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Programa Mães de Goiás entrega 
1.758 cartões em cinco municípios 

O Programa Mães de Goiás foi apresen-

tado aos moradores de Edéia, na quarta 

(15), e de Nova Crixás, na quinta (16), pelo 

secretário da Retomada, César Moura, que 

representou o governador Ronaldo Caiado, 

a primeira-dama Gracinha Caiado, e a equi-

pe do Goiás Social. 

Ainda na quarta (15), em Caçu, a chefe 

de Gabinete da Retomada, Lucyanna Mar-

cella Melo, representou a pasta. Lucyanna 

também representou a Retomada em Ara-

garças, na quinta (16) e em Bom Jesus de 

Goiás, na sexta (17).

O Programa Mães de Goiás foi pensado 

para mães goianas, com filhos de 0 a 6 anos, 

que precisam se desdobrar entre trabalho, 

casa e a educação das crianças. Nessa faixa 

etária, eles ainda não estão na escola e ne-

cessitam de suporte público, principalmen-

Caçu Edéia

te nesse momento de maior vulnerabilidade 

social causado pela pandemia da Covid-19. 

Na primeira infância, as crianças ainda 

não contam com a alimentação que a 

escola oferece e, ao mesmo tempo, pre-

cisam de atenção e cuidados essenciais 

para que possam ter o completo desen-

volvimento. Pensando nisso, o programa 

disponibilizará auxílio de R$250 reais 

mensal através do cartão do Mães de 

Goiás, que pode ser usado nos comércios 

credenciados da cidade para comprar 

alimento e remédios. 

Em Edéia, foram distribuídos 390 cartões, 

em Nova Crixás, 269 cartões, em Caçu 31 

cartões, em Aragarças 773 e em Bom Je-

sus de Goiás, 295 famílias beneficiadas para 

complementar a alimentação de crianças 

em vulnerabilidade.
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Bom Jesus de Goiás

Nova Crixás

Aragarças
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Representantes da Acirlag conhecem 
programas e projetos da Retomada

Representantes da Secretaria da Retomada 

e da Associação Comercial e Industrial da Re-

gião Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag) 

participaram, na segunda (13), de reunião que 

apresentou os projetos da pasta e discutiu 

futuras parcerias. O secretário César Moura 

e a gerente de Intermediação e Recolocação 

no Trabalho, Yara Nunes, falaram sobre o Pro-

grama Mais Crédito, usando a parceria com a 

Acieg como exemplo de ação bem sucedida 

que pode servir de modelo para um futuro 

atendimento com a Acirlag.  

Também foi citada a importância do 

Programa Mais Empregos em Aparecida 

de Goiânia, para divulgação e oferta de 

vagas de trabalho, mesmo com o Sistema 

Municipal de Emprego (Sime). O grupo 

também falou sobre o IncubaCoop e a 

relação entre um sistema de cooperativas 

e micro e pequenos empreendedores afi-

liados à associação. Estavam presentes, 

da Acirlag, o presidente Maione Padeiro, 

o vice-presidente Jairo Nunes, e a dire-

tora da Acirlag Mulher, Mirlyam Kellen.

Retomada abre processo seletivo para 
artesãos goianos que querem expor no 
Salão de Artesanato Raízes Brasileiras

A Secretaria da Retomada já recebe ins-

crições de artesãos goianos que querem 

ter seus trabalhos expostos na 14ª edição 

do Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras. 

Os interessados em participar do processo 

seletivo devem enviar as propostas até o dia 

27 de setembro. Os pedidos serão avaliados 

pela gerência de Artesanato da Retomada 

e os escolhidos, além de expor o trabalho, 

também poderão comercializar as peças. 

De acordo com o edital, seis artesãos 

goianos individuais e duas entidades repre-

sentativas terão direito a expor o trabalho 

no estande no evento, que será realizado em 

Brasília, de 27 a 31 de outubro. O Sebrae vai 

bancar despesas com transporte e hospe-

dagem para os selecionados. Os custos de 

alimentação ficam a cargo do participante. 

Para saber como realizar a inscrição e quais 

os documentos necessários, 

acesse o site da Retomada 

pelo link.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/690-secretaria-da-retomada-abre-processo-seletivo-para-artes%C3%A3os-goianos-que-querem-expor-no-sal%C3%A3o-de-artesanato-ra%C3%ADzes-brasileiras.html
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Acreúna e Inaciolândia recebem 
atendimento da Caravana da Retomada 

Na terça (14), foi a vez dos moradores de 

Inaciolândia terem acesso aos serviços da 

Caravana da Retomada e parceiros. A pro-

gramação contou com atendimentos da 

GoiásFomento, SIC, Emater, Sebrae e Senar. 

Equipe da Retomada também realizou ins-

crições nos cursos oferecidos pelo Cotec.

Com apoio da Prefeitura de Acreúna, a Ca-

ravana da Retomada foi realizada no municí-

pio, na sexta (17), com ações envolvendo os 

parceiros GoiásFomento, SIC, Emater, Senar, 

Sebrae e Banco do Brasil. Além de oferta de 

linhas de crédito a micro e pequenos em-

presários, a ação do Governo de Goiás con-

tou ainda com inauguração de um posto do 

Programa Mais Empregos, apresentações 

dos projetos Incubacoop e da Cerveja de 

Mandioca. A população local acompanhou 

palestras sobre empreendedorismo e coo-

perativismo. Representaram a Retomada no 

evento a superintendente Raíssa Rodrigues, 

os gerentes Rodrigo Rodrigues (Emprego 

e Renda), Cleiton Bento (Parcerias e Con-

vênios) e a líder de área ou projeto, Rosane 

Oliveira.

Acreúna
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Inaciolândia
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Retomada mobiliza equipe para segunda 
fase da maratona da Lei Aldir Blanc

Depois de semanas viajando por 

Goiás para atender aos artesãos 

e artistas populares do estado e 

ajudá-los com a inscrição de seus 

projetos na Lei Aldir Blanc, é hora 

de revisar as solicitações dos pro-

ponentes. Para isso, a Retomada 

disponibilizou uma equipe de apoio 

com 12 servidores para auxiliar a 

Secult Goiás em uma força-tarefa 

de habilitação dos inscritos. É pre-

ciso que toda a documentação seja 

conferida para identificar todos 

aqueles que estão aptos para a 

próxima fase do auxílio emergen-

cial do Governo Federal, operacio-

nalizado pelos estados. 

A dedicação dos servidores mos-

tra o envolvimento da Retomada 

com o projeto e com os prazos 

prometidos, para que o auxílio seja 

entregue o mais rápido possível 

para essas pessoas em situação 

vulnerável. A prestação de contas 

deve ser feita no sistema Mapa 

Goiano até 30 de outubro de 2021.
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Goiás Social leva cursos gratuitos de 
capacitação a três municípios

O Programa Goiás Social, via Secreta-

ria da Retomada que, em convênio com 

a Universidade Federal de Goiás (UFG), 

oferta cursos de capacitação e qualifica-

ção por meio dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs) para todo o estado, visitando 

os municípios para os disponibilizar em 

regiões com pouca acessibilidade e de 

maior vulnerabilidade social. Servidores 

da pasta acompanharam a ação durante 

a semana, passando por Nova América, 

Cavalcante e Morro Agudo, no início das 

Nova América

Cavalcante

aulas presenciais das novas turmas. 

Representando a Retomada, a diretora de 

Cotec, Annamar Morais, supervisionou os 

cursos de Corte e Costura ofertados em Nova 

América, na terça (14). As turmas de Con-

feitaria e de Informática foram monitoradas 

pela superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, na quarta (15), em Cavalcan-

te. Já na quinta (16), em Morro Agudo, o as-

sessor Andrew Fernandes, acompanhou as 

aulas e a entrega de cadernos para o curso 

de Serviços de Beleza.
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Morro Agudo de Goiás
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NOTAS
NOTAS

Treinamento para 2ª 
etapa da Lei Aldir Blanc

Servidores da Retomada, Secult Goiás 

e Seds participaram, na segunda (13), de 

um treinamento para trabalhar na análise 

da documentação dos proponentes dos 

editais da Lei Aldir Blanc (LAB). A Secult 

Goiás recebeu 6.282 inscrições, o triplo do 

esperado e, por isso, será necessária uma 

força-tarefa nesta segunda etapa da LAB. 

Mais Crédito para 
Terezópolis de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu na segunda (13), o assessor do de-

putado federal Glaustin da Fokus, Clayton 

Freitas, a vereadora de Terezópolis de Goiás, 

Lucia Pereira. Na reunião, trataram sobre as 

linhas de créditos oferecidas pelo programa 

Mais Crédito.

Dados para o 
projeto AgreGO
Para coletar dados que vão em-

basar o projeto AgreGO, o secre-

tário da Retomada, César Moura 

participou de reunião, na terça (14), 

com Nelson Vas Hacklauer repre-

sentante da Magno Consultores. O 

AgreGO foi lançado pelo governa-

dor Ronaldo Caiado em julho des-

te ano, com intuito de promover 

o desenvolvimento para o setor 

industrial de Goiás nos próximos 

dez anos. Também participaram da 

reunião a gerente de Intermediação 

e Recolocação do Trabalho da Re-

tomada, Yara Nunes e a superin-

tendente da Central de Captação 

de Recursos da Secretaria Geral 

do Estado de Goiás (SGG), Neusa 

Maria Ravarato. 
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NOTAS
NOTAS

Parceria em 
qualificação com UEG

Na terça (14), o secretário da Retomada, 

César Moura recebeu o reitor da Univer-

sidade Estadual de Goiás (UEG), Antônio 

Cruvinel Borges Neto. Os gestores falaram 

sobre futuras parcerias na área de qualifi-

cação e educação profissional. 

Compliance na 
Retomada

Caravana da 
Retomada em  
Lagoa Santa 

Equipes da Retomada se reuniram, na terça 

(14), para ajustar o plano de ações do Pro-

grama de Compliance Público na pasta. Da 

superintendência da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda estavam Raíssa 

Rodrigues (superintendente), Rhaquel Lie-

gem (gerente de Cooperativismo), Suellen 

Mara (gerente de Avaliações e Informações) 

e Rosane Martins (assessora técnica). Já da 

Superintendência de Gestão Integrada, par-

ticiparam Ariane Xavier (Gestão Pública) e 

Leticya Fernandes (Apoio Administrativo e 

Compras Governamentais).

A superintendente da Retomada 

do Trabalho do Emprego e da Ren-

da, Raíssa Rodrigues conversou, na 

terça (14), com a prefeita de Lagoa 

Santa, Núcia Kelly e  a vice-prefeita, 

Vera Rodrigues. O encontro foi para 

organizar uma edição da Caravana da 

Retomada no município. 

Mais Empregos no Daia
Equipes das secretarias da Retomada, 

de Indústria, Comércio e Desenvolvimento 

(SIC), e da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Goiás (Codego), se reuniram, 

na quarta (15), em Anápolis, para fechar 

parceria entre o Programa Mais Empre-

gos e o Distrito Agroindustrial de Anápolis 

(Daia). Pela proposta, as vagas de emprego 

das empresas do local serão divulgadas, 

além das redes da Retomada, em um site 

próprio para o cadastro de currículos. A 

secretaria foi representada pela gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho, 

Yara Nunes.
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NOTAS
NOTAS

Reunião do Conselho 
Estadual do Meio 
Ambiente

Conselheiros, Titulares e Suplentes do 

Governo de Goiás participaram, na quar-

ta (15), da 13ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(Cemam), que foi realizada durante a 

11ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERHi). 

A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, representou a pasta na 

reunião. No encontro, a Secretaria de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável (Semad) apresentou a situação 

hidroclimatológica de Goiás e as ações 

já implantadas e planejadas visando o 

enfrentamento à escassez hídrica, com 

foco no trecho da bacia hidrográfica do 

Rio Meia Ponte.

Mapeamento 
na Comunidade 
Quilombola Kalunga

O vilarejo da Comunidade Quilom-

bola Kalunga do Vão das Almas, em 

Cavalcante, foi visitado pela superin-

tendente de Profissionalização da Re-

tomada, Leandra Assis, na quinta (16), 

para mapeamento das necessidades 

e demandas da região. A intenção 

é entender como o Programa Goiás 

Social pode auxiliar a comunidade, e 

para isso, a superintendente articulou 

projetos com alguns dos líderes locais.

Prefeitura de Iaciara
A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, e o gerente de Parcerias 

e Convênios, Cleiton Bento, receberam, 

na quinta (16), o presidente da Câma-

ra dos Vereadores de Iaciara, Claudio 

Maxixe. O grupo discutiu parceria en-

tre o município e a pasta, na intenção 

de fomentar a geração de emprego e 

agricultura familiar, além de estimular 

o cooperativismo na região.

Participação de 
mulheres nas eleições

A gerente de Avaliações e Informações da 

Retomada, Suellen Mara Couto participou, 

na sexta (17), de reunião com a juíza do Tri-

bunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), 

Fláviah Lançoni e outras 15 conselheiras do 

Conselho Estadual da Mulher de Goiás (Co-

nem). Na ocasião, foram discutidas medidas 

para acompanhar o cumprimento da regra 

prevista no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que prevê 

o percentual mínimo de 30% de mulheres 

em cada chapa eleitoral.
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Artesanato na TBC
O processo seletivo para artesãos 

goianos na 14ª edição do Salão de Arte-

sanato – Raízes Brasileiras foi pauta de 

entrevista para a TV Brasil Central, na 

quinta (16). A superintendente da Re-

tomada do Trabalho do Emprego e da 

Renda, Raíssa Rodrigues, explicou para 

os telespectadores da TBC como as pro-

postas devem ser enviadas até o dia 27 

de setembro.

Caravana da Retomada 
em Acreúna

Durante a edição da Caravana da Reto-

mada em Acreúna, na sexta (17), a supe-

rintendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues, foi 

entrevistada pelo Portal de Compras Públi-

cas. Ela falou sobre as ações que a pasta 

disponibilizou para o município e sobre os 

atendimentos dos parceiros Sebrae, Goiás-

Fomento e Banco do Brasil.

Mães de Goiás
O programa Mães de Goiás foi as-

sunto de entrevistas com o secre-

tário da Retomada, César Moura, 

durante a semana. Moura falou para 

a TV Palmeiras em Edéia, na quarta 

(15), sobre a projetos da pasta no de-

senvolvimento do município e sobre 

a entrega de cartões para as mães 

beneficiadas pela ação. Já na quinta 

(16), em Nova Crixás, o secretário 

falou para a rádio Maracá FM 101.5 

sobre como o dinheiro do auxílio foi 

calculado como investimento com 

a circulação do recurso dentro da 

cidade, movimentando a economia 

local.
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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
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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/aberto-processo-seletivo-para-14a-edicao-do-salao-de-artesanato-raizes-brasileiras/
https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/acontece/abertas-as-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-artistas-goianos-que-queiram-expor-no-sal%C3%A3o-de-artesanato-1.2320518
https://www.emaisgoias.com.br/artesaos-goianos-ja-podem-se-inscrever-para-participar-de-evento-de-artesanato-em-brasilia/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/goias-selecionara-artesaos-locais-para-expor-trabalho-em-brasilia-352380/
https://www.curtamais.com.br/goiania/edital-seleciona-artesaos-goianos-que-querem-expor-no-salao-de-artesanato-raizes-brasileiras
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https://globoplay.globo.com/v/9853177/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/12/colegios-tecnologicos-de-goias-oferecem-29-mil-vagas-para-cursos-de-capacitacao-e-qualificacao.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/09/14/programa-mais-empregos-oferece-mais-de-37-mil-vagas-de-trabalho-em-15-cidades-de-goias-veja-como-concorrer.ghtml
https://aredacao.com.br/cultura/156299/aberto-edital-para-expositores-no-14-salao-de-artesanato
https://www.emaisgoias.com.br/programa-oferece-37-mil-vagas-de-emprego-em-15-municipios-de-goias-confira/
https://revistazelo.com.br/cultura/secretaria-da-retomada-abre-processo-seletivo-para-artesaos-goianos-que-querem-expor-no-salao-de-artesanato-raizes-brasileiras/
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Proteger o conjunto de dados pro-

duzidos e pesquisados pela Secretaria 

de Estado da Retomada é apenas uma 

das funções não óbvias da equipe de 

Tecnologia da Informação (T.I.). Um 

dos instrumentos para cumprir esta 

tarefa é a política de segurança da in-

formação (PSI), que é um conjunto de 

padrões, normas e diretrizes a todos 

os servidores que utilizam infraestru-

tura de tecnologia da informação (TI). 

O principal objetivo é garantir a pro-

teção das informações corporativas, 

contra eventuais ameaças que possam 

prejudicar sua operação. A PSI busca 

minimizar riscos de perdas ou violação 

de qualquer ativo de TI. Essa política 

protege as informações da pasta que 

poderiam causar algum dano, inten-

cionalmente ou não.

A PSI visa proteger e garantir os três 

princípios da segurança da informa-

ção: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. As normas e práticas 

mencionadas anteriormente se rela-

cionam a esses princípios.

A PSI planejada avalia desde riscos à 

infraestrutura de TI, contra roubos, pa-

nes ou desastres naturais, até as amea-

ças digitais. Além disso, a PSI se aplica a 

todos os servidores que desempenham 

suas atividades em rede, estabelecen-

Política de segurança da 
tecnologia da informação

*Paulo Vitor Machado é coordenador da equipe de T.I. da Secretaria da Retomada

LEITURA
DICA DE

Paulo Vitor 
Machado*  

do critérios de segurança para acesso 

e armazenamento das informações, a 

fim de aumentar a segurança do pro-

cesso interno e externamente, diminuir 

a subjetividade, permitindo decisões 

rastreáveis e consistentes.

Importante destacar que deve ha-

ver mecanismos de segurança de 

tecnologia da informação capazes de 

impedir que pessoas não autorizadas 

acessem informações confidenciais, 

seja por engano ou por má-fé. Tais 

mecanismos garantem a confidenciali-

dade e asseguram que as informações 

da pasta sejam acessadas apenas por 

pessoas autorizadas. Destaca-se aqui 

que o extravio de informações pode 

acarretar desde crise de imagem a 

processos judiciais, com grandes pre-

juízos para a Secretaria e para o Esta-

do. Para garantir a confidencialidade, 

o servidor precisa estar sempre aten-

to a não compartilhar a sua senha de 

acesso, utilizar senha de alta comple-

xibilidade e alterá-la periodicamente.

Por fim, a colaboração de todos é 

fundamental para a PSI, o uso correto 

de equipamentos de informática e co-

municação, bem como de sistemas e 

informações, garantem que o servidor 

realize suas atividades com eficiência, 

por isso, todos são responsáveis pelo 

cuidado e conservação dos equipa-

mentos e por zelar pela segurança da 

rede. É necessário ressaltar também 

que a instalação de software está 

restrita a equipe de TI e o acesso por 

dispositivos pessoais devem atender 

aos requisitos mínimos de segurança 

com utilização de firewall e antivírus.
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