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Boletim semanal

Equipes da Retomada realizam 
inscrições para cursos do Goiás Sociais 

em municípios goianos
Durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro equi-

pes da Retomada estiveram em Alto Paraíso 

de Goiás e Teresina de Goiás para realização 

de matrículas dos moradores nos cursos 

oferecidos pelo Goiás Social, via Colégios 

Tecnológicos (Cotecs). Em Alto Paraíso, a 

população terá acesso aos cursos de Bar-

beiro, Maquiagem, Massoterapia, Serviços 

de Beleza, Rotinas Administrativas e Mídias 

Sociais. Para o município de Teresina será 

ofertado os cursos de Barberia, Confeitaria 

e Serviços de Beleza. As aulas ocorrerão de 

7 a 17 de fevereiro.

Na próxima semana, entre os dias 8 e 10 

de fevereiro,  os moradores da região de  

Colinas do Sul terão acesso às inscrições 

para os cursos de Confeitaria, Informática 

Básica e Serviços de Beleza. As matrículas 

presenciais serão realizadas no Centro de 

Referência de Assistência Social do muni-

cípio (Cras).

As duas equipes da Retomada que estive-

ram à frente das inscrições do Goiás Social 

contaram com a ajuda das assistentes so-

ciais Priscila Barros, Laís Leite, Ana Cristina 

Rocha e Karla Pereira Silva, dos assessores 

técnicos Andrew Fernandes e Natália Paes, 

do gerente de Parcerias e Convênios, Clei-

ton Bento, e do diretor de Colégios Tecno-

lógicos, Renan Caetano.

Teresina de Goiás



Alto Paraíso de Goiás
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Ciclo de Palestras promovido pela 
Retomada segue em fevereiro

O ciclo de Palestra da Retomada con-

tinua em fevereiro, com participação 

de especialistas em bate-papos on-line. 

Na terça (1), o tema abordado foi Dor 

x Prazer. O objetivo foi conscientizar e 

debater o assunto com os servidores 

do Governo de Goiás. A assessora de 

projetos da Gerência de Gestão e De-

senvolvimento de Pessoas (GEGDP) da 

Retomada, Márcia Pires, mediou a con-

versa com os palestrantes Paulo Cezar 

Esteves e José Jacob, que deram dicas 

de como lidar com esses sentimen-

tos. Se você perdeu a conversa, ainda 

pode conferir a palestra, 

disponível no canal da 

Retomada no YouTube.

VEJA

AQUI

MAIS
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https://youtu.be/9MwHCld3TnU
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Governo de Goiás prepara Feira de 
Empregos + Social

O Governo de Goiás anuncia a realização da primeira 

Feira de Empregos + Social, que será realizada nos dias 

18 e 18 de fevereiro, no Colégio Tecnológico Sebastião 

Siqueira, ao lado do Buriti Shopping, das 8h às 17h. 

O foco do evento é oferecer mais de 4 mil vagas de 

trabalho, mas a iniciativa envolve ainda a oferta de 

outros serviços como inscrições em cursos gra-

tuitos do Cotec, entrega de cartões do Mães de 

Goiás, Registro Civil, Passaporte do Idoso, Passe 

Livre da Pessoa com Deficiência, Carteira de 

Identificação do Autista, entre outros.

A ação é uma iniciativa da Retomada, em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvi-

mento Social (Seds), o Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS), a Organização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), e do Programa 

Goiás Social. 

Equipe da Retomada estrutura APL de 
confecção em visita a Pontalina

Representando a gerência de Mobilização 

para Emprego e Renda da Retomada, a di-

retora de Colégio Tecnológico, Ana Paula 

Oliveira, realizou uma visita técnica a algu-

mas confecções de Pontalina, na terça (1). 

O objetivo da visita foi apresentar o desem-

penho das confecções para o prefeito de 

Jussara, Edson Guimarães, e vereadores do 

município, para que conhecessem as má-

quinas Audaces em funcionamento.

 BOLETIM SEMANAL |  5  



 6  |  BOLETIM SEMANAL

Retomada promove treinamento para 
servidores de apoio do Mais Empregos

O treinamento para servidores da Retoma-

da inseridos no Programa Mais Empregos 

foi realizado nesta sexta-feira (4). A pasta 

entende esses servidores como pilares fun-

damentais do programa, e das melhorias 

em relação ao emprego em todo o Estado, 

por isso, o foco desse treinamento foi ca-

pacitar emocionalmente e preparar para o 

contato e tratativas com o público. 

O secretário da Retomada, César Moura, 

e a gerente de Avaliações e Informações, 

Suellen Mara, abriram o evento com os da-

dos de encaminhamentos, vagas e inscri-

tos, obtidos em 2021. Com isso, a superin-

tendente da Retomada, Raíssa Rodrigues, 

apresentou os dados positivos do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) em Goiás. A técnica em Gestão 

Pública, Letícia Cristina, conduziu o treina-

mento, enquanto a assessora de Projetos 

da Retomada, Marcia Pires, proferiu uma 

palestra sobre saúde mental e motivação. 

O evento rendeu mais de 430 visualizações 

no YouTube da Retomada. 
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Governo de Goiás atende 411 pessoas 
em Feira do Mais Empregos 

O Governo de Goiás, por meio da Secre-

taria da Retomada, atendeu 411 pessoas e 

encaminhou 212 profissionais para entre-

vistas de emprego durante a primeira Feira 

de Empregos itinerante do Programa Mais 

Empregos. O evento foi realizado nesta 

quarta (02/02) e quinta-feira (03/02), na 

Vila Cultural Cora Coralina, com oferta de 

oportunidades de trabalho e serviços ofe-

recidos por parceiros da iniciativa. 

A ação foi organizada em parceria com 

o concurso TransMISSion, e contou com o 

apoio das secretarias de Estado de Saúde 

(SES), de Desenvolvimento Social (Seds) e 

de Cultura (Secult Goiás), do Gabinete de 

Políticas Sociais (GPS) e da Defensoria Pú-

blica do Estado de Goiás (DPE-GO), com 

serviços gratuitos ao público.

Além de oportunidades de trabalho, a 

Retomada também ofereceu auxílio com 

a confecção de currículos, inscrições para 

cursos profissionalizantes, via Colégio 

Tecnológico (Cotec) e Goiás Social, com 

turmas presenciais e on-line. Foram apre-

sentadas 18 opções de cursos de 40 horas 

cada. O objetivo foi capacitar estes profis-

sionais para as vagas de emprego disponí-

veis, proporcionando melhores condições 

de entrada no mercado de trabalho.

A Defensoria Pública do Estado de Goiás 

(DPE-GO), por meio do Núcleo Especializa-

do de Direitos Humanos (NUDH), participou 

do feirão com atendimentos com foco na 

educação em direitos e também na garantia 

da gratuidade do processo para aquelas e 

aqueles que buscam a retificação de preno-

me e gênero em documentos de identidade.
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Organizadores do Grande Encontro de 
Artesãs e Artesãos de Goiás se reúnem 

em Olhos d’Água
Uma equipe da Retomada foi até Olhos 

d’Água, em Alexânia, para uma reunião com 

a mestre artesã Fatinha e a secretária muni-

cipal de Turismo, Karla Monteiro, na quinta 

(3). Acompanhados de artesãos locais, o 

grupo iniciou a organização do Grande En-

contro de Artesãs e Artesãos de Goiás, a ser 

realizado no distrito. Estavam presentes a 

superintendente da Retomada do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

a gerente de Artesanato, Miriam Pires, e a 

gerente de Eventos Culturais, Artísticos, 

Artes Visuais e Galerias da Secult Goiás, 

Cláudia Fernandes. Ainda no município, o 

secretário da Retomada, César Moura, tam-

bém se encontrou com o prefeito, Allysson 

Lima, o vice, Matheus Ramos, e vereadores, 

para tratar sobre particulares do evento, 

como local e data. Além disso, conversaram 

sobre a oferta de cursos profissionalizantes, 

via Colégio Tecnológico, para os moradores 

do município.
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Retomada busca parceria com a Embrapa 
em projeto de APL de leite 

Para discutir a estruturação do Arranjo 

Produtivo Local (APL) de leite em São Luís 

de Montes Belos, o secretário da Retoma-

da, César Moura, e o gerente de Desen-

volvimento de Áreas Vulneráveis, Rafael 

Sôffa, visitaram a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 

Brasília, na sexta (4). O objetivo é buscar 

parceria com a Embrapa, Emater Goiás, 

e Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

para desenvolver esse projeto com a Re-

tomada. Participaram, da Emater, o dire-

tor Antelmo Teixeira, e a superintendente, 

Maria José Del Peloso. Já da Embrapa, 

estavam presentes o chefe da Secreta-

ria Geral, Alexandre Freitas,  os gerentes 

Alexandre Ventin (Assuntos Jurídicos e 

Contratos) e Daniel Mendes (Contratações 

e Infraestrutura), e da diretoria executiva 

de Gestão Institucional, representando 

o diretor Tiago Toledo, a assessora Mara 

Rocha.
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NOTAS
NOTAS

Retomada e Seapa

Alinhamento Fica 2022

Em reunião com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), na se-

gunda (31), foi discutida parceria com a Retomada para desenvolvimento de um projeto 

de melhoramento genético de bovinos de leite. A pesquisa será realizada com o apoio 

dos Colégios Tecnológicos (Cotecs). Participaram do encontro o secretário da pasta, 

César Moura, a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, e o gerente de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos, Rodrigo 

Rodrigues. Também participou, da Seapa, o superintendente de Produção Rural Susten-

tável, Donalvan Maia.

Para alinhamento de ações relacionadas ao Fes-

tival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 

(Fica) 2022, equipes da Retomada e da Secult Goiás 

se reuniram na segunda (31). Estavam presentes, 

da Retomada, o gerente de Qualificação Profissio-

nal e Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, a 

diretora de Cotec, Ana Paula Oliveira, e do apoio 

administrativo, Dircilene Rocha. Já da Secretaria de 

Cultura (Secult Goiás), a assessora Nayara Louren-

ço, e o gerente de Artes Visuais, Wellington Dias.

Programa de Desenvolvimento Regional Colaborativo
O Programa de Desen-

volvimento Regional Co-

laborativo, em criação em 

Goiás, foi apresentado 

para a superintendente da 

Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Ra-

íssa Rodrigues, e ao geren-

te de Desenvolvimento de 

Áreas Vulneráveis, Rafael 

Sôffa, na segunda (31), por 

representantes da empre-

sa de mineração, Anglo 

American. O programa está em fase de estudo e levantamento de informações, e busca 

oferecer desenvolvimento sustentável a longo prazo, estimular economias locais, e criar 

uma plataforma para busca de emprego nas regiões de atuação da empresa.



NOTAS
NOTAS

Parcerias com a UFG

Exposição de 
artesanato 

O gerente de Qualificação Profis-

sional e Colégios Tecnológicos da 

Retomada, Rodrigo Rodrigues, parti-

cipou de reunião com representantes 

da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), na terça (1). Eles conversaram 

sobre Arranjo Produtivo Local (APL) 

e sobre a pesquisa de melhoramento 

genético do gado leiteiro em parceria 

com a universidade.

APL de Jussara
O Arranjo Produtivo Local de confecções de Jussara foi pauta de reunião entre repre-

sentantes da Retomada e da Prefeitura, na terça (1). Participaram, da Retomada, o se-

cretário César Moura e o gerente de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos, 

Rodrigo Rodrigues. Também estavam presentes a prefeita de Jussara, Maria Idali da Silva, 

os vereadores Thiago Carvalhaes, Rock Lany, Vanusa Avlis e Silvana Ferraz.

Na quarta (2), equipes da Retomada e 

Secretaria de Cultura (Secult Goiás), se 

reuniram para tratar sobre a exposição de 

artesanato de grande porte, na Vila Cultu-

ral Cora Coralina. Da Retomada, estavam a 

superintendente do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa  Rodrigues, e a gerente do 

Artesanato, Miriam Pires. O diretor da Vila 

Cultural Cora Coralina, Gilmar Camilo Pereira, 

também participou do encontro.

Políticas públicas para o artesanato
Equipes da gerência de Artesanato da Retomada e 

prefeitura de Aparecida de Goiânia se reuniram, na se-

gunda (1). Na ocasião, esclareceram sobre as Políticas 

Públicas do Artesanato Brasileiro (PAB), e do Sistema 

do Artesanato Goiano (SAG).  O grupo também alinhou 

sobre a comemoração do centenário municipal. Repre-

sentando a prefeitura de Aparecida de Goiânia estavam 

Weyder Moreira (Superintendente de Cultura) e Antônia 

Maria (Assessora de Cultura, do Departamento do Ar-

tesanato). Já em nome da Retomada estava a gerente 

do Artesanato,  Miriam Pires.
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NOTAS
NOTAS

Educação para jovens em medida socioeducativa
Na quarta (2), o secretário da Reto-

mada, César Moura, e a superintenden-

te de Profissionalização, Leandra Assis, 

se reuniram com a superintendente da 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), Kérima Ferreira Sobrinho, e 

com a gerente de Eventos Culturais da 

Secretaria de Cultura (Secult Goiás), 

Claudinha Fernandes. A pauta do en-

contro foi a parceria da Retomada com 

a Seds para promoção de cursos de capacitação para os jovens internados nos Cen-

tros de Atendimento Socioeducativo (Case) em todo o Estado.

Redução dos processos 
para abertura de empresas

Para prestigiar a entrega do estudo sobre a desburocratização no processo de 

abertura de empresas, o secretário da Retomada, César Moura, esteve no Sebrae 

na quarta (2). O estudo foi desenvolvido em 2021 pelo Sebrae Goiás, com parceria 

da Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás. Com sua efetivação, houve redução 

de 16 procedimentos de abertura para 6 procedimentos padrões, tendo em vista 

a diminuição do tempo hábil de 21 dias para a média de 4 dias.

Dados sobre moda goiana
Para apresentar um relatório com o nú-

mero de confecção de vestuário de Goiás 

por meio da plataforma Dashboard, parte 

da equipe da Superintendência da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda 

se reuniram na terça (1). Além da superin-

tendente Raíssa Rodrigues, estavam os as-

sessores Juraide da Paz, Luc Ivone Moura, 

Ana Catarina, Raphael Teles, Pedro Simões 

e Ramon Dal Castel.
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NOTAS
NOTAS

Reunião de 
planejamento

A equipe da gerência de Avaliações 

e Informações da Retomada (Gain) 

se reuniu na quarta (2) para discutir o 

planejamento da pasta para os  pró-

ximos meses.  Foi abordado sobre 

a importância da análise de dados 

e informações  das ações da Secre-

taria, a continuidade da Pesquisa 

do Crédito Social, e a necessidade 

de reunir a equipe com os gerentes 

para troca de informações e colabo-

rações. Participaram a gerente Suel-

len Mara, os assessores Ana Catarina 

Moura e Pedro Simões, como apoio 

administrativo, Lucivone Moura, e 

os economistas, Ramon Aureliano e 

Raphael Telles.

APL de Taquaral
O gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

participou de reunião, na terça (1), para 

tratar dos Arranjos Produtivos Locais de 

confecção de Taquaral. Ele conversou com 

o secretário da Câmara Municipal, Marcos 

Finan, e com o secretário municipal de In-

dústria e Comércio, Hugo Antunes.

Apresentação de 
novos Arranjos 

Produtivos Locais
A equipe da gerência de Informações e 

Avaliações da Retomada apresentou 10 

novos Arranjos Produtivos Locais goianos, 

na quarta (2). Participaram o secretário 

da pasta, César Moura, a gerente Suellen 

Mara, os assessores Ana Catarina Moura 

e Pedro Simões, como apoio administra-

tivo, Lucivone Moura, o estagiário, Jurail-

de Machado, e os economistas, Ramon 

Aureliano e Raphael Telles.

Retomada e
 cultura goiana

Com o objetivo de organizar um estudo 

para criação do livro Mestres da Cultura 

do Estado de Goiás, representantes da 

Secretaria de Cultura e da Retomada se 

reuniram na quarta (2), no Centro Cultu-

ral Octo Marques. Estavam presentes o 

superintendente de Fomento e Incenti-

vo à Cultura, Nilson Jaime, a Gerente do 

Artesanato, Miriam Pires e a auxiliar de 

gestão, Eseni José Rodrigues.
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NOTAS
NOTAS

Capacitação em Abadiânia
Na quinta (3), o secretário da Retoma-

da, César Moura, se reuniu com o deputa-

do Thiago Albernaz e a vereadora Kamila 

Borges. Na ocasião, acordaram a solicitação 

dos cursos de capacitação por meio dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs), em Aba-

diânia. Também estava presente o assessor 

Higor Batista.

Visita técnica ao Martin Cererê
A gerente de Artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, conferiu os espaços do Cen-

tro Cultural Martin Cererê, na sexta (4), 

para a instalação de uma feira de artesa-

nato, paralela aos espetáculos já apresen-

tados no local. Participaram, da Secreta-

ria de Cultura (Secult Goiás), a gerente 

de Salas de Espetáculos e Gastronomia, 

Dirce Vieira, e o assessor Gabriel Bastos.

Foi destaque no

VEJA

AQUI

MAIS

O programa Coopera Goiás foi criado pela Secretaria da Retomada para atender gru-

pos e associações interessados em constituir cooperativas, e para fortalecer o setor em 

Goiás. Esse foi o assunto do último Retomada em Conexão, que foi ao ar no sábado 

(29), na TV Brasil Central. A apresentadora Suellen Mara mediou uma conversa entre 

o superintendente do Sescoop/GO, Jubrair Gomes, e o gerente de De-

senvolvimento de Áreas Vulneráveis da Retomada, Rafael Sôffa. Se você 

perdeu o programa e quer saber mais sobre cooperativismo, o episódio 

está disponível no YouTube da TBC.
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https://www.youtube.com/watch?v=RqGWIuphCNg
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Goiás Social na Rádio Paraíso FM
O gerente de Parcerias e Convênios da 

Retomada, Cleiton Bento, participou de 

entrevista para a Rádio Paraíso FM, de Alto 

Paraíso de Goiás. Na quarta (2), Bento falou 

sobre os cursos de qualificação oferecidos 

pelo Goiás Social no município, com inscri-

ções abertas de 2 a 4/2.

Empreendedorismo 
na Sagres TV

O secretário da Retomada, César Moura, 

concedeu entrevista para a Sagres TV, nesta 

quarta (2), na sede do Sebrae Goiás. A impor-

tância da qualificação, empreendedorismo 

e renda foram uns dos assuntos citados 

pelo secretário. 

Feirão de Empregos na CNM

Durante a Feira de Empregos, na quarta (2), a superintendente da Retomada do Traba-

lho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, foi entrevistada pelo Canal Metropolitano 

de Notícias (CNM). Ela falou sobre as oportunidades de trabalho e os cursos oferecidos 

no evento.

Feira de Empregos na TBC
Sobre a oferta de vagas de trabalho, o secretário 

da Retomada, César Moura, concedeu entrevista 

para a TV Brasil Central, na quarta (2), durante a 

Feira de Empregos. Ele falou sobre como a ação 

objetiva trazer vagas de emprego e qualificação 

profissional aos goianos.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Feira de Empregos na CBN
A superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

falou com a equipe da CBN, na quinta (3). Na ocasião a superintendente destacou as 

diversas vagas ofertadas no feirão de empregos além dos cursos do Cotec e dos servi-

ços dos parceiros.

Feira de Empregos na 
Band News FM

A Feira de empregos foi tema falado pela 

superintendente do Trabalho do Emprego e 

da Renda, Raíssa Rodrigues, em entrevista à 

Band News FM, na quinta (3). O evento, que 

aconteceu na Vila Cultural Cora Coralina, 

ofereceu orientação jurídica, registro civil, 

além de diversos cursos gratuitos.

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,  
Talita Prudente e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada
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https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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Diante do atual cenário socioeconô-
mico de emergência de saúde públi-
ca decorrente do novo coronavírus, 
de calamidade financeira no âmbi-
to do Estado de Goiás e da recente 
adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), cabe aos gestores pú-
blicos um desafio em executar as 
políticas públicas mitigando esses 
efeitos desfavoráveis, em prol do in-
teresse público e da efetividade das 
ações organizacionais.
Para atingir esse objetivo, a Admi-

nistração deve cumprir o disposto 
na Constituição Federal de 1988 que 
prevê em seu artigo 37 que “A ad-
ministração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência”.
As políticas públicas de um modo 

geral são multidisciplinares e abran-
gem diversos ramos de conhecimento, 
dentre eles, Economia, Administração, 
do Direito e das Ciências Sociais. Elas 
se traduzem em políticas econômicas, 
políticas externas (relações exterio-
res), políticas administrativas e tantas 
outras com referência nas ações do 
Estado. Invariavelmente, as políticas 
públicas que mais se aproximam da 
vida cotidiana são as políticas sociais – 
comumente organizadas em políticas 
públicas setoriais (como por exemplo, 
saúde, educação, saneamento básico, 
transporte, segurança etc.).
Para formulação de uma política 

pública voltada para resultados, a 
boa prática requer a observância 
de alguns passos relevantes, dentre 
eles: identificação dos problemas e 
demandas sociais a serem atendidas; 
definição das prioridades e urgências 

Política e Gestão Pública

LEITURA
DICA DE

Cristiano Gomes
 de Araújo*

de governo, formulação de ações 
a solucionarem as demandas, de-
finição de quais ações são viáveis 
de execução, implementação des-
sas ações prioritárias, avaliação 
e monitoramento constante das 
ações visando sua efetividade, efi-
cácia e eficiência.
Nesse contexto, em um Estado 

impessoal, que está a serviço de 
todos, baseado em relações políti-
cas horizontais, ou seja, não entre 
superiores e subordinados, mas 
entre cidadãos e servidores públi-
cos, com direitos e deveres esta-
belecidos em lei, por meio da qual 
busca-se aproximar o desempenho 
do serviço público às necessidades 
do cidadão, torna-se habitual, na 
praxe administrativista, o uso de 
ferramentas na busca pela eficiên-
cia, tais como: governança, gestão 
de riscos, planejamento, minimiza-
ção de custos, estratégia, melhoria 
de processos, contratação com 
foco em resultados e accounta-
bility. Algumas dessas definições 
encontram-se bem definidas em 
legislação federal.
Essas diretrizes identificam o nível 

de maturidade das políticas públi-
cas e a sua ausência pode afetar o 
desenho, as entregas e os resulta-
dos dos organismos, e, por conse-
guinte, na prestação de contas do 
gestor.
Assim, na estrutura administrati-

va do Poder Executivo do Estado 
de Goiás, compete à Secretaria de 
Estado da Retomada a formulação 
e execução das políticas públicas 
dispostas no artigo 43-A, da Lei nº 
20.491/19.
Em harmonia com o Plano Pluria-

nual (PPA), com a Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias (LDO) e da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), estão sendo 
executadas nesta Pasta as ações e 
projetos finalísticos visando atender 
as demandas sociais de sua compe-
tência.
São de iniciativa da Secretaria de 

Estado da Retomada, dentre outros, 
alguns projetos de lei, uns estrutu-
rantes para propiciar a execução de 
ações finalísticas: 1. Proposição de 
alteração do Código Tributário Es-
tadual para redução da alíquota da 
cerveja elaborada com percentual da 
fécula da mandioca, já efetivada, vi-
sando fomentar a cadeia do Arranjo 
Produtivo Local – APL da mandioca; 
2. Lei nº 20.979/21, institui o Sistema 
do Artesanato de Goiás – SAG e o 
Conselho do Artesanato de Goiás 
(Conart-GO), e cria o Selo do Arte-
sanato de Goiás; 3. Lei nº 20.953/20, 
cria o Conselho Estadual do Traba-
lho, Emprego e Renda (CTER); 4. Lei 
Complementar nº 160/2020, institui 
o Fundo de Equalização para o Em-
preendedor (Fundeq), que tem por 
escopo prover recursos financeiros 
à concessão de subsídio ao paga-
mento de encargos sob a forma de 
equalização de juros e à prestação 
de garantias em operações de cré-
dito; 5. Lei nº 20.490/19, institui o 
Fundo Estadual do Trabalho (FET); 
6. Lei nº 21.072/21, que criou a Bolsa 
Qualificação; e em parceria com ou-
tras Secretarias: 7. Lei nº 21.003/21, 
que criou o Programa Crédito Social.
No tocante às ações/projetos exe-

cutados e em execução naquela 
Pasta, cujas metas já se encontram 
estabelecidas para 2022, dentre 
outros, destacamos: 1. Caravana da 
Retomada, que tem por objeto pro-
mover o diagnóstico da demanda 
profissional dos setores produtivos 
do Estado e o mapeamento de áre-
as vulneráveis nas cidades goianas, 
assim como levar aos municípios 
outras ações a população, a seguir 

nominadas; 2. Celebração de con-
vênio com a Universidade Federal 
de Goiás, visando nova modela-
gem à promoção da educação 
profissional nas modalidades de 
ensino, pesquisa e extensão, bem 
como a gestão e a organização 
metodológica dos Colégios Tecno-
lógicos, para a retomada de esco-
laridade e formação profissional; 3. 
Programas MaisCrédito e MaisEm-
prego, visando fomento a promo-
ção de emprego e da renda, bem 
como fomento e fortalecimento 
ao micro e ao pequeno empreen-
dedor; 4. Levantamento e criação 
dos Arranjo Produtivo Local – APL, 
bem como o fomento aos mes-
mos com cessão de equipamentos 
necessários ao desenvolvimento 
de suas atividades; foram e estão 
sendo desenvolvidas ações de fo-
mento ao Cooperativismo e ao ar-
tesanato goiano.
Destacamos que as ações da 

Retomada foram e estão sempre 
sendo realizadas em parceria com 
os demais órgãos estatais, com os 
municípios goianos, outras institui-
ções, em diversas áreas de atuação, 
assim como de empresas, em di-
versificados segmentos produtivos. 
Essa sólida conjunção de esforços 
tem ajudado a minimizar o dilema 
da escassez de recursos financeiros.
Assim, por meio do trabalho co-

letivo na busca de solucionar pro-
blemas comuns a todos, o desafio 
inicialmente identificado, diante 
dos atos e fatos de natureza orça-
mentária, financeira, e patrimonial 
praticados, demonstram que os 
mesmo estão sendo superados, 
sendo necessário o monitoramento 
dessas ações, a implementação das 
melhorias pertinentes, assim como 
a continuidade dessas políticas, 
visando se garantir a qualidade e 
a relevância no atendimento das 
demandas dos cidadãos.
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