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Ações e serviços da Caravana da Retomada 
são entregues a mais três municípios

A Caravana da Retomada passou por 

Mossâmedes na terça (30), em Trindade 

na quarta (1), e em Corumbá de Goiás na 

quinta (2). Os moradores desses municípios 

puderam conferir os serviços e projetos ofe-

recidos durante a ação. Os parceiros Goiás-

Fomento, Banco do Brasil, Emater e Sebrae 

Goiás participaram com palestras e aten-

dimento individual focados em pequenos 

negócios. A GoiásFomento orientou sobre 

linhas de crédito, o Banco do Brasil minis-

trou palestras sobre Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 

a Emater falou sobre o Projeto da Cerveja 

de Mandioca, enquanto o Sebrae discutiu 

empreendedorismo e marketing digital. 

A Retomada promoveu palestras sobre 

cooperativismo e agricultura familiar. Tam-

bém estavam incluídos nos serviços da 

pasta a realização de Carteiras de Trabalho 

Digital, e inscrições para cursos gratuitos 

de capacitação via Colégio Tecnológico 

(Cotec). Além disso, a Secult Goiás ainda 

entregou kits de livros doados para as bi-

bliotecas municipais. 

Compuseram as equipes das Caravanas 

os gerentes Cleiton Bento (Parcerias e Con-

vênios), Rhaquel Liegem (Cooperativismo), 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vul-

neráveis) e Rodrigo Rodrigues (Mobilização 

para Emprego e Renda), além da diretora 

de Cotec, Ana Paula Oliveira. O secretário 

da Retomada, César Moura, compareceu ao 

evento em Trindade, para a abertura, com-

posição de mesa, e acompanhamento dos 

serviços prestados.

MOSSÂMEDES
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MOSSÂMEDES
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TRINDADE



CORUMBÁ DE GOIÁS 
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Retomada participa de entrega de cartões 
do Mães de Goiás em Cidade Ociedental

A Retomada integrou a equipe responsá-

vel pela entrega de 3.489 cartões do Pro-

grama Mães de Goiás em Cidade Ocidental, 

na segunda (29/11). Além deste benefício, 

o governador Ronaldo Caiado entregou la-

boratório móvel de informática, mobiliários 

para escolas e, com parcerias, reforma da 

sede do Detran e novo prédio do Conselho 

Tutelar. Representando a Retomada foi a 

chefe de gabinete, Lucyanna Marcella Melo. 

O grupo foi composto ainda por integrantes 

do Gabinete de Políticas Públicas (GPS) e 

Seds.
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Retomada, Seapa, SIC e Sedi entregam 110 
kits de higiene a mulheres em vulnerabilidade

Uma equipe da Retomada esteve, na 

sexta (3), na Ocupação no Setor Estrela 

Dalva, na Região Noroeste de Goiânia, 

para entregar 110 kits de produtos de 

higiene pessoal a mulheres em situação 

de vulnerabilidade. A ação é resultado de 

arrecadação de itens entre os servido-

res da Retomada, da Seapa, da SIC e da 

Sedi, na Campanha 21 Dias de Ativismo 

Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, 

promovida pelo Conselho Estadual da 

Mulher (Conem Goiás). 

Além da entrega dos kits, o grupo promo-

veu uma roda de conversa com mulheres, 

incluindo as onselheiras do Conem, Tatiana, 

Roseli e Suellen Mara, que é gerente de Ava-

liações e Informações da Retomada. Pela 

secretaria ainda foram as assessoras téc-

nicas Márcia Pires e Ana Paula Oliveira. Do 

Conem também foram a superintendente 

de Direitos Humanos, Ana Luisa, e a supe-

rintendente da Mulher, Rosi Guimarães.

 6  |  BOLETIM SEMANAL



Goiás Social leva cursos gratuitos do 
Cotec a Nova América, Alvorada do 

Norte e Simolândia

Retomada realiza inscrições de cursos
do Cotec em Aparecida de Goiânia

A Retomada realizou um mutirão de 

inscrições para os cursos gratuitos de 

capacitação, oferecidos pelo Governo de 

Goiás, via Colégio Tecnológico (Cotec), em 

Aparecida de Goiânia. O gerente de Parce-

rias e Convênios, Cleiton Bento, auxiliou os 

moradores com as inscrições, na Escola do 

Futuro Luiz Rassi e no Cotec Sebastião de 

Siqueira. Mais de 400 pessoas foram matri-

culadas nos cursos. As aulas já começaram 

e seguem até a próxima quarta (8). 

Nesta parceria, são ofertados cursos de Ma-

nutenção de Computador, Informática Bási-

ca, Pedreiro, Corte e Costura, Massoterapia 

Estética, Confeitaria, Serviços de Estética, 

e Maquiagem, com turmas no matutino, 

vespertino e noturno. 

O Goiás Social levou cursos gratuitos 

profissionalizantes do Cotec a moradores 

de Nova América, Alvorada do Norte e Si-

molândia.  Na terça (30/11), turmas de Au-

xiliar Administrativo começaram as aulas 

em Nova América. No mesmo dia, foi a vez 

de alunos de Simolândia iniciarem as aulas 

do curso de Confeitaria; e de Alvorada do 

Norte o de Serviços de Beleza. O assessor 

técnico da Retomada, Paulo Santos, repre-

sentou a Retomada nas aberturas. Simolândia

Alvorada do Norte Nova América
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Retomada participa da Feira 
 de Empregos da PUC Goiás

A Retomada realizou mais uma edição 

da Feira do Emprego, promovida em par-

ceria com a PUC Goiás, na terça (30/11) 

e quarta (1/12). Essa é a segunda vez que 

a pasta se junta à universidade para esse 

evento, a fim de disponibilizar vagas de 

trabalho via Programa Mais Empregos. 

Foram disponibilizadas cerca de 2 mil va-

gas de trabalho durante a ação. A Reto-

mada disponibilizou servidores da pasta 

e do Sine para atender individualmente 

os interessados e realizar cadastro e en-

caminhamento a vagas de trabalho. 

Parceiros da Retomada, a Associação 

Pró Desenvolvimento Industrial de Goiás 

(Adial) e a GoiásFomento, também mon-

taram estandes de atendimento na feira. 

A Adial encaminhou para vagas de em-

prego via Adial Talentos. Já o pessoal da 

GoiásFomento, na intenção de estimular 

o empreendedorismo, ofereceu linhas de 

crédito para empresas juniores, associações 

constituídas unicamente por estudantes. 

Para isso, apresentaram uma linha do Mais 

Crédito, programa da Retomada em que 

são parceiros, disponibilizando até 5 mil re-

ais de crédito a autônomos, MEI e pequenos 

empreendedores.
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NOTAS
NOTAS

Inclusão no 
mercado de trabalho

Na segunda (29), equipes da Retoma-

da, Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds) e Associação Pró-Desenvolvimento 

Industrial do Estado de Goiás (Adial), se 

reuniram para falar sobre inclusão social 

no mercado de trabalho. Participaram, a 

gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara Nunes; a 

superintendente dos Direitos Humanos da 

Seds, Ana Luísa Freire e o presidente Exe-

cutivo da Adial, Edwal Freitas Portilho.

Arranjo produtivo 
em Jussara

Caravana da Retomada 
em Bom Jesus de Goiás

A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, participou, na segunda (29), de 

uma reunião em Jussara. O objetivo, foi co-

nhecer a proposta de criação de um Arranjo 

Produtivo Local (APL) de confecções para 

o município. Também estavam presente o 

diretor da faculdade Senai, Dário Queija; 

os deputados Adriano do Baldy e Thiago 

Albernaz; a presidente da Associação Jus-

sarense de Modas Acessórios e Artesanatos 

(Ajuma), Eliz Regina Borete; além de repre-

sentantes de outras entidades.

Retomada participa 
de Live Compem

A gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Retomada, 

Yara Nunes, participou de live na terça 

(30). Na palestra ministrada pelo mestre 

em Economia, Murilo Ferreira Viana, foi 

discutido a retrospectiva sobre a crise 

pandêmica nos pequenos negócios e 

as perspectivas para 2022/23. Também 

participaram representantes do Conse-

lho da Micro e Pequena Empresa (Com-

pem) e da Fieg. 

O secretário da Retomada, César Moura 

recebeu na quinta (2), o prefeito de Bom 

Jesus de Goiás, Adair Henriques da Silva. 

O prefeito conheceu os programas da Re-

tomada e apresentou as necessidades do 

município, além de solicitar uma edição da 

Caravana da Retomada no local.  
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NOTAS
NOTAS

Reunião do FCO
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou, na terça (30), da 370ª Reunião 

Ordinária do Conselho de Desenvolvimento 

do Estado do Fundo Constitucional do Cen-

tro-Oeste (FCO). A pauta foi a apresentação 

do Relatório de Informações Gerenciais do 

Banco do Brasil, de janeiro a outubro de 

2021. Além da revalidação de cinco cartas-

-consultas.

Organização para 
segundo Mutirão
Representantes da Retomada e da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (Fapeg) se reuni-

ram, na quarta (1), em uma reunião 

para organização do próximo Mu-

tirão Iris Rezende, que será de 10 a 

12/12. Estavam presentes o secre-

tário da pasta, César Moura, a ge-

rente de Informações e Avaliações, 

Suellen Mara, e o chefe de gabinete 

da Fapeg, Diogo Mochcovitch. No 

mesmo dia, a gerente, acompanha-

da do chefe de Tecnologia da In-

formação, Paulo Vitor Machado, o 

chefe de gabinete da GoiásFomen-

to, Cairo Freitas, e o organizador do 

Mutirão, Aristóteles de Paula (Toti), 

visitaram o local onde o evento será 

realizado, para uma vistoria.

 10  |  BOLETIM SEMANAL



NOTAS
NOTAS

Planejamento 
Alego Ativa

Os detalhes das próximas edições do Ale-

go Ativa foram tema de reunião, na sexta 

(3), entre a superintendente da Retomada, 

Raíssa Rodrigues, a assessora da superin-

tendência de Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Carolina Mesquita, 

e representantes da Seapa, GoiásFomen-

to, Alego, Fecomércio e outras entidades 

envolvidas no projeto. Além da próxima 

edição da iniciativa, que será realizada em 

Hidrolândia, o grupo alinhou o planejamen-

to das edições do primeiro semestre de 

2022.

Parcerias na cidade de Goiás

Congresso da UEG

O secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu, na sexta (3), com o secretário de 

Agricultura da cidade de Goiás, Delcidio 

Moreira, e a assessora Suellen, para verificar 

a possibilidade de mobilizar agricultores 

familiares para que participem do projeto 

da cerveja de mandioca. A possibilidade de 

levar outros programas da Retomada ao 

município também foi pauta da conversa.

A chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, represen-

tou a secretaria no encerramento do 

8º Congresso de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (Cepe) da UEG. Duran-

te o evento, realizado no Auditório 

Mauro Borges, na sexta (3), o go-

vernador também anunciou mais 

de R$ 4,8 milhões em fomento a 

programas e projetos de pesquisas 

da universidade.

Da esquerda para a direita, a chefe de gabine-

te da Retomada, Lucyanna Marcella, o reitor 

da UEG, Antonio Cruvinel, e a chefe de gabi-

nete da UEG, Cristhyan Milazzo
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Foi destaque no

Inovação e empreendedorismo foi tema do bate-papo no Retomada em Conexão 

do último sábado (27). As convidadas Lidiane Abreu (Sedi), Luciana Rodovalho 

(MultiPet Animal) e Polyana Borges (Fapeg), conversaram a respeito do mercado 

de trabalho, empreendedorismo, agricultura familiar e cooperativismo. Além disso, 

as convidadas falaram sobre o Programa Centelha 2, um projeto que visa estimular 

a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora 

no Brasil. Apresentado por Suellen Mara, o programa é exibido 

ao vivo pela TV Brasil Central (TBC), às 13 horas. Você confere o 

programa da semana passada na íntegra pelo YouTube.

VEJA

AQUI

MAIS

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

A gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, fa-

lou com os ouvintes da Rádio Difusora de 

Goiânia, na quarta (1/12), sobre a Feira de 

Emprego, realizada pela PUC Goiás, em 

parceria com a Secretaria da Retomada.

Feira do Emprego 
na Rádio Difusora  

Mais Empregos 
na PUC TV

A 2ª edição da Feira do Emprego foi 

pauta de reportagem  na PUC TV.
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https://www.youtube.com/watch?v=JyzDMhgjbRc
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

VEJA

AQUI

MAIS

Mais Empregos
 na TBC

Retomada e Conem na TBC 

VEJA

AQUI

MAIS

O crescimento das oportunidades de 

emprego e queda do desemprego em 

Goiás foram tema do programa Raio X, 

exibido pela RBC e TBC, na sexta (3). A 

gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, 

falou sobre as ações da pasta para que 

Goiás alcançasse estes índices.

A gerente de Avaliações e Informações da Retomada, Suellen Mara, falou com equipe 

da TBC sobre a campanha, 21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, 

promovida pelo Conselho Estadual da Mulher (Conem Goiás). A iniciativa entregou 110 

kits de higiene pessoal a mulheres em situação de vulnerabilidade no Setor Estrela Dal-

va, em Goiânia. O montante foi arrecadado após empenho dos servidores da Retomada, 

Seapa, SIC e Sedi.
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https://www.maisgoias.com.br/feira-do-emprego-em-goiania-oferece-cinco-mil-vagas-de-trabalho/
https://g1.globo.com/go/goias/edicao/2021/12/01/videos-bom-dia-goias-de-quarta-feira-1-de-dezembro-de-2021.ghtml


RETOMADA NA 
I M P R E N S A

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, Raissa Celiac, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira e Talita Prudente.

Conteúdo produzido pela Comunicação
 da Secretaria da Retomada

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS

VEJA

AQUI

MAIS
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://diariodegoias.com.br/feira-do-emprego-oferece-5-mil-vagas-de-trabalho-em-goiania/
https://www.maisgoias.com.br/feira-do-emprego-em-goiania-oferece-cinco-mil-vagas-de-trabalho/
https://g1.globo.com/go/goias/edicao/2021/11/30/videos-jornal-anhanguera-1-edicao-desta-terca-feira-30-de-novembro-de-2021.ghtml


ui encarregado pelo secretário estadual 

de Cultura, César Moura, de representar 

Goiás na última reunião do Fórum Nacio-

nal de Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Cultura, ocorrida em Brasília, nos dias 

8 e 9 de novembro deste ano. As agendas 

coincidentes da Secretaria da Retomada 

com o governador impediram o secretário 

de comparecer e representei a Secult Goiás 

no primeiro evento presencial do colegiado 

no pós-pandemia.

Na reunião discorri sobre um dos legados 

da gestão Ronaldo Caiado para o setor 

cultural goiano, manifestado pela democra-

tização das ações públicas na formulação 

dos editais da Lei Aldir Blanc. Esses editais 

foram concebidos pela Superintendência 

de Fomento e Incentivo à Cultura, através 

de suas gerências, em particular a Gerência 

de Planejamento e Fomento à Cultura, em 

constante interlocução com o secretário 

César Moura, e com representantes de cada 

categoria mencionada na Lei.

Nessa segunda fase da Lei Aldir Blanc 

(2021), optou-se pelo lançamento de 20 

editais, a fim de promover a interiorização 

e a democratização do fomento às ações 

culturais. Esse foi um grande avanço: inserir 

no setor da cultura e no mercado de eco-

nomia criativa pessoas que não se julgavam 

participantes nem de um, nem de outro. 

Além dos editais tradicionais do setor 

cultural – Música, Artes Visuais, Dança, Li-

teratura, Audiovisual e Teatro –, outras lin-

Democratização do fomento 
cultural e pertencimento: um legado 

do governo Caiado

LEITURA
DICA DE

Nilson 
Jaime* 

guagens foram incluídas, desde Hip-Hop e 

Circo, até História, Filosofia e Sociologia, por 

exemplo, contidas no escopo mais amplo 

de “Letras”. O edital “Trajetórias” premiou 

artistas e literatos com mais de 25 anos de 

atuação.

A economia criativa foi atendida por um 

edital de Artesanato e Arte Popular e outro 

de Gastronomia Tradicional. Os Pontos de 

Cultura, concebidos na gestão do ministro 

Gilberto Gil, e tão importantes para dinami-

zar ações e agentes fazedores de cultura, 

não foram esquecidos. Também foi conce-

bido um edital exclusivo para Arte Feminina, 

aquela feita por mulher, e para fazedores 

de arte para crianças e jovens. Um edital de 

Direitos Humanos contemplou indígenas, 

ciganos, apátridas e pessoas em situação 

de rua, comunidade LGBTQIA+, além dos 

artistas mambembes.

As culturas kalunga e quilombola tiveram 

um edital específico, e Mestres e Mestras do 

Saber Goiano não foram esquecidos: ben-

zedeiras, rezadores, contadores de causos, 

fiandeiras, carapinas, carreiros, seleiros e 

oleiros, dentre as centenas de fazedores de 

arte e cultura, que se encontravam até então 

anônimos e à margem do processo cultu-

ral, a partir de agora se sentirão inseridos. 

Cerca de 2.500 projetos são contemplados 

nesses editais da Lei Aldir Blanc.

Todos esses agentes culturais serão in-

cluídos nos editais do Fundo de Arte e 

Cultura (FAC), Nova Lei Goyazes e outros 

programas. A interiorização e a democra-

tização do fomento cultural levou ao senso 

de “pertencimento”, do qual se deram con-

ta setores historicamente excluídos. Esse é 

um grande legado da atual gestão da Se-

cult Goiás e do Governo Ronaldo Caiado. 

 

*Nilson Jaime é superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult Goiás)
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https://diariodegoias.com.br/feira-do-emprego-oferece-5-mil-vagas-de-trabalho-em-goiania/


https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

