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Boletim semanal

Retomada realiza 2.356 atendimentos 
no 3º Mutirão Governo de Goiás

A equipe da Retomada realizou 2.356 

atendimentos durante os  três dias do Mu-

tirão Governo de Goiás, na região Sudoes-

te, no limite entre Goiânia e Aparecida de 

Goiânia, nos dias 11, 12 e 13 de março. Ao 

todo foram 267 encaminhamentos para 

vagas de emprego e emissão de Carteiras 

de Trabalho,  18 consultorias do Sebrae 

para micro e pequenos empreendedores 

e 233 matrículas nos cursos gratuitos do 

Cotec. Também houve entrega de 124 car-

tões do Crédito Social , 77 cartões do Bolsa 

Qualificação e 148 certificados do Colégio 

Tecnológico (Cotec) para estudantes da 

região que realizaram os cursos de  servi-

ços de beleza, confeitaria, massoterapia e 

maquiagem.  

Os serviços de beleza e cuidados ofereci-

dos por alunos do Cotec, sob supervisão de 

professores, ao público do mutirão, também 

movimentaram o espaço da Retomada no 

evento do Governo do Estado. Ao todo, 450 

pessoas aproveitaram para realizar corte de 

cabelo,  maquiagem, massagem e design de 

sobrancelhas. Também foram distribuídos 

à população 712 bolos de pote e pipocas 

gourmet, produzidos por alunos do curso 

de Confeitaria do Cotec. 
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Atendimento dos veículos do APL Lácteo 
continua por quatro municípios

O trailer e a caminhonete 

disponibilizados para atendi-

mento dos arranjos produtivos 

locais de leite continuaram sua 

rota por mais quatro municí-

pios durante a semana. Na se-

gunda (14), estiveram em São 

Luís de Montes Belos; na terça 

(15), na cidade de Goiás; na 

quarta (16), em Aurilândia; na 

quinta (17), em Mossâmedes; e 

na sexta (18), sábado (19) e do-

mingo (20), de volta à cidade 

de Goiás. Durante a visita aos 

pequenos produtores desses 

locais, os serviços prestados 

foram de sincronização de cio, 

inseminação artificial, aspira-

ção, e exame andrológico.

Retomada faz parceria com Sinduscon 
para Feira de Empregos + Social

Uma das próximas edições da Feira de 

Empregos + Social será realizada no Co-

légio Tecnológico Sebastião Siqueira, em 

Goiânia, voltada a trabalhadores e em-

presários da construção. O secretário da 

Retomada, César Moura, se reuniu com 

representantes do Sindicato da Indústria 

da Construção no Estado de Goiás (Sin-

duscon), na segunda (14), para alinhar 

os primeiros detalhes do evento. Os ge-

rentes Nerivaldo Júnior (Intermediação 

e Recolocação no Trabalho) e Rodrigo 

Rodrigues (Qualificação Profissional e Co-

légios Tecnológicos), também participaram 

da reunião.

Segundo diretores do sindicato, a pre-

visão é que sejam oferecidas cerca de 4 

mil oportunidades de trabalho no setor 

da construção em 2022, sendo 1.500 nos 

próximos meses. A proposta é levar cursos 

gratuitos do Cotec aos trabalhadores que 

se interessarem pelas qualificações e capa-

citações ofertadas pelo Governo de Goiás. 

Participaram da reunião, pelo Sinduscon, 

os diretores Ibsen Rosa, Jorge Tadeu, Cezar 

Valmor e Sarkis Nabi Cury.
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Goiânia Mostra Artesanato 2022 é realizada 
com apoio da Retomada

Com apoio da Secretaria da Retomada, 

o Goiânia Mostra Artesanato 2022 foi re-

alizado na Casa do Turismo, de 15 a 19 de 

março, em edição comemorativa aos 10 

anos do evento, que reuniu mais de 60 

expositores de artesanato. A programação 

inclui apresentações circenses e musicais, 

além de oficinas e palestras com mestres 

e artesãos renomados. 

Na abertura da mostra, o secretário 

da Retomada, César Moura, a superin-

tendente da Retomada do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 

e a gerente de Artesanato, Miriam Pires, 

prestigiaram o evento. Essa edição tam-

bém conta com o apoio da Secretaria 

de Estado de Cultura (Secult Goiás), da 

Goiás Turismo, da Cooperativa de Tra-

balho dos Artesãos do Estado de Goiás, 

e do Senar.
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Retomada entrega R$ 14.250 em cartões do 
Bolsa Qualificação em Goianésia

O secretário da Retomada, César Moura, 

esteve em Goianésia na quinta (17), onde 

entregou 48 cartões do Bolsa Qualifi-

cação, além de certificados de cursos 

gratuitos do Colégio Tecnológico. Esse 

benefício do Governo de Goiás, por meio 

dos Cotecs, concede R$ 250 para com-

plementar a renda de pessoas já inscritas 

no Cadastro Único para Programa Social 

(CadÚnico), como um estímulo da con-

clusão dos cursos.  

Os alunos de Goianésia se formaram em 

cursos como Serviços de Beleza, Corte e 

Costura, Confeitaria, Informática Básica e 

Auxiliar Administrativo. O evento também 

serviu como uma prévia para a próxima edi-

ção do Alego Ativa Intercâmaras, que acon-

tece no dia 26 de março.

A superintendente de Profissionalização, 

Leandra de Assis, realizou visitas aos alunos 

que estavam em início dos cursos ofereci-

dos pelo Goiás Social.
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Retomada apresenta cursos de qualificação 
em povoados de Pirenópolis  

Equipe da Retomada visitou, na quinta 

(17), Santo Antônio, Jaranápolis, e Serra 

do Mizael, povoados de Pirenópolis. O 

objetivo foi alcançar a população dessa 

área para apresentar políticas públicas 

desenvolvidas pela pasta, a fim de gerar 

emprego e renda às regiões. Nos três 

povoados, os servidores se reuniram 

com moradoras interessadas em cursos 

profissionalizantes, ofertados via Colégio 

Tecnológico (Cotec). 

A demanda está maior para o curso de 

Corte e Costura, por isso, também foram 

apresentados os projetos e programas 

de cooperativismo da Retomada. 

Estavam presentes, da Retomada, o ge-

rente de Qualificação Profissional e Co-

légios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

e o advogado, João Paulo Veloso. Eles 

foram acompanhados pelos vereado-

res de Pirenópolis, Ana Abadia Drierz 

(Lôla), Manoel Gomes Batista (Vandim 

de Jaranápolis), Vanildo Alves (Vanildo 

da Ambulância), e Adalberto Moreira.



NOTAS
NOTAS

Comitiva de prefeituras

Projeto da Semana de Moda de Goiás

Incentivo à educação

Na segunda (14), uma equipe da Retomada recebeu o deputado estadual, Francisco 

Oliveira, e uma comitiva de representantes das prefeituras de Itaguaru, Itapuranga, e 

Ceres. O grupo discutiu sobre o Projeto da Cerveja Regional de Mandioca e sobre o fun-

cionamento das máquinas de corte a laser Audaces. Da Retomada, estavam presentes o 

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

Rodrigo Rodrigues, e a diretora de Cotec, Ana Paula Oliveira.

O secretário da Retomada, César Moura, 

e o gerente de Qualificação Profissional e 

Colégios Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, 

se reuniram com a representante do Sebrae 

Goiás, Thaís Oliveira, na segunda (14). Du-

rante o encontro, trataram sobre as máqui-

nas de corte a laser Audaces e do Projeto da 

Semana de Moda de Goiás, a ser realizada 

de 31/8 a 3/9. 

Na segunda (14), uma equipe da Retomada realizou visita técnica ao Colégio Tecnológico 

(Cotec) de Uruana. A equipe também entregou 18 cartões do Bolsa Qualificação aos 

alunos que frequentaram os cursos de profissionalização, totalizando o repasse de R$ 

13.500 para os estudantes. Participaram da ação a superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, a matemática Luciana Ribeiro, e a assistente administrativa Edith Maria 

Alves. 
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NOTAS
NOTAS

Retomada Cultural 
de Goiânia

Mês da mulher 

Recursos do APL Têxtil 

O secretário da Retomada, César Moura, 

representou o governador Ronaldo Caiado 

no lançamento do Calendário Cultural de 

Goiânia de 2022. O evento, realizado pela 

prefeitura de Goiânia na terça (15), tem o 

objetivo de promover a retomada cultural 

do município, com manifestações artísticas.

Na terça (15), o secretário da Retomada, 

César Moura, recebeu o prefeito de Itaguari, 

Adelino Aquino, para tratar sobre a compra 

da máquina de corte a laser Audaces desti-

nada ao APL Têxtil. Também estavam pre-

sentes na reunião os secretários municipais, 

Rafael Vilac e Magno Dutra; o assessor do 

prefeito, José Neto, e o deputado estadual 

Talles Barreto.

As comemorações do Mês da Mulher 

continuaram na manhã de terça (15), com 

a palestra  “Onde mora o poder feminino”, 

ministrada pela assessora de projetos da 

Retomada  e mentora de carreira, Márcia 

Pires. Após o evento que discutiu o em-

poderamento da mulher, houve sorteio de 

brindes para as servidoras da Retomada 

que estavam presentes.
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NOTAS
NOTAS

Goiás Social em Amaralina

A Retomada apoiou mais uma entrega do Goiás Social, dessa vez, em Amaralina. Na 

quarta (17), uma equipe visitou o município para auxiliar nessa ação. Foram entregues 67 

certificados para quem já havia concluído os cursos gratuitos do Colégio Tecnológico. 

Além disso, 59 cartões do Crédito Social e 54 do Bolsa Qualificação, que podem ser uti-

lizados em comércios locais. No total, foram investidos R$ 135.051,54 em Amaralina, com 

geração de emprego e renda e movimentação da economia da região. Participaram a 

superintendente de Profissionalização, Leandra Assis, e os diretores de Cotec, Annamar 

Silveria e Renan Caetano.

APL de confecção
Para discutir sobre o arranjo produ-

tivo local de confecção, o secretário 

da Retomada, César Moura, recebeu o 

prefeito de Catalão, Adib Elias, na ter-

ça (16). Eles conversaram sobre o polo 

de confecção e as máquinas de corte 

a laser Audaces.

Alinhamento gerência de Avaliações e 
Informações

A equipe da gerência de Avaliações e Informações da Retomada se reuniu, na quarta 

(16), para alinhamento dos resultados do Mutirão Governo de Goiás, a fim de pontuar 

pontos positivos e melhorias a serem feitas quanto à organização. Também foi realizado 

um planejamento de ações para os próximos meses, além de ideias para formulação de 

apresentações e planilhas.
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NOTAS
NOTAS

Visita técnica ao Cotec
Uma equipe da Retomada esteve em Uru-

ana, na segunda (14), para realizar visita 

técnica no Colégio Tecnológico (Cotec) do 

município. Além disso, 18 cartões do Bolsa 

Qualificação foram entregues para alunos 

dos cursos de profissionalização, totalizando  

R$13.500 destinados aos estudantes. Par-

ticiparam da ação a superintendente de 

Profissionalização, Leandra Adriano, e as 

assessoras Edith Maria de Souza e Luciane 

Nunes.

Organização de metas

Compliance da Retomada

Uma equipe da Retomada se reuniu  na terça (15) para tratar sobre a reformulação de 

processos que envolvem o programa APL Goiano, com objetivo de alcançar as metas 

propostas pela secretaria. Participaram do encontro equipes dos gerentes  Rodrigo 

Veiga Jardim (Mobilização para Emprego e Renda)  e Rodrigo Rodrigues (Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos).

O Comitê e Escritório de Compliance da Retomada se reuniu na quarta (16) para discu-

tir sobre o ranking de 2022 e alinhar ações positivas entre as gerências da secretaria.  A 

assessora do Programa de Compliance Público da Controladoria Geral do Estado (CGE), 

Alessandra Scartezinie, e o superintendente de Gestão Integrada da Retomada, Cristiano 

de Araújo, mediaram a reunião.
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Artesanato goiano
Na quarta (16), a superintendente da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, e a gerente de artesanato  

Miriam Pires, estiveram com a presidente 

da Cooperativa de Artesãos de Morrinhos 

(CooperArte), Aparecida Ferreira. Elas con-

versaram sobre a organização do próximo 

evento de incentivo ao artesanato goiano 

que ocorrerá em Morrinhos.

NOTAS
NOTAS

Retomada em Caldas Novas
Na quarta (16), o secretário César 

Moura se reuniu com o governa-

dor Ronaldo Caiado e empresários 

de Caldas Novas para tratar sobre 

projetos da Retomada na região. 

Participaram  os representantes 

do Grupo Aviva, Munir Calaça e 

Ricardo Barbosa, o ex-deputado 

estadual Marquinhos do Privé e o 

secretário-geral da Governadoria, 

Adriano da Rocha Lima.

Plano Plurianual
A equipe da Superintendência da Reto-

mada do Trabalho do Emprego e da Renda, 

coordenada pela superintendente Raíssa 

Rodrigues, participou de uma reunião na 

quinta (17). O  alinhamento das atividades 

do Plano Plurianual da secretaria foi a pauta 

do encontro.

Mães empreendedoras

Reunião entre o secretário da Retomada, 

César Moura, e a presidente da ONG Mães 

Empreendedoras de Goiânia, Karen Souza, 

na quinta (17) teve como pauta cursos pro-

fissionalizantes dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs). Também participaram da conver-

sa  o gerente de Mobilização para Emprego 

e Renda da Retomada, Rodrigo Veiga Jar-

dim, os assessores do deputado estadual 

Virmondes Cruvinel, Umberto Mendonça e 

Thyago Leão.
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NOTAS
NOTAS

Retomada em Lagoa Santa
Uma equipe da Retomada se reuniu com representantes da prefeitura de La-

goa Santa, nesta quinta (17). Na ocasião, o grupo discutiu  a implantação do 

programa Mais Empregos e Mais Crédito  no município. Estiveram presentes 

a prefeita de Lagoa Santa, Nucia Oliveira, a vice-prefeita, Veronice da Silva e a  

assistente social do município, Célia Morais. Da Retomada, estavam os gerentes 

Nerivaldo Júnior (Intermediação e Recolocação do Trabalho) e Rodrigo Veiga 

Jardim (Mobilização para Emprego e Renda); e a diretora de Colégios Tecnoló-

gicos, Ana Paula de Oliveira.

Apoio ao cooperativismo

Representantes da Retomada, do Ministé-

rio da Cidadania, OCB-GO e Cooperativas 

de Transportadores do Estado se reuniram 

para discutir a conjuntura econômica e de-

mandas de cooperativas de transportes, 

na quinta (17). Além de discutir possíveis 

parcerias entre as entidades e os coope-

rados. Na ocasião foram apresentadas as 

competências e projetos da Secretaria e 

as cooperativas apresentaram gargalos a 

serem sanados a partir do apoio da União, 

Estado e do Sistema OCB/GO. Participa-

ram da reunião, pela Retomada, o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa, pelo Ministério, Fábio Ro-

que (coordenação-Geral de Mobilização 

e Parcerias), da OCB/GO, Daniel Cavalier 

(coordenador de Cooperativismo) e Dio-

go Oliveira (coordenador de Relações 

Institucionais), além da das cooperativas 

Cooperpires (Esmeraldo Alves), Gtben 

Transportes (Francisco Miranda), Brascoop 

(Janaína Paiva) e Coopertac-GO (Hermes).  

Live sobre Carteira do Artesão
Na quinta (17), equipes da Retomada pro-

moveram uma live. Na reunião, a Líder de 

Projetos do Artesanato, Rosane Martins, es-

clareceu para a comunidade de Alto Paraíso 

de Goiás sobre a obtenção e vantagens da 

Carteira do Artesão. Em nome da prefeitura, 

estava a superintendente de Cultura, Guilly 

Machovec.
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NOTAS
NOTAS

Feira de Empregos + Social em Caçu

Cursos do Cotec em Bom Jesus de Goiás

Equipes da Retomada participara na sexta 

(18), de reunião com a prefeita de Caçu, Ana 

Claudia Lemos, que solicitou a realização de 

uma Feira de Empregos + Social no muni-

cípio. Representando a Retomada partici-

param, a superintendente do Trabalho do 

Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues e o 

gerente de Mobilização Emprego e Renda, 

Rodrigo Veiga Jardim.

O público de Bom Jesus de Goiás tece acesso a inscrições de cursos do Cotec durante 

esta semana, quando equipes da Retomada e da Seds estiveram na cidade. Confeitaria, 

Maquiagem, Massagista, Serviços de Beleza, Informática Básica, e Rotinas Administra-

tivas. As aulas começam no dia 29 de março, em parceria com a prefeitura. Durante os 

dias de inscrições, representaram a Retomada, o apoio administrativo Junileno Luan, a 

assistente social Clarice Sousa, e a diretora de Colégio Tecnológico, Marina Elias. Também 

participaram a primeira-dama e secretária de Ação Social, Fátima Portilho, e o assessor 

da Seds, Marcus Quintino.

Painel de dados da Retomada 
Na sexta (18), equipes da Retomada se reu-

niram vitualmente para apresentar o Painel 

de Dados da Retomada com informações 

sobre o Colégio Tecnológico de Goiás (Co-

tec), e a atualização de dados para análise, 

compartilhamento e controle. Participaram 

servidores das gerências de Avaliação e In-

formação e Qualificação Profissional.
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NOTAS
NOTAS

Base Conceitual do Artesanato

Prêmio Prefeito Empreendedor

Cotec no Condomínio Nelson Mandela 2

Semana do Artesão

A gerente de artesanato da Retomada, 

Miriam Pires, se reuniu na Casa do Turismo, 

na sexta (18), com artesãs de Porangatu. Elas 

falaram sobre a comercialização e esclareci-

mentos sobre o conceito de artesanato da 

portaria 1.007, de 11 de junho de 2018. Do mu-

nicípio estiveram presentes, Aline de Souza 

Araújo (Associação de Pequenas Produtoras 

da Agricultura Familiar de Tuquanté (Trom-

bas)) e Guicelma Macedo Arantes (Coope-

mel Cooperativa) além das artesãs.

Na sexta (18), o secretário da Retomada, 

César Moura, se reuniu com o Sebrae de 

forma remota. Na ocasião falaram sobre o 

Prêmio Prefeito Empreendedor, que tem 

como objetivo dar destaque a gestores pú-

blicos que incentivam o desenvolvimento 

econômico de pequenos negócios.

O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis, Rafael Sôffa, e a assisten-

te social Ana Cristina, visitaram, na sexta 

(18), o projeto Guerreiro Mirim, executado 

pela Polícia Militar, por meio do Proerd, no 

Condomínio Nelson Mandela 2, em Goiânia. 

A visita foi o primeiro passo para possível 

parceria na oferta de cursos de capacitação 

do Cotec aos pais das crianças atendidas. 

Construído pela Agehab, o condomínio 

conta com mais de 100 famílias.

Na sexta (18), uma equipe da Retomada realizou serviços de atendimento a artesãos de 

diversos locais do Estado. Foram feitos novos cadastros e renovação da Carteira do Ar-

tesão. Estiveram presentes a assistente de gestão administrativa, Sonia Lessa, e a auxiliar 

de gestão, Eseni Rodrigues.



RETOMADA NA 
I M P R E N SA

Retomada na 
Jovem Pan Goiânia
O secretário da Retomada, César 

Moura, participou, na segunda (14), 

do programa Show da Manhã, na 

Rádio Jovem Pan Goiânia. Moura fa-

lou sobre os programas e a atuação 

da Retomada, principalmente sobre 

qualificação profissional e emprego. 

Ele ainda citou ações da Secretaria 

de Cultura (Secult Goiás). Confira o 

programa que está disponí-

vel no YouTube.
VEJA

AQUI

MAIS

FCO na TV Sagres

O secretário da Retomada, César Moura, concedeu entrevista para TV Sagres na 

segunda (14). Moura falou sobre as últimas novidades do Fundo Constitucional do 

Centro Oeste (FCO), que passou a oferecer financiamentos com juros mais baixos a 

empreendedores goianos.
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https://www.youtube.com/watch?v=S1l3fsBLGn8


Foi destaque no
O Retomada em Conexão do último sábado (12), foi 

transmitido ao vivo direto do Mutirão Governo de Goiás, 

na região Sudoeste, no limite entre Goiânia e Aparecida 

de Goiânia. Da Retomada, foram entrevistados  o gerente de 

Intermediação e Recolocação no Trabalho, Nerivaldo Júnior e a superintendente 

de Profissionalização, Leandra Adriano. A superintendente de Gestão Integrada da 

Secretaria de Cultura (Secult Goiás), Yara Nunes, também conversou com a apre-

sentadora Victória Cywinski. Cada convidado falou sobre os resultados das ações 

no mutirão que correspondiam a sua área. O programa é exibido pela TV Brasil 

Central (TBC), às 13 horas, no canal 13.1 e pelo YouTube oficial da TBC.

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, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Joana Dark e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

 BOLETIM SEMANAL |  15  

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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O eixo fundamental que sustenta as ações 

do artesanato da Secretaria da Retomada 

é o mapeamento. Este consiste em um 

estudo social, cultural e econômico, efetu-

ado in loco, com o propósito de identificar 

características singulares de cada artesão, 

relacionadas com o meio ambiente e a 

cultura. Para traçar esse diagnóstico, é 

necessário conhecer de forma profunda 

o local, o modo de produção, os recursos, 

os materiais, as técnicas, a criatividade, a 

qualidade, a identidade e a função cultu-

ral, bem como as formas de divulgação e 

comercialização do artesanato.

Desse modo, podemos desenvolver uma 

política pública mais eficaz e flexível, que 

se adapte às peculiaridades, identificando, 

respeitando e valorizando as caracterís-

ticas culturais e indentitárias de cada lo-

calidade. Nossos cursos de capacitação 

e aperfeiçoamento buscam cultivar, res-

guardar e difundir o saber/fazer tradicio-

nal, reconhecendo, nos mestres, nossos 

tesouros vivos. Este reconhecimento se 

comprova de forma prática no estímulo 

constante de ações voltadas a atender 

cada artesão e artesã de Goiás. Este apoio 

só é possível graças ao aval do governa-

dor Ronaldo Caiado e da primeira-dama 

Gracinha Caiado, além do empenho do 

secretário da Retomada, César Moura, 

que acompanha de perto a execução das 

iniciativas.

Estão incluídos no mapeamento os ca-

dastros novos e a renovação da carteira 

do artesão. O reconhecimento, em janeiro 

de 2021, com a regularização da lei fe-

deral nº 13.180, que oficializa a profissão 

de artesão, tornou possível a contribui-

ção previdenciária e a aposentadoria.  

O acordo de cooperação com o PAB 

Cartografia dos saberes  
 e fazeres goianos

LEITURA
DICA DE

permite-nos estar sempre atualizados, 

discutindo e participando com os demais 

estados na elaboração da Política Pública 

Nacional. Participamos também, anual-

mente, de três feiras nacionais, organiza-

das pelo PAB.

Outro importante parceiro é o Sebrae. 

Em conjunto, trabalhamos na execução 

de projetos e na profissionalização dos 

artesãos, direcionando esse setor para a 

autonomia e o empreendedorismo.

O Centro de Referência do Artesanato 

(Cerart), projeto aprovado com recurso 

do Fundo Protege, tem a previsão de 

ser inaugurado ainda este ano. O espa-

ço contará com uma sala de exposição 

permanente e será um ponto de ensino e 

aprendizagem do artesanato no Estado.

Este ano, ainda estão previstas feiras, 

exposições e eventos em Olhos D´Água, 

Goiânia e Rio de Janeiro, envolvendo a 

cadeia produtiva de todo o Estado, e o 

apoio a diversos eventos de iniciativa dos 

produtores ou entidades representativas 

do artesanato.

O apoio e a participação em eventos 

que representam a produção arteanal de 

Goiás são imprescindíveis para a sua so-

brevivência. É importante divulgar nosso 

artesanato e, sobretudo, ampliar merca-

dos e formas de comercialização. 

O Sistema do Artesanato de Goiás 

(SAG), instituído pela Lei Estadual n. 

20.979, de 30 de março de 2021, orien-

ta nossas ações, ativando um sistema 

vivaz, e propicia apoio a esse segmen-

to social, tão rico quanto vulnerável. 

O SAG configura-se como uma engre-

nagem necessária para o desenvolvi-

mento do artesanato no estado, des-

de a produção até a comercialização. 

Miriam Pires*

*Miriam Pires é gerente de Artesanato na Secretaria da Retomada.
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