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Caravana da Retomada realiza  
mapeamento do artesanato em Ipameri

O mapeamento do artesanato 
goiano continua! A Caravana da 
Retomada passou por Ipame-
ri nesta quarta e quinta-feira, 
cadastrando e recadastrando 
carteirinhas dos artesãos e co-
nhecendo de perto as histórias, 
demandas e potencialidades 
artesanais produzidas no municí-
pio, seguindo as orientações da 
coordenadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado.  

O dia começou com visita 
técnica à Cerâmica Boa Nova, 
que realiza atendimento social a 
crianças, jovens e adultos. A co-
mitiva do Estado de Goiás, que 
contou com participação da chefe 
de gabinete da Secult Goiás, An-
drea Parrode, conheceu o grupo 
Fiandeiras de Ipameri, formado há 
8 anos e que hoje conta com 70 
integrantes.  

A agenda terminou com visita 
ao ateliê do artesão Dorival Elias 
Venâncio, que trabalha há 45 anos 
transformando argila em animais 
do Cerrado e imagens sacras.
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PROGRAMAÇÃO 

DE 30/06 a 03/07

 

Semana do Cooperativismo 

QUARTA-FEIRA (30/6)

9h30 às 10h - Abertura – Espaço Inovacoop (Prédio Goiás Cooperativo)
Luís Alberto (OCB/GO) e César Moura.

10h às 12h - Palestra “Tião do lixão ao Oscar”
Palestrante – Tião Santos, presidente da Associação dos Catadores 
do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (ACAMJG) e 
protagonista do documentário “Lixo Extraordinário”.
Mediadores – Rafael Sôffa (Retomada), Emanuell Lopes (OCB/GO), 
Fernando Bartholo (UFG) e Dr. Juliano Araújo (MP-GO)

14h às 15h30 - Visita de equipes da Retomada e OCB/GO 
à Federação das Unimeds para divulgação do Incubacoop

14h às 17h - Consultorias on-line para grupos interessados em constituir cooperativas. Inscrições com 
nome e telefone para o e-mail: (cooperativismo@ocbgo.coop.br)

15h30 às 17h – Visita de equipes da Retomada e OCB/GO à Central Sicredi Brasil Central para 
divulgação do Incubacoop

QUINTA-FEIRA (1º/7)

9h às 10h30 - Palestra “A força do cooperativismo de crédito – Notificações Lei Complementar PLP 
27/2020”
Palestrante – Thiago Borba (OCB Nacional)
Mediadores – Suellen Mara (Retomada) e Daniel Cavalier (OCB/GO)

10h30 às 12h - Palestra “Cooperativismo: autonomia e valorização da força de trabalho”
Palestrantes – Celma Grace (Bordana), Valdenor Cabral (Coopmego) e Neires Aparecida (CooperArte)
Mediadoras – Rhaquel Liegem (Retomada) e Lara Rubya (Sescoop/GO)

14h às 15h - Anúncio de medidas para fortalecimento do cooperativismo em Goiás
Governador Ronaldo Caiado

14h às 17h - Consultorias presenciais e/ou on-line para grupos interessados em constituir cooperativas

15h às 15h30 - Apresentação e lançamento do Projeto Incubacoop, da Ação "Adote uma 
Cooperativa“, e lançamento de CNPJ das Cooperativas com presença do prefeito de
São Miguel do Passa Quatro, Gilmar de Souza

SEXTA-FEIRA (2/7)

9h às 10h30 - Palestra “Agricultura Familiar, Cooperativismo e Políticas Públicas”
Palestrantes – Zizo Simion (Cooperativa Rede Terra), Donalvam Maia (Seapa) e Peterson Santos Santana 
(GoiásFomento)
Mediadores – Raíssa Rodrigues (Retomada) e Carlos Eduardo Santos (OCB/GO)

10h30 às 12h - Palestra “Somos Líderes – Jovens Líderes Cooperativistas”
Palestrantes – Victor Emannuel (Bordana), Erica Alves (Cooperabs), Hugo Ataíde (Sicoob Unicidades), Lara 
Vieira (Sicoob Goiás
Central)
Mediadoras – Yara Nunes (Retomada) e Ana Paula Naves (Sescoop/GO)

14h às 15h30 - Visita de equipes da Retomada e OCB/GO à Central Sicoob Uni para divulgação do 
Incubacoop

13h30 às 15h - Visita de equipes da Retomada e OCB/GO à Central Sicoob Goiás Central para divulgação 
do Incubacoop

14h às 17h - Consultorias presenciais e/ou on-line para grupos interessados em constituir cooperativas

SÁBADO (3/7) – DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO

13h às 14h - Programa “Retomada Em Conexão: Semana do Cooperativismo”, ao vivo, na TBC. 
Convidados – César Moura (Retomada), Luís Alberto (OCB/GO) e Jubrair Gomes (Sescoop/GO) 
Mediadora – Suellen Mara (Retomada)

15h às 15h40 - Evento de celebração do Dia C
Abertura - César Moura (Retomada), Luís Alberto (OCB/GO)

15h40 às 16h - Apresentação dos Resultados da campanha Dia C,
com Matheus Ribeiro (Jornalista e âncora de telejornal)

16h às 17h - Palestra “A Vida é um jogo”
Palestrante – Tande (Campeão Mundial de Vôlei)

17h às 18h - Show com Heróis de Botequim

YouTube do Sistema OCB/GOYouTube da RetomadaACOMPANHE AQUI

https://www.youtube.com/SecretariadaRetomada
https://www.youtube.com/c/GOI%C3%81SCOOPLive/featured
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Programa Mais Empregos ganha unidade 
de atendimento em Goianésia

Na semana em que Goianésia 
comemora seus 68 anos de 
emancipação política, o secre-
tário da Retomada, César Moura 
assinou o Termo de Cooperação 
do Mais Empregos para o muni-
cípio. O programa, desenvolvido 
pela Secretaria da Retoma-
da, promove a capacitação e 
qualificação para recolocação 
de trabalhadores no mercado 
de trabalho, por meio de cur-
sos oferecidos pelo Colégio 
Tecnológico (Cotec) e parceiros, 
além de vagas de emprego se-
lecionadas a partir de um banco 
de dados do programa, sincro-
nizado com o Sistema Nacional 
do Emprego (Sine).

O Mais Empregos leva ao 
município consultoria financeira 
e de planejamento e orientações 
sobre microcrédito em parceria 
com o Sebrae. A cerimônia de 
lançamento foi realizada na ter-
ça (22) e contou com a presença 
do prefeito de Goianésia, Leo-
nardo Menezes, do secretário do 
Trabalho, Marcos Pernambuco e 
outros representantes da secre-
taria e da prefeitura. Os serviços 
serão prestados no Vapt Vupt 
de Goianésia, na Av. Pará, nº 426, 
São Cristóvão.
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Retomada participa de ações  
do Goiás Social no interior goiano

Durante a semana, o Goiás 
Social continuou realizando as 
ações propostas nos municípios 
do Estado. Nesta terça (22), a 
equipe do programa visitou Ma-
trinchã, e na quarta (23), visitou 
as famílias de Amaralina. A chefe 

de Gabinete da Secretaria da 
Retomada, Lucyanna Marcella 
Melo, acompanhou a coordena-
dora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS) e presidente de 
honra da OVG, a primeira-dama 
Gracinha Caiado, e os analistas 

sociais do programa durante 
essas visitas. O objetivo é conhe-
cer a realidade dos moradores 
da região para que seja possível 
desenvolver ações específicas, 
voltadas para a superação da 
vulnerabilidade social.

Amaralina
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Matrinchã

Plataforma 
Migracidades

Para falar sobre a platafor-
ma Migracidades, a gerente de 
Intermediação e Recolocação no 
Trabalho da Retomada, Yara Nunes, 
participou, na quinta (24), de uma 
reunião com a Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds) e outras 
entidades. Nesse projeto, o papel 
da Retomada é criar medidas para 
facilitar o acesso de migrantes ao 
mercado de trabalho goiano e ao 
empreendedorismo, o que envolve 
os setores público e privado.
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Grupo de Estudos sobre 
Desenvolvimento Econômico

O 10º encontro do Grupo de 
Estudos sobre Desenvolvimento 
Econômico (Gede) da Retoma-
da foi realizado nesta quinta 
(24). O grupo discutiu sobre o 
artigo “Economia da Cultura: 
Uma Possibilidade de Desen-
volvimento Regional para o Es-
tado de Goiás”, de Aline Tereza 
Borghi Leite e Juliano de Castro 
Silvestre. Conversaram sobre a 
importância do Estado na valo-
rização da cultura, na relevância 
da economia criativa em Goiás, e 
a importância das caravanas para 
ouvir os moradores e entender 
as potencialidades e necessi-
dades dos municípios. Falaram 
ainda sobre os estímulos neces-
sários quanto à qualificação e 
capacitação, para evitar evasão e 
garantir a emancipação financei-
ra das pessoas. Por fim, atenção 
às ações da pasta também foram 
pauta, para buscar inovação e 
melhoria das ações e da equipe, 
para auxiliar as cidades a terem 
autonomia na geração de empre-
go, renda e bem-estar.

Encontro de 
Dirigentes 
Sindicais 2021

O secretário da Retomada, 
César Moura, foi, na quinta (24), 
um dos convidados do Encon-
tro de Dirigentes Sindicais 2021, 
organizado pela Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar 
Goiás), com o apoio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás). O objetivo do evento 
era capacitar novos dirigentes 
sindicais de Goiás e promover 
palestras e debates sobre ações 
essenciais para o avanço do setor 
produtivo do estado.

Registros de vacinação no interior
As secretarias da Retomada e Geral da Controladoria (SGG), ali-

nharam parceria para realizar uma ação de força-tarefa no registro de 
vacinações nos municípios. A SGG em contato com as prefeituras iden-
tificou alguns municípios com dificuldades em registrar o número de 
doses aplicadas, por motivos estruturais ou de evasão de funcionários 
devido a pandemia de Covid-19. Assim, a Retomada enviou equipes 
para auxiliar nos registros e acompanhar a vacinação da comunidade. 
Doverlândia e Acreúna já receberam o apoio através dos assessores 
Andrew Fernandes e Ana Paula Oliveira.



Notas
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Retomada em Cavalcante
A secretária de Educação, Cultura e Desporto de Cavalcante, 

Edymara Diniz, visitou a Retomada, na segunda (21), para solicitar 
parcerias com programas da secretaria, principalmente nas áreas 
de artesanato e emprego. Da Retomada, participaram a superin-
tendente Raíssa Rodrigues, a gerente do Artesanato, Míriam Pires, 
e a assessora técnica da Gerência do Artesanato, Letícia Cristina 
de Oliveira.

Economia local
O secretário da Retomada, César Moura, recebeu o deputado 

federal Vinícius Cirqueira e representantes do Jardim do Cerrado de 
Goiânia na segunda (21). O grupo tratou de apresentar projetos sobre 
o estímulo da economia local do Jardim Cerrado e sugerir parcerias.

Work Show
Para discutir parceria entre 

as secretarias da Retomada 
e Secult Goiás com a Work 
Show, o secretário César 
Moura e o líder de Áreas e 
Projetos, Gustavo Pompeu 
se reuniram, na segunda (21), 
com a diretora executiva 
da Work Show e também 
diretora de Assuntos Le-
gais da Associação Brasileira 
de Promotores de Eventos 
(Abrape), Danyella Soares. O 
grupo falou da possibilidade 
de retornar com shows de 
forma híbrida, e ações para 
que isso seja possível dentro 
das normas de segurança 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Capacitação e  
qualificação para jovens

Em nome da Retomada, a gerente de Qualificação Pro-
fissional e Colégios Tecnológicos, Thais Finatto esteve com 
o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude 
Ricardo Costa Gonçalves e com a gerente de Políticas 
Pública da Juventude, Cejanne Gonçalves Ribeiro da se-
cretaria de Desenvolvimento Social (Seds) na terça (22). O 
grupo conversou sobre uma parceria entre as pastas para 
oferecer cursos profissionalizantes aos jovens do projeto 
da Seds “Escola da Juventude”.



Notas
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Visita técnica ao Cotec de Goianésia
Com a inauguração de uma 

unidade do Mais Empregos em 
Goianésia, o Colégio Tecnológico 
(Cotec) Governador Otávio Lage, 
instalado no município, é peça cha-
ve na capacitação de profissionais 
para as vagas de emprego. Na ter-
ça (22), o secretário da Retomada, 
César Moura, realizou uma visita 
técnica ao local para conhecer as 
instalações acompanhado pelo 
secretário municipal do Trabalho, 
Marcos Pernambuco, e pela direto-
ra da unidade, Fânia Borges.

Fortalecimento das políticas públicas de emprego
A gerente de Intermediação 

e Recolocação do Trabalho 
da Retomada, Yara Nunes, 
participou na quarta (23), do 
“Workshop de apoio ao desen-
volvimento de projeto de co-
operação técnica”, oferecido 
pelo Ministério da Economia.  
O objetivo é contribuir para o 
fortalecimento das políticas de 
emprego no Brasil, por meio 
do aumento da transparência 
e aprimoramento das ações de 
intermediação entre a oferta 
de serviços aos candidatos e 
as demanda do mercado de 
trabalho.



Notas
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Retomada e UEG
Na quarta (23), o secretário da Retoma-

da, César Moura e a gerente de Qualifica-
ção Profissional e Colégios Tecnológicos, 
Thais Finato se reuniram com o reitor da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Val-
ter Gomes. Na ocasião, falaram sobre uma 
parceria entre a universidade e os cursos de 
qualificação e capacitação oferecidos pelos 
Colégios Tecnológicos (Cotecs).

Cooperativismo em Minaçu
A gerente de Cooperativismo da 

Retomada, Rhaquel Liegem, partici-
pou de reunião na quarta (23), com 
representantes da Cooperativa Mista 
dos Agricultores Familiares de Minaçu 
e Região (Coopermir), e o analista do 
Sindicato e Organização das Coope-
rativas Brasileiras do Estado de Goiás 
(OCB/GO), Emanuell Lopes. A coo-
perativa solicitou consultoria com a 
Retomada para desenvolver projetos 
e melhorar a gestão administrativa 
e financeira. Além disso, solicitaram 
informações sobre linhas de crédito.

Mais Empregos 
em Posse

Para discutir a implantação de 
uma unidade do Programa Mais 
Empregos em Posse, o secretá-
rio da Retomada, César Moura, 
se reuniu, na quarta (23), com o 
vice-prefeito do município, Osmar 
Junior.

Para falar sobre cooperativismo, o secretário da Retomada, César 
Moura, e o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael 
Sôffa, se reuniram, na quinta (24), com o prefeito e o ex-prefeito de 
Santa Cruz de Goiás,  Angelo da Paz e Diley. A prefeitura pediu apoio 
para constituir uma cooperativa de costureiras no município, e vai 
ceder as máquinas. Os políticos pediram um posto de atendimento 
do Mais Empregos e uma cooperativa de Agricultura Familiar.

Santa Cruz de Goiás
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Notas

Retomada e OCB
Em mais uma parceria entre a Retomada e a OCB/GO, os 

gerentes da pasta, Rhaquel Liegem (Cooperativismo) e Rafael 
Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis), se reuniram, na 
quinta (24), com representantes da OCB/GO. O grupo tratou 
sobre a Semana do Cooperativismo, que acontecerá do dia 30/6 
ao dia 3/7, no canal da Retomada no YouTube, seguindo todas as 
medidas de segurança. Portanto, nessa reunião de alinhamento, 
falaram sobre os convidados e também sobre testes de Covid-19 
disponibilizados para o evento.

Retomada em 
Novo Gama

Representando a Retomada, o 
gerente de Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, 
participou virtualmente de encon-
tro com empresários da Associação 
Comercial e Industrial de Novo 
Gama (Acing), na sexta (25). Sôffa 
apresentou programas da Retoma-
da e falou sobre as linhas de crédito 
aos empreendedores junto ao pre-
sidente da Acing, Pedro Colacço, e 
o prefeito de Novo Gama, Carlinhos 
do Mangão.

A gerente de Artesanato da Secretaria da Retomada, Mí-
riam Pires, participou, na sexta (25), de reunião do Programa 
do Artesanato Brasileiro (PAB) com as coordenações estadu-
ais. Durante o encontro foi discutido um acordo de coopera-
ção entre os governos dos estados brasileiros e o PAB para 
a criação de um Conselho Nacional para identificar artesãos 
e mestres artesãos pelo país. Além disso, o grupo citou a im-
portância da participação desses artistas em feiras nacionais.

“Somos responsáveis por aquilo 
que fazemos, o que não fazemos 

e o que impedimos de fazer.”

Reunião do PAB
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Jovem Pan 
Goiânia

O secretário da Retomada, César 
Moura, participou, na quinta (24), do 
programa Show da Manhã, na Jo-
vem Pan Goiânia. Moura falou sobre 
empregabilidade, renda, cooperati-
vismo, cultura e empreendedorismo 
alguns dos maiores pilares das ações 
e projetos da Retomada.

Centelha II na  
Caravana da Retomada

Para firmar parceria com o projeto Centelha II, a gerente de 
Avaliações e Informações da Retomada, Suellen Mara participou de 
videoconferência na sexta (25). O projeto, promete contemplar 50 
ideias, para constituir 50 CNPJs, que receberão R$ 60 mil cada e R$ 
21 mil de bolsa com intuito de estimular o empreendedor inovador. 
A Retomada vai incluir o programa na Caravana da Retomada para 
que os municípios tenham conhecimento dos benefícios. Na reu-
nião, estavam representantes das secretarias de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), Indústria e Comércio (SIC); da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg).

Durante passagem por Ipameri, na quinta (24), a superintendente 
da Retomada, Raíssa Rodrigues, falou com duas rádios locais sobre 
o mapeamento do artesanato através da Caravana da Retomada. 
Ela também apresentou a Secretaria da Retomada aos ouvintes da 
Rádio Vale FM da Rádio Nova Entre Rios 87,9 FM

Conteúdo produzido pela 
Comunicação da Secretaria da 

Retomada

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.

Retomada na Imprensa
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Reginaldo Júnior *

Assumir a responsabilidade de 
impulsionar o maior complexo 
de comunicação de Goiás jamais 
será uma tarefa simples. A Agên-
cia Brasil Central, que engloba a 
imprensa oficial, TV Brasil Central, 
Rádio Brasil Central AM e RBC 
FM, foi rotulada, em governos an-
teriores, como o Patinho Feio da 
administração estadual. Esqueci-
da e deixada de lado, a estrutura 
foi se deteriorando, equipamen-
tos foram perdidos e o potencial 
de uso da comunicação pública 
de Goiás foi reduzido.  

A gestão do governador 
Ronaldo Caiado mudou a ma-
neira de olhar para essa comu-
nicação, agregando empenho 
e acreditando em uma mudan-
ça de cultura organizacional. 
Uma inspiração para servidores 
efetivos e comissionados, que 
acreditaram na missão e estão 
apoiando e batalhando pela 
renovação e renascimento da 
comunicação pública de Goiás.  

Com esforço e dedicação 
colocamos em operação os três 
estúdios da TBC, otimizando os 
gastos e utilizando a força de 
trabalho qualificada que já te-
mos na Brasil Central. Pode ser 
inacreditável pensar que a estru-
tura, que antes produzia apenas 
45 minutos de programação local, 
hoje já coloca no ar mais de 7 ho-
ras diárias de produção própria. A 
criatividade e vontade de mostrar 

algo novo ao nosso telespectador 
foram o pontapé para a concep-
ção de programas como TBC 
Debate, Programa de Quinta, TBC 
Pop, Semana Brasil Central, TBC 
Memória e TBC no Campo. Res-
gatamos a tradição do jornalismo 
esportivo, reformulando o Escrete 
de Ouro e colocando na grade os 
programas Escrete em Campo, 
Resenha do Escrete e Esportes 
em Ação.  

Nosso jornalismo avançou 
com coberturas especiais dentro 
e fora do Estado, trazendo para 
o telespectador todos os lados 
da notícia. O Jornal Brasil Central 
foi incrementado, com debate 
entre lados opostos. No Edição 
da Noite, a informação é clara e 
direta, com o principal do dia. O 
noticiário policial ganha priorida-
de no Goiás Contra o Crime e as 
notícias mais quentes são deba-
tidas no Boa Noite Goiás, sempre 
com convidados especialistas no 
assunto do momento.  

Da TV para as rádios, a ino-
vação, reformas e inaugurações 
de novos espaços não para-
ram. A redação, esquecida por 
muitos anos, foi reformada e 
renovada. O estúdio da RBC FM, 
hoje totalmente integrado com 
a TBC, está dentro das novas 
perspectivas da comunicação 
digital e transmite tanto nas 
ondas da rádio e TV, quanto 
pelos meios digitais. Mas o pulo 
do gato foi a integração das 
redações do jornalismo da TBC 

e das rádios. Todo o noticiário 
está integrado em um só obje-
tivo: levar a informação correta 
para todos os nossos ouvintes e 
telespectadores. 

A administração de um com-
plexo de comunicação como a 
Agência Brasil Central também 
deve ser pautada em economia, 
transparência e responsabilida-
de. Por isso, reduzimos custos 
com maquiagem, transporte 
e TV a cabo e assim pudemos 
direcionar esforços na compra 
de novos cenários e equipamen-
tos, que possibilitaram o uso 
de todos os estúdios de forma 
moderna e eficiente. 

Importante ressaltar as par-
cerias que também têm ajudado 
a Brasil Central a crescer, como 
as transmissões do Seduc em 
Ação e Goiás Bem no Enem, o 
programa Retomada em Co-
nexão, sempre com temas re-
levantes para a nossa comuni-
dade acadêmica. E por fim, as 
retransmissões pela TV Alego 
de programas da TBC.  

A partir do chão de fábrica, 
e com a vontade e determina-
ção de mudar a visão sobre a 
comunicação pública de Goiás, 
estamos elevando a Brasil Cen-
tral ao primeiro lugar. O trabalho 
não para e o patinho feio já está 
se tornando um cisne. Estamos 
devolvendo a Brasil Central para 
os Goianos com a força do Go-
vernador Ronaldo Caiado. Hoje 
aqui também a retomada é forte!

DICA DE LEITURA

Brasil Central 
em primeiro lugar  

*Reginaldo Júnior é presidente da Agência Brasil Central (ABC)
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