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Programas da Retomada e tira dúvidas da 
Lei Aldir Blanc são levados a 14 municípios

As movimentações para levar serviços, 

programas e projetos do Governo de 

Goiás a todos os cantos do Estado in-

tensificaram ainda mais nesta semana. 

Equipes das secretarias da Retomada e 

Cultura (Secult Goiás), percorreram 14 

municípios de segunda a sexta (23 a 27). 

A Retomada leva por meio dos seus 

programas e de parceiros, benefícios que 

tem o objetivo de mobilizar a sociedade, 

gerar emprego e renda para que a eco-

nomia local se desenvolva. Em parceria 

com a Secult Goiás, as equipes percor-

reram os municípios para divulgar a Lei 

Aldir Blanc e inscrever pessoas do setor 

cultural que possuem os pré-requisitos 

para receber o benefício emergencial da 

Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, ope-

racionalizado pelo Governo de Goiás.

Cavalcante, Morro Agudo de Goiás e 

Monte Alegre receberam, de 23 a 25, a 

preparação para os cursos de capacitação 

pelo programa Goiás Social. Em Jataí, 

foram levados os atendimentos sobre a 

Lei Aldir Blanc nos dias 23 e 24. Caldas 

Novas, também contou com palestra 

sobre o cooperativismo ministrado pela 

gerente de Cooperativismo da Retoma-

da, Rhaquel Liegem, na segunda (23), e 

os esclarecimentos sobre Lei Aldir Blanc.

Na quarta (25), as equipes seguiram 

para Águas Lindas de Goiás e Mineiros 

com objetivo de divulgar a lei federal e 

aumentar o número de cadastrados. Na 

quinta (26), a Lei Aldir Blanc continuou 

sendo divulgada em Santo Antônio do 

Descoberto, e na sexta (27), em Serra-

nópolis.

A Caravana da Retomada esteve em 

Campestre de Goiás, na quarta (25), e em 

Santo Antônio de Goiás, na quinta (26). 

São Luís dos Montes Belos, teve orienta-

ções sobre o Projeto da Cerveja de Man-

dioca na quinta (26). 

Caldas Novas



Cavalcante

Jataí

Monte Alegre de Goiás
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Goianésia

Campestre de Goiás

Mineiros
Santo Antônio do Descoberto

Águas Lindas de Goiás
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São Luís de Montes Belos

Serranópolis

Luziânia

Morro agudo de Goiás
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Chapadão do Céu

Equipe de Rubiataba foi atendida 
em Goianésia

Equipe de Rialma foi atendida em 
Goianésia

Feliz aniversário!

13 - NEUSA FERNANDES RESENDE

15 - JOSÉ ARTUR C.  DE OLIVEIRA JUNIOR

21 - YARA NUNES DOS SANTOS

22 - SUELLEN MARA DE LIMA COUTO

24 - ANDREIA MARIA RODRIGUES

30 - CATARINA RIBEIRO DE LIMA

30 - LEILA RAQUEL DOS SANTOS LIMA

01 - CLAUDIA HELENA DO AMARAL MARTINS

02 - FABIANNE SALAZAR PEREIRA

07 - SIMONE ALVES DE ALVARENGA

08 - MANOEL EDUARDO DIAS

10 - REGINA DA PAZ FARIA DOS SANTOS BANDEIRA

10 - THAIS DE OLIVEIRA MESQUITA FINATTO

11 - MICHELLE LOBO ANDRADE

12 - LUCIVAINA GENOVEVA DOS SANTOS CASTRO

Setembro Aniversariantes  do mês de
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Governo firma parceria com Sebrae durante início 
das celebrações dos 50 anos da instituição e 

lançamento do Observatório do Empreendedor

Recepcionado pelo diretor-superinten-

dente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos 

de Souza Lima Neto, e pelo presidente do 

Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás, 

Ubiratan da Silva Lopes, o governador 

Ronaldo Caiado participou, nesta quinta-

-feira (26/08), da 7ª reunião extraordinária 

do Conselho Deliberativo do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de Goiás (Sebrae Goiás), que deu 

o pontapé às celebrações dos 50 anos da 

entidade. Ele assinou termos de adesão 

e de cooperação para atividades entre o 

Estado e a instituição. Durante o evento 

também foi lançado o Observatório do 

Empreendedor, plataforma que organi-

za e informa estratégias destinadas ao 

empreendedorismo. 

“O Sebrae é um grande aliado, e tem sen-

sibilidade para ajudar o Estado, de forma 

bem direta, fazendo com que as melhorias 

e as ações cheguem às regiões mais ca-

rentes”, afirmou o governador. As medidas 

previstas visam atender as pessoas durante 

o período da pandemia e no pós-Covid-19, 

“para que essas pessoas tenham condi-

ções de voltar sua atividade, ter renda e 

sustentar a família”, reforçou. Foram assi-

nados termos de cooperação técnica com 

secretarias de Estado da Retomada e da 

Educação.

Ficou estabelecida a união de esforços no 

apoio e na capacitação do setor empreen-

dedor em Goiás. A Secretaria da Retomada 

receberá respaldo das medidas de apoio 

técnico do Sebrae Goiás. Programas da 

pasta, como o Mais Crédito e o Mais Em-

pregos, serão beneficiados. Estão previstas 

ações de suporte técnico, palestras, cursos, 

orientações e consultorias para micro e 

pequenas empresas.

Participaram do evento os secretários de 

Estado Adriano da Rocha Lima (Secretaria-

-Geral da Governadoria), Marcio Cesar Pe-

reira (Desenvolvimento e Inovação), César 

Moura (Retomada) e Tony Carlo (Comunica-

ção); o presidente da Agência de Fomento 

de Goiás S.A (GoiásFomento), Rivael Aguiar; 

o presidente da Agência Estadual de Tu-

rismo do Estado de Goiás (Goiás Turismo), 

Fabrício Amaral; o presidente da Federação 

da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), 

o deputado federal José Mário Schreiner, os 

diretores do Sebrae Goiás, João Carlos Gou-

veia (Tecnologia e Gestão) e Marcelo Lessa 

Medeiros Bezerra (Atendimento e Relacio-

namento); os conselheiros titulares Marcelo 

de Oliveira Moura, Evandro Narciso de Lima, 

Valdir Ribeiro da Silva e Pedro Alves de Oli-

veira; e os conselheiros suplentes Adonias 

Antônio Miranda, Marco César Chaul, João 

Teodoro Pádua, André Luiz Baptista Rocha 

e, via internet, Inês Schwinge.
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Retomada participa de webinário da Seds 
sobre inclusão de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho
A Retomada firmou parceria com a 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds) para desenvolver um trabalho 

conjunto no Programa Mais Empregos. 

Por isso, a inclusão e a permanência das 

pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho foi tema de webinário no canal 

da Seds no YouTube, na terça (24). A ge-

rente de Avaliações e Informações, Suel-

len Mara, que representou a gerente de 

Intermediação e Recolocação do Traba-

lho, Yara Nunes, participou do encontro 

para explicar como a parceria contribuirá 

com o aumento do alcance da divulga-

ção de oportunidades de emprego, para 

garantir empregabilidade e renda das 

pessoas com deficiência em Goiás. 

As vagas de trabalho do Mais Empre-

gos são atualizadas diariamente no site 

da Retomada, já com destaque para as 

destinadas para Pessoas com Deficiência 

(PCDs). Agora, a Seds vai usar sua base 

de dados de PCDs em busca de empre-

go para entrar em contato direto com 

esses trabalhadores, as estimulando a 

se candidatar. Além disso, ainda serão 

responsáveis pelo apoio e acolhimento 

caso o candidato não seja contratado. 

Também participaram do Webnário, o 

secretário da Seds, Wellington Matos, a 

superintendente de Desenvolvimento, 

Assistência Social e Inclu-

são, Silvana Cruz Fuini e 

a gerente de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, 

Cidinha Siqueira. 

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=UZPaOpI24gI
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Caravana da Retomada leva serviços da 
Retomada e parceiros a Campestre de Goiás

A equipe da Caravana da Retomada e os 

secretários César Moura (Retomada) e José 

Vitti (Indústria, Comércio e Serviços) foram 

recepcionados, na quarta (25), em Campes-

tre de Goiás pelo prefeito Fabiano Capuzzo, 

e pelos alunos da Escola Estadual Nossa 

Senhora das Graças. Os estudantes prepa-

raram uma apresentação com a banda da 

escola, e tocaram até “Baile da Favela” na 

abertura do evento.

Essa conexão entre a pasta e a prefeitura 

é importante no desenvolvimento de pro-

jetos e programas como soluções para as 

demandas do município. A Caravana da 

Retomada no município dialogou com lide-

ranças da cidade, como empreendedores 

dos ramos agropecuária e confecção, para 

desenvolver políticas públicas personali-

zadas às suas necessidades. Além disso, 

os parceiros, GoiásFomento e Sebrae, dis-

ponibilizaram atendimento para linhas de 

crédito e consultoria financeira.
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Ações da Caravana da Retomada 
chegam a Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio de Goiás recebeu, na quinta 

(26), a Caravana da Retomada para mapear 

as principais necessidades da população. 

Dessa vez, o time foi composto por servido-

res da Retomada, da prefeitura, e dos parcei-

ros, GoiásFomento, Sebrae Goiás e Emater.  

Parceira da ação, a Secretaria de Indústria, 

Comércio e Serviços (SIC), foi representada 

no evento pelo titular da pasta, José Vitti.

O atendimento realizado pela GoiásFo-

mento foi direcionado aos micro e pequenos 

empresários do município, com acesso a li-

nhas de crédito com juros subsidiados pelo 

Governo. Além disso, a Emater contribuiu 

com palestras para os produtores rurais da 

região. Também, foi realizada consultoria 

financeira para empreendedores locais via 

Sebrae. A superintendente da Retomada 

do Trabalho do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, reforçou em sua fala que 

os programas da pasta estavam disponí-

veis durante a ação, fomentando emprego 

e renda, inclusive o Projeto da Cerveja de 

Mandioca. Também compuseram a equi-

pe os gerentes da pastas Rhaquel Liegem 

(Cooperativismo) e Rodrigo Rodrigues 

(Emprego e Renda), além da assessora, 

Yasmin Nascimento.



Crédito e empregos para mulheres
As discussões para organizar a Semana da 

Mulher Empreendedora, com ações volta-

das ao mercado de trabalho e crédito es-

pecífico ao público feminino, continuaram 

na segunda (23). Planejando iniciativas para 

o evento com os programas Mais Empre-

gos e Mais Crédito, participaram da reu-

nião as gerentes da Retomada Yara Nunes 

(Intermediação e Recolocação no Trabalho) 

e Suellen Mara (Avaliações e Informações). 

A secretária executiva da Secretaria Muni-

cipal de Política Pública para Mulheres de 

Goiânia, Ludmila Rosa, e a coordenadora 

do Centro de Formação da Mulher da Se-

Seduc e ações sociais
A superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

prestigiou, na segunda (23), da Cerimônia de 

Celebração de Parcerias entre a Secretaria 

de Estado da Educação (Seduc Goiás) e as 

Escolas Família Agrícola (EFAs), Apaes e Pes-

talozzi. O Governo de Goiás repassou quase 

R$ 300 mil às EFAs e entidades filantrópicas 

que oferecem educação especial a mais de 

2 mil estudantes com deficiência intelectual 

e múltipla em todo Estado e ainda distribuiu 

50 notebooks.

NOTAS
NOTAS

cretaria Municipal de Políticas Para as Mu-

lheres (SMPM), Renata Mendonça, também 

participaram do encontro.

Programas da Retomada e Secult  
Goiás em São Miguel do Passa Quatro

Na segunda (23), equi-

pes da Retomada e Secult 

Goiás participaram de reu-

nião com representantes 

de São Miguel do Passa 

Quatro. A superintendente 

da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, e a che-

fe de Gabinete da Secult 

Goiás, Andrea Parrode, 

apresentaram programas e 

projetos ao prefeito Gilmar 

Pereira, e ao secretário de 

Cultura, Flávio Pereira.
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NOTAS
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Caravana da  
Retomada em Ceres

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu, na terça (24), o deputado estadu-

al Rubens Marques e o prefeito de Ceres, 

Edmario de Castro. Moura apresentou os 

programas da pasta e discutiu sobre em-

prego e renda, além de firmar parceria com 

a prefeitura para disponibilizar as ações da 

Caravana da Retomada para o município.

Recursos da Sudeco para pesquisa 
 e desenvolvimento

Para discutir sobre recursos da Sudeco 

destinados a pesquisa e desenvolvimento, 

o secretário da Retomada se reuniu, na ter-

ça (24), com representantes das secretarias 

de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sea-

pa), da Emater e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Esta-

vam presentes, da Seapa, o secretário, Tiago 

Freitas, e o superintendente de Produção 

Rural Sustentável, Donalvam Maia. O titular 

da Sedi, Marcio Cesar Pereira, e os presiden-

tes, da Emater, Pedro Leonardo Rezende, e 

da Fapeg, Robson Domingos, completaram 

a lista dos participantes.

Parceria com 
a Ceasa Goiás

A possibilidade de abertura de um 

posto de atendimento do Mais Cré-

dito na Central de Abastecimento de 

Goiás (Ceasa Goiás), foi tema de reu-

nião, na quarta (25), com a gerente de 

Intermediação e Recolocação do Traba-

lho, Yara Nunes, o presidente da Ceasa 

Goiás, Lineu Olímpio, e sua equipe de 

trabalho. O grupo falou sobre melhorias 

aos movimentadores de carga e para os 

pequenos produtores da Ceasa.
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Cinturão da Moda
Na quarta (25), reunião entre a Retoma-

da e a Secretaria de Indústria, Comércio e 

Serviços (SIC), debateu a criação de um 

“Cinturão da Moda” nos municípios goianos, 

de modo que o comércio da região da Rua 

44, em Goiânia, seja atendido. O secretário 

da Retomada, César Moura, se reuniu com 

a gerente de Projetos de Concessões e Par-

cerias da SIC, Vera Aguiar, para falar sobre 

o projeto e a geração de empregos e renda 

em Goiás.
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Capacitação ambiental
Na sexta (27), a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, participou do evento de capacitação sobre o licenciamento ambiental 

municipal nos termos da Resolução Cemam número 107/2021. A orientação foi realiza-

da no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com objetivo de descentralizar o licenciamento 

ambiental entre o Estado e os municípios. O subsecretário de Licenciamento Ambiental 

e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad), José Bento da Rocha, declarou que “É um trabalho cooperativo e 

precisa fluir da melhor maneira para todos os envolvidos”.

“É fundamental diminuir a distância entre o que 
se diz e o que se faz, de tal maneira que num 
dado momento a tua fala seja a tua prática.” 

Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro



NOTAS
NOTAS
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Colégio Tecnológico em Uruana

Máquina Audaces para Pontalina

Os cursos do Colégio Tecnológico (Cotec) 

de Uruana foram pauta de reunião entre o 

secretário da Retomada, César Moura, o 

assessor especial do governador Ronaldo 

Caiado, Cássio Gusmão, o deputado esta-

dual, Bruno Peixoto, e a diretora do Cotec 

do município, Divina Arruda, na sexta (27). 

O grupo também discutiu sobre as ações 

dos programas da pasta na região voltando 

para a geração de emprego e renda.

O secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu, na sexta (27), com o prefeito de 

Pontalina, Edson Guimarães, e o assessor 

parlamentar do deputado estadual Lissauer 

Vieira, Roberto Queiroz. Eles acertaram a 

documentação necessária para a transfe-

rência da máquina Audaces para o municí-

pio, apoiando a indústria de confecção de 

Pontalina.

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Lei Aldir Blanc
A gerente do Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, falou com os ouvintes da 

Rádio Difusora, de Jataí, na terça (24). O 

principal assunto da entrevista foi como se 

inscrever na Lei Aldir Blanc.

Caravana em 
Campestre de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

conversou, na quarta (25), com repórter 

da Fonte TV durante ação da Caravana 

da Retomada em Campestre de Goiás. 

Moura explicou sobre os programas da 

pasta que foram disponibilizados para o 

município.



RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Saldo positivo de empregos, no Bom Dia Goiás
A gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes, 

falou ao vivo no Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, na sexta (27). Os 

números positivos de Goiás na geração de empregos, divulgados pelo 

Caged, foram a pauta do dia.

VEJA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI

MAIS

https://globoplay.globo.com/v/9805236/
https://www.curtamais.com.br/goiania/ronaldo-caiado-assina-convenio-com-ufg-para-gestao-de-colegios-tecnologicos-e-escolas-do-futuro
https://www.podergoias.com.br/materia/6132/caiado-assina-convenio-com-ufg-para-gestao-de-colegios-tecnologicos


RETOMADA NA 
I M P R E N S A

LEIA

AQUI

MAIS

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

LEIA

AQUI

MAIS
LEIA

AQUI

MAIS

LEIA

AQUI
MAIS

https://www.ufg.br/n/145259-ufg-vai-participar-da-gestao-das-escolas-do-futuro-e-cotecs
https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.dm.com.br/educacao/2021/08/caiado-assina-convenio-com-ufg-para-gestao-de-17-colegios-tecnologicos-e-escolas-do-futuro/
https://www.emaisgoias.com.br/convenio-entre-governo-e-ufg-preve-gestao-compartilhada-de-escolas-e-mudancas-em-orquestra/
https://sagresonline.com.br/governo-de-goias-assina-convenio-com-ufg-para-gestao-de-17-colegios-tecnologicos-e-seis-escolas-do-futuro/
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A pandemia provocada pelo novo coronaví-
rus trouxe inúmeros desafios para o sistema de 
saúde, que se dedicou nos últimos meses ao 
tratamento da Covid-19. A estratégia adotada 
pela Prefeitura de Goiânia foi vencer uma ba-
talha de cada vez para que os recursos pudes-
sem ser otimizados e o time de profissionais 
conseguisse atender com dignidade todos os 
usuários. Agora, com o avanço da vacinação e 
um cenário epidemiológico mais favorável, é 
hora de direcionar o olhar para o atendimento 
seguro, eficiente de outras doenças e às polí-
ticas públicas de saúde.

Do ponto de vista da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), essa retomada vem sendo 
discutida com muita responsabilidade. Neste 
primeiro momento, reiniciamos os trabalhos 
junto às equipes de Atenção Primária à Saú-
de (APS), porta de entrada dos usuários do 
sistema público de saúde. Além do da APS, já 
estão sendo traçadas estratégias relacionadas 
a outros níveis de assistência para os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) na nossa 
Capital.

É certo que a pandemia mudou tudo ao 
nosso redor e sobrecarregou o sistema saúde, 
que deixou de diagnosticar algumas doenças. 
Além disso, neste período, os pacientes dei-
xaram de procurar os serviços de saúde por 
medo ou cautela. O desafio da gestão pública, 
hoje, é ainda maior e a Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia colocou esse tema em 
discussão e trabalha com planejamento para 
prevenir, diagnosticar e tratar outras doenças 
para além da Covid-19.

Alguns procedimentos eletivos, inclusive, co-
meçaram a ser realizados sem sobrecarregar 
os centros cirúrgicos e, sobretudo, as nossas 

A retomada da Saúde
 em Goiânia pós-pandemia

*Luana Cássia Miranda Ribeiro  é secretária-executiva da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

LEITURA
DICA DE

Luana Cássia 
Miranda Ribeiro* 

equipes, que desde março de 2020 se dedi-
cam a salvar vidas e a combater esse vírus 
invisível que está deixando marcas profundas 
em milhares de famílias mundo afora.

Para que essa retomada ocorra com segu-
rança, os profissionais que atuam na Estra-
tégia de Saúde da Família, que em Goiânia é 
estruturada com 193 equipes multiprofissio-
nais, estão preparados para atender mais de 
154 mil famílias goianienses. Nossos médicos, 
enfermeiros, técnicos, auxiliares de enferma-
gem, agentes comunitários e profissionais de 
saúde bucal estão espalhados em 59 Unidades 
de Saúde da Família para realizar consultas e 
visitas nas casas das pessoas, além de admi-
nistrar medicamentos e acompanhar o quadro 
de saúde da população.

Outras ações que também estão recebendo 
um olhar especial da atual administração mu-
nicipal são os projetos da Política de Atenção à 
Mulher também à criança, como o Centro Inte-
grado de Pediatria (Ciped), que foi inaugurado 
recentemente. Entre as atividades que já estão 
sendo desenvolvidas são o acompanhamento 
de gestantes e puérperas, a assistência du-
rante o pré-natal e o parto e o fortalecimento 
de vínculos familiares, condição básica para 
o desenvolvimento saudável do ser humano.

Se soma a esse trabalho de retomada dos 
serviços de saúde, a melhoria da estrutura fí-
sica das unidades de saúde. Essa é uma das 
prioridades da atual administração e, desde 
o início de 2021, trabalhamos para entregar 
três novas unidades de saúde. Localizadas nos 
bairros Alto do Vale, São Carlos e Riviera, elas 
vão fortalecer SUS da capital e terão a capaci-
dade de realizar 25 mil atendimentos ao mês.

Para ampliar ainda mais a assistência da saú-
de, trabalhamos na reorganização do atendi-
mento de urgência, na imunização completa 
da população, na prevenção e no tratamento 
adequado de outras doenças que guiam o 
trabalho diário das equipes de saúde da capi-
tal, o que evidencia ainda mais a importância 
do SUS e a preocupação da gestão municipal 
com a assistência de qualidade à saúde ofe-
recida aos goianienses.


