos a promoção da inclu-

são social, aumento na renda familiar, 

melhoria na qualidade de vida e garantia 

da permanência do jovem na escola. O 

secretário da Retomada, César Moura, 

acompanhou o evento de anúncio do 

novo benefício.

Os adolescentes selecionados serão 

contratados para aprendizagem profis-

sional em órgãos estaduais e passarão 

por cursos de qualificação técnica, vol-

tada ao mercado de trabalho, e terão 

o desempenho escolar acompanhado. 

Além do pagamento do programa, no 

valor de R$ 516,66, eles terão direito a 

vale-alimentação no valor de R$ 150, 

vale-transporte, 13º salário, seguro de 

vida e uniforme.

Para Caiado, a iniciativa evidencia uma 

mudança de cenário no Estado de Goiás 

quando o assunto é a atenção aos jovens 

que buscam a primeira oportunidade 

profissional. “O programa tem que ser 

educativo e profissionalizante. Temos 

que dar oportunidade a esses jovens”, 

ressaltou o governador.
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Notas
Mais Crédito na Retomada Cultural

Na terça (27), a assessora Administrativa 

da Retomada, Briza Amaral realizou um 

treinamento sobre o Mais Crédito aos ser-

vidores da Secretaria de Cultura (Secult 

Goiás). O objetivo foi explicar o funciona-

mento do programa, que será base para o 

Mais Crédito Cultural, lançado pelo gover-

nador Ronaldo Caiado na sexta (30). A ação 

integra o programa Retomada Cultural e 

buscará atender as demandas do setor. Pela 

Secult Goiás estavam os assessores José 

Manoel Anakim, Nayara Lorenzo e Victoria 

Amorim.

Orientações sobre 
edital da Lei Aldir 

Blanc
Servidores da superintendência da 

Retomada do Trabalho, do Emprego e 

da Renda participaram de um treina-

mento sobre os detalhes dos editais da 

Lei Aldir Blanc que tratam de projetos 

de Artesanato e de Arte Popular, te-

mas relacionados à Secretaria da Re-

tomada. O conteúdo foi apresentado 

pelo gerente de Fomento ao Audiovi-

sual da Secult Goiás, Wellington Dias, 

que orientou sobre possíveis dúvidas 

e forma correta de responder as de-

mandas.  

Reunião do FCO
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou, ao lado da gerente do Fundo 

Constitucional do Centro- Oeste (FCO), 

Wiviane Coutrim, de reunião com o Co-

mitê Técnico do Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste/Sude-

co, na segunda (27). Por videoconferência, 

também participaram representantes das 

secretarias de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Seapa) e de Indústria, Comércio 

e Serviços (SIC), além de diretores de outras 

entidades integrantes do colegiado.

Programas da 
Retomada para Araçu

Para apresentar programas da Retomada, 

uma equipe recebeu, na terça (27), repre-

sentantes da prefeitura de Araçu. Da Reto-

mada estavam presentes o secretário César 

Moura, a superintendente do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues e a 

gerente do Artesanato, Míriam Pires.



Notas
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Registro de vacinas em Goianésia
A Retomada e a Secretaria-Geral da Go-

vernadoria (SGG) firmaram parceria para 

enviar equipes a cidades do interior de 

Goiás para auxiliar no registro de vacinação 

contra Covid-19 nesses municípios. A SGG, 

em contato com as prefeituras, identificou 

as regiões com dificuldade em registrar o 

número de doses aplicadas, tanto por falta 

de estrutura para isso, quanto pela eva-

são de funcionários devido a pandemia. A 

chefe de Gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo, fez parte da equipe que 

auxiliou, nesta última semana, nos registros 

em Goianésia, além de acompanhar a vaci-

nação no município.

Feira do Cerrado
Equipe da Retomada se reuniu, na terça 

(27), com representantes do Comitê da Feira 

do Cerrado para alinhar demandas sobre o 

funcionamento da feira, que é realizada aos 

domingos no Parque da Criança, atrás do Es-

tádio Serra Dourada. Participaram, da pasta, 

o secretário, César Moura, a superintendente 

da Retomada do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raissa Rodrigues, e a gerente de 

Artesanato, Míriam Pires. Também estavam 

presentes, da Feira do Cerrado, o presidente 

associado, Mário Kichese Neto, a relações 

públicas, Christiane de Oliveira, e a curadora 

de eventos culturais, Maria da Silva.

Reunião sobre 
 o IncubaCoop

Os gerentes da Retomada, Rhaquel 

Liegem (Cooperativismo) e Rafael Sôffa 

(Desenvolvimento de Áreas Vulnerá-

veis), se reuniram, na terça (27), com as 

assessoras do deputado estadual Chico 

KGL. O grupo explicou detalhes sobre o 

IncubaCoop, e alinhou futuras ações do 

programa, que integra o Coopera Goiás, 

em parceria com o Sistema OCB/GO.



Notas

Mapeamento de demandas em  
São Luís de Montes Belos

O gerente de Emprego e Renda, Rodrigo Rodrigues, se reuniu com representantes do 

ramo de confecção de São Luís de Montes Belos, na terça (27), para ouvir demanda de 

parcerias para cursos de corte e costura. Ele e a assessora administrativa da Retomada, 

Ana Paula Oliveira, visitaram uma unidade da Hering na cidade. A equipe do Governo de 

Goiás foi recepcionada e acompanhada pelo secretário de Planejamento, Orçamento e 

Desenvolvimento Econômico do município, Mauro Reis e seu assessor João Vítor Cabral. 

O gerente regional do Sebrae em Goiás, Flávio Vilhalba, também integrou a equipe.

Parcerias no Mais Crédito
Na quarta (28), o secretário da Retomada, 

César Moura e a gerente de Intermediação 

e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, se 

reuniram com representantes de secreta-

rias parceiras, para falar sobre o programa 

Mais Crédito. Participaram, os secretários 

Wellington Matos (Desenvolvimento Social 

– Seds), Marcio Cesar (Desenvolvimento e 

Inovação – Sedi) e o presidente da Asso-

ciação Comercial, Industrial e Serviços do 

Goiás (Acieg), Rubens Fileti.

Planejamento de ações do Goiás Social
Com objetivo de alinhar as próximas demandas do Goiás Social, o secretário da Reto-

mada, César Moura, e as superintendentes, Leandra Assis (Profissionalização) e Raíssa 

Rodrigues (Trabalho, Emprego e Renda), participaram, na quarta (28), de reunião com a 

presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a 

primeira-dama Gracinha Caiado, e equipe. Os representantes da Retomada apresentaram 

propostas para melhorar e dinamizar os cursos profissionalizantes oferecidos pela pasta 

durante as ações do Goiás Social, de acordo com a potencialidade e vocação de cada 

município.
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Notas

Parceria com cooperativa de Terezópolis
Dando continuidade às reuniões sobre o In-

cubaCoop, o gerente de Desenvolvimento de 

Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael Sô-

ffa, conversou, nesta quinta (29), com equi-

pes da OCB-GO, do Sebrae, com o prefeito 

de Terezópolis, Uilton Pereira, e o secretário 

de Gestão do município, Michael Leandro. O 

grupo discutiu sobre a viabilidade de parce-

ria para fomento e incubação de uma coo-

perativa de costureiras de Terezópolis. Par-

ticiparam, pela OCB-GO, o presidente, Luís 

Alberto, os coordenadores, Diogo Oliveira e 

Daniel Cavalier, e o consultor, Marcos Villas 

Boas. Pelo Sebrae, o diretor Marcelo Lessa 

Medeiros Bezerra, o gerente Éder Oliveira, e 

o assessor Ieso Gomes.

Prefeitura de Porangatu
O secretário da Retomada, César Moura, 

e a superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, se reuniram, na quinta (29), 

com a prefeita de Porangatu, Vanuza Vala-

dares. Eles apresentaram os programas da 

pasta que podem auxiliar no desenvolvi-

mento do município e discutiram parceria 

futura entre a Retomada e a prefeitura para 

implantar esses projetos.  

Projeto AgreGO
A gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara 

Nunes, representou o secretário da 

Retomada, César Moura, em reunião, 

na quinta (29), com outros secretá-

rios e seus assessores, para discutir 

sobre o Projeto AgreGO e o Plano de 

Desenvolvimento do Setor Industrial 

de Goiás. Esse encontro foi realiza-

do para informar os objetivos e as 

metodologias que serão utilizadas 

no Projeto, além de identificar o pa-

pel de cada secretaria no desenvol-

vimento destas ações.



Notas

 BOLETIM SEMANAL |  9  

Live no Instagram sobre emprego
Para falar sobre emprego e cultura em 

Goiás, o secretário da Retomada, César 

Moura, e a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, par-

ticiparam, na quinta (29), da primeira de 

uma série de lives na página do Instagram 

do superintendente de Gestão do Aten-

dimento ao Cidadão do Vapt Vupt, Dioji 

Ikeda. A proposta da iniciativa é discutir 

ideias e sugestões para o desenvolvimento 

social do Estado. Moura comentou sobre 

projetos e ações relacionadas a empregos, 

empreendedorismo, cooperativismo e qua-

lificação profissional, além de apresentar 

projetos da pasta como o Mais Empregos e 

o Mais Crédito. Ele também falou sobre pro-

jetos da Secult Goiás e da Lei Aldir Blanc.

Lei Aldir Blanc  
e Artesanato

A gerente de Artesanato da Retomada, 

Míriam Pires, participou, na quinta (29), de 

live organizada pela Secretaria de Desen-

volvimento Social (Seds), para informar o 

público sobre os novos editais da Lei Aldir 

Blanc. Da Seds participaram a superinten-

dente da Mulher e da Igualdade Racial, Ro-

silene Oliveira, e os gerentes, Evelin Georda-

na Rodrigues (Igualdade Racial) e Silvano 

Macedo (Comunidades Tradicionais).
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Notas

Artesanato em São Miguel do Araguaia
Para explicar sobre a Carteira de Artesão e 

o novo edital da Lei Aldir Blanc, a gerente de 

Artesanato da Retomada, Míriam Pires, se 

reuniu, na sexta (30), com a vice-presidente 

da Associação de Artesãos de São Miguel 

do Araguaia (Associarte), Josselia Dantas 

Medeiros. A artesã apresentou dúvidas que 

foram atendidas e esclarecidas pela geren-

te, que também explicou a importância da 

Carteira para os associados.

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Bolsa Qualificação na ABC
Em entrevista para Agência Brasil Central 

(ABC), na terça (27), o secretário da Re-

tomada, César Moura, falou sobre qualifi-

cação, emprego e renda em Goiás. Moura 

ainda explicou sobre como os programas 

da pasta, como o Mais Empregos e o Mais 

Crédito, auxiliam os goianos em busca de 

trabalho e no crescimento de pequenos ne-

gócios. A entrevista foi concedida de forma 

virtual e foi veiculada no site da ABC, RBC 

e TBC, em uma proposta de aproveitar ao 

máximo o conteúdo produzido.

Saiba como fazer o cadastro,  a renovação ou 
a 2ª via da Carteira do Programa do

 Artesanato Brasileiro (PAB).

Para mais informações:

(62) 98627-4819

artesanato.sretomada@goias.gov.br

Fátima Dutra - 
Olhos d'Água 
(Alexânia)

Seu cadastro será analisado e você será 
informado por e-mail se foi aprovado ou não, 
e quais os próximos passos nos dois casos.

Clique em "pré-cadastro”

Clique aqui para acessar o site

Artesão Goiano, 
já fez sua carteira?

artesanatobrasileiro.gov.br/acesso

http://artesanatobrasileiro.gov.br/acesso
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Bolsa Qualificação na TBC
A TV Brasil Central falou com o secretário 

da Retomada, César Moura, na quinta (29) 
sobre as entregas e os principais projetos da 
pasta. A reportagem discutia sobre empre-
go em Goiás, por isso, Moura falou sobre as 
vagas de trabalho ofertadas e explicou sobre 
a necessidade de qualificar os interessados 
nessas vagas. Ele completou ainda dizendo 
que todo esse processo é realizado pelo 
Mais Empregos, que ainda oferece a Bolsa 
Qualificação, que auxilia esses estudantes 
ao longo do curso.

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

Mais Empregos na TV Serra Dourada
Durante entrevista para a TV Serra Doura-

da, o titular da Retomada, César Moura, fa-

lou sobre programas da pasta como, o Mais 

Empregos, os cursos profissionalizantes dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs) e a Bolsa 

Qualificação. Na quarta (28), Moura decla-

rou que “as vagas de empregos oferecidas 

pelo Programa não estão sendo ocupadas 

pela falta de qualificação. Por isso, a Reto-

mada oferece os cursos de capacitação e 

qualificação via Cotec, além da Bolsa Quali-

ficação no valor de R$ 250 àqueles que não 

conseguem se manter no curso devido ao 

desemprego.”

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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O espírito de trabalhar em busca de 
concretização de conexões para levar pro-
gramas e serviços à população mais vulne-
rável de nosso Estado foi um dos primeiros 
aprendizados que pude testemunhar na Se-
cretaria da Retomada. Desde o início do ano, 
vejo a mesma atitude colocada em prática 
em todos os processos envolvendo o Goiás 
Social, programa do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), idealizado e liderado pela 
primeira-dama Gracinha Caiado. As entregas 
desta iniciativa só são possíveis graças ao 
esforço conjunto de secretarias e entidades, 
dentro e fora do Governo de Goiás. 

Nossa luta para garantir que os recursos 
públicos sejam aplicados com prioridade 
aos que precisam mais urgentemente do 
apoio do Estado é árdua, mas recompensa-
dora quando vemos o resultado do trabalho 
coletivo dos envolvidos no Goiás Social. Um 
exemplo é o caso da Raquel Martins, mora-
dora de Americano do Brasil, que foi uma 
das primeiras beneficiadas com a reforma 
da casa entregue pelo Goiás Social. A gra-
tidão que ela demonstrou pela ação do go-
verno estadual se reflete na satisfação que 
eu, como parte da equipe, durante as visitas 
para levantamento dos possíveis beneficia-
dos pelo programa. 

Por ser uma iniciativa social, nosso cuidado 
tem sido o mais rigoroso possível, com ações 
realizadas a partir de requisitos técnicos, 
como o Índice Multidimensional da Carência 
das Famílias (IMCF), divulgado pelo Institu-
to Mauro Borges (IMB). Este foi um tópico 
que baseou a definição dos 23 municípios 
goianos a serem atendidos inicialmente pelo 
Goiás Social. 

Outro conceito da gestão do governador 

Goiás Social só é realidade 
graças ao trabalho coletivo

*Lucyanna Marcella Melo   é chefe de gabinete da Secretaria da Retomada.

LEITURA
DICA DE

Lucyanna  
Marcella Melo*

Ronaldo Caiado que pode ser exemplificado 
com o Goiás Social é o de servidores públi-
cos estaduais formando uma rede de presta-
ção de atendimento à população, com foco 
em integração e resultados, principalmente 
aos mais vulneráveis e aos que mais sofre-
ram com os efeitos da pandemia. As visitas 
são realizadas com apoio das prefeituras, 
que também ajudam a entender a realidade 
local, um apoio essencial para o sucesso do 
programa. 

Dentro do Governo, o programa conta 
com a dedicação de representantes do GPS, 
Agência Goiana de Habitação (Agehab), Or-
ganização das Voluntárias de Goiás (OVG), 
e secretarias da Retomada; de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa); de Edu-
cação (Seduc); de Desenvolvimento Social 
(Seds); de Desenvolvimento e Inovação 
(Sedi); e de Esporte e Lazer (Seel). 

Os primeiros resultados deste trabalho pio-
neiro já apareceram. Várias casas já foram 
reformadas, centenas de pessoas concluíram 
cursos profissionalizantes, centenas foram 
beneficiados pelo crédito social, que tem 
foco no estímulo ao empreendedorismo, e 
tantos outros benefícios. Estes são apenas os 
primeiros reflexos do nosso trabalho. Além 
de Americano do Brasil e Edéia, já temos 
Goiás Social sendo implantado em Cavalcan-
te, Monte Alegre de Goiás, Morro Agudo de 
Goiás, Nova América, Amaralina, Matrinchã, 
Alvorada do Norte e Simolândia.  

Acredito que todo o trabalho envolvendo 
o Goiás Social se torna mais fluido e estimu-
lante por conta do estímulo presencial de 
Gracinha Caiado. Ver a energia, a disposição 
e o envolvimento que ela demonstra com a 
população goiana, inclusive de lugares nun-
ca antes visitados por uma primeira-dama, é 
revigorante, além de ser um exemplo. Nada 
disso teria sido possível sem o aval do go-
vernador Ronaldo Caiado, a quem também 
tenho como referência, pela seriedade e res-
peito com o investimento do dinheiro público 
e pelo olhar atencioso aos mais necessitados. 
Unidos, inspirados e estimulados, já estamos 
construindo um Estado de Goiás menos de-
sigual e mais justo a todos os goianos. 


