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Retomada participa de entrega 
de 3.135 cartões do Mães de Goiás

O Programa Mães de Goiás bene-

ficiou mais 3.135 goianos durante 

essa semana. Desta vez, os municí-

pios contemplados foram Valpara-

íso (1.556 cartões), Cristalina (1.334 

cartões) e Abadiânia (245 cartões). 

O governador Ronaldo Caiado re-

alizou as entregas em Valparaíso e 

Cristalina. Em todas as localidades, 

a chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, represen-

tou a secretaria no apoio da realiza-

ção das entregas.

Lançado em agosto, o Mães de 

Goiás é um programa estadual de 

distribuição de renda que tem como 

objetivo atender cerca de 100 mil 

famílias em situação de vulnerabili-

dade. Têm direito ao benefício men-

sal de R$ 250 mulheres com filhos 

até seis anos e que se encaixem no 

perfil socioeconômico. O Estado 

investe R$ 219 milhões na iniciativa, 

via Fundo de Proteção Social do 

Estado de Goiás (Protege). Valparaíso



 2  |  BOLETIM SEMANAL

Cristalina

Abadiânia
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Programa Mais Empregos representa a 
Retomada na Feira do Emprego da PUC

Devido a uma parceria entre a Secretaria 

da Retomada e a PUC Goiás, o Programa 

Mais Empregos marcou presença na Feira 

do Emprego, organizada pela universidade. 

O objetivo da cooperação foi incentivar a 

empregabilidade e o empreendedorismo. 

O evento surgiu como alternativa para apri-

morar a entrada de estudantes, egressos 

e pessoas da comunidade no mercado de 

trabalho. Uma equipe do Mais Empregos 

esteve na Feira para realizar o contato entre 

os interessados e a oferta de serviço, já re-

alizando o encaminhamento para as vagas 

compatíveis com o perfil do trabalhador. A 

equipe efetuou 151 encaminhamentos du-

rante o evento.

A Feira foi realizada na terça (9) e na quar-

ta (10), no Câmpus 5 da PUC Goiás. No se-

gundo dia, o secretário da Retomada, César 

Moura, visitou o local para verificar os aten-

dimentos e para a cerimônia de assinatura 

do termo de cooperação técnica, que selou 

a parceria entre a pasta e a universidade. 

Durante o ato, Moura falou sobre como é 

importante para o Governo de Goiás que os 

goianos ocupem as vagas de trabalho do 

estado, e que esse é o objetivo das políticas 

públicas em ação. 

No estande da Retomada, estavam repre-

sentando a pasta, técnica em gestão pública, 

Letícia Oliveira, e os servidores de apoio do 

Mais Empregos, Laudimilha Freitas, Rômulo 

Gustavo dos Santos e João Pedro Roriz. A 

equipe realizou mais de 200 atendimentos 

e 151 encaminhamentos para entrevista de 

emprego, em dois dias de Feira.
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Treinamento do Compliance
Durante a semana, o Programa de Com-

pliance Público realizou uma série de trei-

namentos para  aperfeiçoar os processos 

operacionais dos servidores da Secretaria 

da Retomada, seguindo o Código de Ética 

do Servidor Público e da Alta Gestão. O trei-

namento abordou as qualidades esperadas 

de um trabalhador público e como melhorar 

o atendimento junto à população goiana. 

Os participantes ainda sugeriram novas 

ideias para aprimorar a rotina de trabalho 

do Estado. O evento foi organizado pela 

assessora da superintendência de Gestão 

Integrada, Ariane Moraes, e teve um total 

de 60 participantes, de terça (9) até quinta 

(11). Após um balanço, as sugestões serão 

repassadas à gestão superior para efetuar 

políticas internas que aprimorem as ques-

tões apontadas.

Retomada realiza visita técnica 
em dois postos do Mais Empregos

As visitas aos postos do Mais Empregos continuaram durante a semana. As vistorias 

foram realizadas, na segunda (8), em Piracanjuba, e na quinta (11), em Santa Helena de 

Goiás, com a Secretaria da Retomada representada pela técnica em gestão pública, 

Letícia Oliveira. As visitas têm como objetivo melhorar o atendimento nos postos e a 

busca por mais vagas de emprego a serem oferecidas aos trabalhadores dos municípios.
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Montividiu recebe atendimentos de 
serviços do Governo de Goiás e parceiros

Equipes da Caravana da Retomada e de 

parceiros do programa do Governo de 

Goiás, por meio da Retomada, estiveram, 

na sexta (12), em Montividiu. Além de ca-

dastro de profissionais do artesanato para 

confecção de Carteira do Artesão, a edição 

contou com atendimentos de microcrédito, 

oferecido pela GoiásFomento e pelo Ban-

co do Brasil, além de consultoria a micro e 

pequenos empreendedores, via Sebrae, e 

pedido de Passaporte do Idoso, por meio de 

parceria com a Seds. A Secult Goiás marcou 

presença com a doação de livros que vão 

compor o acervo da biblioteca municipal. 

Representaram a Retomada, os gerentes 

Rodrigo Rodrigues (Emprego e Renda) e 

Rhaquel Liegem (Cooperativismo), e a as-

sessora técnica Ana Paula Oliveira.
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Equipe do Governo de Rondônia
 visita Retomada para conhecer 

programas e projetos
Quatro integrantes do Governo de 

Rondônia visitaram a Retomada, na terça 

(9), para conhecer os programas e projetos 

da secretaria, que possivelmente serão ade-

quados em ações do governo estadual de 

Rondônia. Os principais questionamentos 

do grupo foram em relação a emprego e mi-

crocrédito. A equipe foi recepcionada pelo 

titular da Retomada, César Moura, e pela 

superintendente Raíssa Rodrigues, além 

das gerentes Yara Nunes (Intermediação e 

Recolocação no Trabalho) e Suellen Mara 

(Avaliações e Informações). 

Representando o Governo de Rondônia, 

vieram o superintendente da Sedi Rondônia, 

Sergio Gonçalves; a coordenadora do Sine 

de Rondônia, Teresa Cristina Aranha; a co-

ordenadora do microcrédito, Patrícia Alves; 

e o chefe de gabinete da Sedi Rondônia, 

Felipe Torres Velozo.



Três cursos gratuitos do Goiás Social 
chegam a moradores de Matrinchã

A cerimônia de início das aulas dos cursos 

oferecidos pelo programa Goiás Social, via 

Colégio Tecnológico (Cotec), da Secretaria 

da Retomada, foi realizada em Matrinchã, 

na quarta (10). Para acompanhar a abertu-

ra das aulas, o assessor técnico da pasta, 

Paulo Santos, representou a Retomada e 

discursou sobre a importância da qualifi-

cação profissional para o mercado de tra-

balho. Ele foi recepcionado pela prefeita do 

município, Ivânia Alves. Estão disponíveis 

duas turmas para cada curso, sendo estes 

de Corte e Costura, Confeitaria e Serviços 

de Beleza.

 8  |  BOLETIM SEMANAL



NOTAS
NOTAS

O secretário da Retomada, César Moura, se reuniu, na segunda (8), com a mestre ar-

tesã de Olhos d’Água, Fatinha Bastos. Eles discutiram políticas públicas para o desen-

volvimento e a valorização do artesanato da região.

Representando a Retomada, a gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, 

Yara Nunes, participou do Semear On-line, em uma edição especial que celebrou o Mês 

do Servidor Público. O evento consistiu na apresentação de iniciativas de boas práticas 

que foram selecionadas pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) durante o 

mês de outubro, com a intenção de reconhecer e valorizar ações que contribuem para 

a melhoria da gestão pública e enaltecer o empenho dos servidores. A gerente, na se-

gunda (8), recebeu o prêmio na categoria “Deu Bom”, pelo programa Mais Empregos. 

Também foram premiados Aurélio Alyson Alves Resende, do gabinete da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e Vânia Cristina Gonçalves 

da Silva, da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO).

Prêmio Semear

Artesanato em Olhos D’Água

 BOLETIM SEMANAL |  9  



NOTAS
NOTAS
Artesanato em Silvânia

Na segunda (8), o secretário da Retomada, César 

Moura e a superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raissa Rodrigues receberam 

o mestre artesão, Natalino César. Na ocasião, o grupo 

discutiu sobre ações do artesanato em Silvânia.

Projeto IncubaCoop para catadores
Os gerentes da Retomada, Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas Vulne-

ráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo), visitaram a Incubadora Social da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), na segunda (8). Com objetivo de enca-

minhar o projeto IncubaCoop Catadores, a Retomada firmou parceria com a 

Incubadora Social pelos projetos com catadores que ela executa há mais de 

14 anos. Juntas as equipes desenvolvem um plano de trabalho de realização 

de ações de apoio e capacitação desses catadores, para estruturação de co-

operativas de materiais recicláveis. Esse é um plano piloto para uma futura 

ampliação dos atendimentos, além de ser a primeira vez que o Governo de 

Goiás, com recursos estaduais, executará um projeto para incubar cooperativas 

de catadores. Estavam presentes os representantes da Incubadora, Fernando 

Bartholo, Alberto Oliveira, Hugo Tadeu de Souza Pires e Júlio da Silveira.
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NOTAS
NOTAS

Editais da Lei Aldir Blanc
Os editais dos concursos da Lei Aldir Blanc 

foram pauta de reunião do Conselho Es-

tadual de Cultura, na terça (9). A gerente 

substituta do departamento de Arranjos 

Produtivos Locais e líder de Área ou Projeto 

da Retomada, Rosane Martins, representou 

a pasta na ocasião. Além dos integrantes 

do Conselho, também estavam presentes 

servidores da Secretaria de Estado de Cul-

tura (Secult Goiás).

Retomada e Sebrae Goiás
Artesanato foi pauta de reunião entre o 

secretário César Moura, a superintenden-

te da Retomada do Trabalho do Emprego 

e da Renda, Raíssa Rodrigues, e o diretor 

superintendente do Sebrae Goiás, Antônio 

Carlos de Souza. No encontro, os represen-

tantes da pasta tramitaram uma parceria 

entre a Retomada e o Sebrae Goiás para 

auxílio financeiro em futuras feiras de arte-

sanato.

Campanha pelo fim da 
violência contra a mulher 

Na quarta (11), a gerente de Avaliações e Informações da Retomada, Suellen Mara, 

participou de reunião com membros do Conselho Estadual da Mulher (Conem). 

Couto é uma das conselheiras do Conem, representando a Retomada. O grupo falou 

sobre a campanha de arrecadação de produtos de higiene para mulheres em situ-

ação de vulnerabilidade. Essa é uma das ações da Campanha 21 Dias de Ativismo 

Pelo Fim da Violência Contra a Mulher. 

 BOLETIM SEMANAL |  11  



NOTAS
NOTAS

Editais de Artesanato na Lei Aldir Blanc
Para alinhar decisões sobre os editais dos 

concursos da Lei Aldir Blanc, equipes da Se-

cretaria da Retomada e de Cultura (Secult 

Goiás), se reuniram na quinta (11). Em nome 

da Retomada, estava a líder de projeto ou 

área e gerente substituta de departamen-

to de Arranjos Produtivos Locais, Rosane 

Martins.

Prestação de contas em ações da Retomada

Mais Empregos em Jataí

Na sexta (12), equipes da Retomada, Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), do Ministério da Cida-

dania, e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE) se reuniram 

para apresentar instruções da prestação de contas contábil e financeira, além 

de adequações do Sistema Sagi.

A assessora Briza Amaral realizou uma 

visita técnica no posto de atendimento do 

programa Mais Empregos em Jataí. Na sex-

ta (12), o atendente Higor Matheus, apre-

sentou as dependências à servidora, que 

foi ao local representando a Gerência de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho 

da Retomada. 
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NOTAS
NOTAS

Visita ao Cotec de Goiânia

Foi destaque no

No último sábado (6), o Retomada em Conexão explicou o que são as Cidades 

Inteligentes. Os convidados Rodrigo Michel (subsecretário de Tecnologia da Infor-

mação da Sedi), Cleomar de Sousa Rocha (Professor da UFG) e Janaína Camillo 

(vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás), conversa-

ram a respeito do espaço geográfico, citando seus pontos positivos, negativos e 

como a tecnologia da informação e comunicação têm contribuído na qualidade 

de vida da população. 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

Uma equipe da Retomada realizou uma visita técnica, na sexta (12), ao Colégio Tecnológico 

Sebastião de Siqueira, em Goiânia. O grupo conversou sobre o retorno presencial das 

aulas do Cotec. Participaram, da Retomada, a assessora Patrícia Santana e a professora 

Marinalva Nunes. Já do Cotec, estavam presentes o diretor Vicete Dalla e o vice-diretor 

José Dilson de Brito.
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https://www.youtube.com/watch?v=CDUXiyknYL0
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

FCO na TBC
O secretário da Retomada, César 

Moura, concedeu entrevista para a 

TV Brasil Central, na segunda (8). 

Ele explicou sobre a luta do Gover-

no de Goiás para reduzir as taxas 

de juros do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) para micro e pequenos em-

presários, o FCO empresarial.

Mais Empregos na PUC TV
A participação da Retomada na Feira do Emprego da PUC Goiás foi pauta de entrevis-

ta com o secretário da pasta, César Moura, para a PUC TV, na quarta (10). Moura falou 

sobre os atendimentos do Mais Empregos na Feira, e sobre o rápido encaminhamento 

para o mercado de trabalho.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Retomada na Jovem Pan Goiânia
O secretário César Moura participou, na quinta (11), do Show da Manhã, na Rádio Jovem 

Pan Goiânia. Moura falou sobre os programas e a atuação da Retomada, principalmente 

sobre micro empreendedorismo. Também abordou a volta dos show e 

eventos presenciais, e a importância que os goianos se vacinem para que 

seja possível essa retomada total. Se você quiser conferir, o programa 

está disponível no YouTube.

VEJA

AQUI

MAIS
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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 e Bárbara Ferreira.

Conteúdo produzido pela Comunicação da 
Secretaria da Retomada

https://www.youtube.com/watch?v=zYu_K3_jArM
https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


A recriação da Secretaria de Estado de 
Cultura pelo governador Ronaldo Caiado já 
nos primeiros dias de sua gestão é simbóli-
ca, mas, sobretudo, estratégica. Desde 6 de 
fevereiro de 2019, o governo de Goiás inves-
tiu mais de R$ 152,7 milhões em Cultura, nas 
mais diversas frentes, com recursos próprios 
do cofre estadual. Teatro Goiânia, Vila Cultu-
ral Cora Coralina e os centros culturais Octo 
Marques e Martim Cererê receberam, desde 
então até 8 de novembro deste ano, R$ 11,6 
milhões para manutenção, reformas e limpe-
za. Com a retomada cultural em andamento, 
é perceptível a importância do cuidado cons-
tante destes espaços.

Nesses R$152,7 milhões também estão re-
cursos que garantiram a realização de duas 
edições do Fica - mesmo diante de uma 
pandemia -; salários da Orquestra Filarmô-
nica de Goiás - que estavam com contra-
tos irregulares por inconsistências jurídicas 
mantidas pelo governo passado -; edição 
2021 do Canto da Primavera, com prêmios 
de R$ 10 mil a R$ 30 mil exclusivos a artis-
tas goianos; melhorias nas vestimentas e 
estrutura física para realização do circuito 
das Cavalhadas em 13 cidades em 2022; 
obras de reparo e manutenção dos demais 
espaços culturais vinculados à Secult na 
capital e no interior -; além de cuidados 
de valorização do nosso patrimônio histó-
rico e cultural. Importante citar a estrutura 
de pessoal da secretaria, pois são pessoas 
que concretizam ações. Temos hoje 241 
servidores, distribuídos em nossas unida-
des, contando com o Palácio Conde dos 
Arcos e Cine Teatro São Joaquim, na cida-
de de Goiás, Teatro de Pirenópolis, Museu 

Investimento invisível na Cultura

LEITURA
DICA DE

*César
 Moura

Ferroviário de Pires do Rio, dentre outros. 
 
Esse investimento, que passa quase que 
“invisível” para muitos, também está na qui-
tação das dívidas contraídas pelo governo 
anterior junto à classe, por não ter pago 
os prêmios do Fundo de Arte e Cultura de 
2015 a 2018. Período este que ficou marcado 
pela política de lançar editais sem garantia 
de pagamento para abafar as reivindica-
ções dos artistas. Decidido a agir de forma 
totalmente diferente, no primeiro ano de 
mandato, Caiado já começava a liberação 
dos restos a pagar do FAC 2018, que, até o 
final de 2020, somou R$ 30 milhões injeta-
dos diretamente no setor cultural.

A partir deste mês, encerraremos esse capí-
tulo com a quitação final das dívidas do FAC 
de 2016, 2017 e 2018, com os recém-liberados 
R$ 23,3 milhões pelo governador Ronaldo 
Caiado. Dessa forma, só com dívidas do go-
verno passado com o Fundo de Arte e Cultu-
ra, são R$ 53,3 milhões destinados à cultura 
goiana desde a troca de gestões.

Tudo isso mostra o quanto uma pasta es-
pecífica viabiliza canais mais diretos com os 
diversos segmentos culturais de um Estado 
tão múltiplo como Goiás, além de acelerar 
a celebração de convênios, tão importantes 
para a implementação de políticas públicas 
efetivas. Temos na Secult Goiás gerências di-
recionadas às artes visuais, fomento cultural, 
audiovisual, patrimônio histórico, bibliotecas, 
casas de espetáculo e gastronomia, o que di-
namiza a pulverização desses produtos cultu-
rais para a população à medida que aproxima 
o Estado dos artistas.

A tomada de decisão do governador 
Ronaldo Caiado, em fazer questão que Goiás 
tenha uma secretaria própria para a Cultura, 
desvinculando-a do orçamento da Educação, 
mostra o nível de seu comprometimento com 
os artistas e agentes culturais do nosso Esta-
do. E temos 2022 inteiro pela frente, em que 
mais investimentos virão, para dar continuida-
de a esta força-tarefa que tem sido entregar 
Goiás aos goianos.

*César Moura é titular da Secretaria da Retomada e interino da Secretaria de Cultura de Goiás
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada

