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A históriA de Goiás está intrin-
secamente ligada à interiorização e 
à expansão das fronteiras econômi-
cas do Brasil. Ao longo dos séculos, 
o território goiano foi trevo nacional, 
tanto por sua localização quanto por 
sua extensão no sentido norte-sul. 
Do século XVI às três primeiras dé-
cadas do século XX, o desbravamen-
to e o povoamento da província fo-
ram marcados pela instabilidade da 
ascensão e declínio das atividades 
relacionadas às missões jesuíticas, à 
corrida do ouro, à expansão agrope-
cuária e à construção de ferrovias.

Na vida pública, as relações po-
líticas e administrativas da província 
foram marcadas, ao final desse perí-
odo de três séculos, pelo chamado 
coronelismo, exercido por clãs que 
se sobrepunham aos poderes Legis-
lativo e Judiciário. Até 1930, apesar 
de o Brasil já estar sob o regime re-
publicano, Goiás ainda se mantinha 
no colonialismo. O primeiro marco 
de modernidade começa no governo 
interventor de Pedro Ludovico Tei-
xeira, que transfere, funda e constrói 
a nova capital, Goiânia.

A administração de Pedro Ludo-
vico é profundamente influenciada 
pela Marcha para o Oeste do gover-
no Getúlio Vargas. A construção de 
Brasília pelo presidente Juscelino Ku-
bitschek consolida definitivamente a 
ocupação territorial e o governo Mau-
ro Borges (1961-1964) é o primei-
ro marco de modernidade na admi-
nistração pública, por meio do Plano 
MB de planificação da gestão do Es-
tado e do fomento ao crescimento da 
economia. Começa, assim, o proces-
so de industrialização, por meio da 
indução da verticalização das produ-

ções mineral e agropecuária.
Os governos do Regime Militar 

mantêm e ampliam as políticas de 
desenvolvimento econômico, com 
destaque para a ocupação da por-
ção norte de Goiás (ainda composto 
pela área do atual Tocantins), mas o 
modelo aprofunda a disparidade em 
relação ao Sul, reavivando o histó-
rico movimento separatista. A riva-
lidade culmina na criação do novo 
Estado, junto à promulgação da 
Constituição de 1988.

A criação do Estado do Tocantins é 
o marco temporal do Estado dos dias 
atuais, resultado dos efeitos da rede-
mocratização, no campo político, do 
aprofundamento da industrialização, 
no econômico, mas é a partir do fi-
nal dos anos 1990 que surge o Goiás 
avançado, inovador, aberto, arrojado 
e progressista. O novo Goiás.

Nos últimos 20 anos, Goiás regis-
trou quantitativa e qualitativamente 
os maiores saltos de sua história, em 
todas as áreas. Esta edição da revista 
Economia & Desenvolvimento apre-
senta o panorama econômico e so-
cial das últimas duas décadas. Dois 
dados expressam bem a dimensão 
dessa transformação: Goiás teve, no 
País, a maior taxa média de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB) 
e a maior redução da distância en-
tre os 20% mais ricos e os 20% mais 
pobres, ou seja, a mais expressiva di-
minuição das desigualdades sociais.

Nesse período, o PIB de Goiás se 
multiplicou por dez, as exportações 
cresceram mais de 20 vezes, a ge-
ração de emprego registrou a maior 
expansão da história e o investimen-
to público em infraestrutura econô-
mica e social atingiu níveis recordes. 

Governador do Estado de Goiás

novo Goiás olha 
para o futuro

Marconi perillo
artiGo
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NOS úLTIMOS 20 ANOS, 

GOIáS REGISTROu 

quANTITATIVA E 

quALITATIVAMENTE OS 

MAIORES

SALTOS DE SuA hISTóRIA, 

EM TODAS AS áREAS

Esses resultados, apresentados no 
decorrer da E&D, são os efeitos da 
força da economia goiana, marcada 
pelo espírito empreendedor e expan-
sionista dos goianos, e da atuação da 
administração pública, construída, 
nesses 20 anos, sobre o moderno e 
inovador planejamento de governo.

É evidente que não estamos fa-
lando de um Goiás pronto e conclu-
ído. Um Estado realmente avança-
do está sempre em construção, mas 
diametralmente diferente do passa-
do, o novo Goiás é um Estado com 
alicerces econômicos, sociais e po-
lítico-administrativos fortes e pro-
fundos, comprometido com as con-
quistas e, apropriado delas, com os 
olhos voltados para o futuro.
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NAs últimAs duAs décAdAs, 
Goiás aumentou a sua competitivi-
dade, atraiu milhares de investimen-
tos privados, liderou a geração de 
empregos no País. Somos um Estado 
que multiplicou por dez vezes o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e por 20 ve-
zes suas exportações. O Governo de 
Goiás, neste período, modernizou a 
sua máquina pública e adotou políti-
cas eficazes de médio e longo prazos 
em todas as áreas estratégicas para 
dar segurança aos agentes econômi-
cos e tranquilidade aos trabalhadores 
e às famílias goianas.

Goiás se tornou referência em vá-
rias ações públicas. Uma delas é a re-
volução econômica que passou a vi-
venciar a partir da modernização da 
plataforma de incentivos fiscais do 
Estado. Com isto, o Governo fortale-
ceu e modernizou a economia goia-
na, antes ancorada pelo agronegócio, 
que também se desenvolveu neste pe-
ríodo, ao incentivar o fortalecimento e 
a diversificação da sua indústria. 

O nosso Estado está na vanguar-
da da indústria nacional de alimen-
tos, da mineração, na produção de 
medicamentos genéricos, com mon-
tadoras de veículos e de máquinas 
agrícolas, na produção de etanol, 
entre vários outros segmentos impor-
tantes, gerando centenas de milha-
res de empregos, democratizando a 
distribuição da riqueza, melhorando 
a qualidade de vida dos goianos.

Vivemos em um novo Estado: 
mais moderno, rico e cosmopolita.

Tenho orgulho de servir a um Go-
verno visionário no seu planejamen-
to, ousado em suas ações, reconheci-
do por sua capacidade de liderança. 
Apresentamos nesta Revista Econo-
mia & Desenvolvimento algumas das 
principais iniciativas e programas pú-
blicos que se tornaram modelos para 

vários outros Estados e para o País.
Estivemos recentemente de fren-

te com números desalentadores da 
economia nacional e regional, quan-
do o Brasil atravessava a pior crise 
econômica da sua história. Precisá-
vamos adotar medidas impopulares, 
promovendo um forte ajuste fiscal. 
Ações que miravam a rota de supe-
ração e de retomada do crescimen-
to do Estado. Posteriormente, numa 
política arrojada de investimentos, o 
Governo lançou um arcabouço ma-
croeconômico que vai assegurar a 
Goiás um lugar privilegiado na proa 
do desenvolvimento do País.

Trata-se do programa de inves-
timentos Goiás na Frente – o Plano 
Bienal 2017-2018, que transforma 
o cenário dos 246 municípios goia-
nos ao impulsionar suas economias, 
gerar mais milhares de postos de tra-
balho e melhorar a renda das famí-
lias goianas. O Governo investe R$ 
9 bilhões em obras em diversas áre-
as, como infraestrutura rodoviária e 
logística, saneamento básico e equi-
pamentos públicos para as áreas de 
saúde, educação, cultura, ciência e 
tecnologia, entre outras. 

Tenho o privilégio de coordenar o 
Programa de Investimentos Goiás na 
Frente. Sempre o fiz buscando fortale-
cer o desenvolvimento regional, com 
foco nos municípios, ouvindo cada 
um dos 246 prefeitos e principais li-
deranças para conhecer os anseios e 
necessidades de suas comunidades, 
de suas populações, dos goianos. 

O caráter municipalista deste ar-
rojado e robusto programa de in-
vestimentos do Estado, o maior em 
curso atualmente no País, aliado ao 
republicanismo que caracteriza as 
políticas públicas do atual Governo, 
sustentam e fortalecem a agenda de 
obras e serviços do Goiás na Frente.

EstaDo MoDErno

José Eliton
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O Governo de Goiás demonstrou, 
mais uma vez, sua capacidade de 
aglutinar talentos e esforços, e mobi-
lizar todos para gerar o maior volume 
regional de investimentos públicos. 
O planejamento feito pelo Estado, a 
dedicação e o firme trabalho, as po-
líticas inovadoras, a parceria com o 
terceiro setor e com a iniciativa priva-
da, toda esta intensa agenda tem per-
mitido a nova e recente decolagem 
da economia goiana. 

O Goiás na Frente é um marco 
no desenvolvimento do Estado e sím-
bolo das realizações e conquistas do 
atual Governo. Não há experiência 
duradora de crescimento e paz social 
sem dedicação, experiência, maturi-
dade, inovação, ousadia, políticas re-
publicanas, responsabilidade fiscal e 
intolerância com a corrupção. 

O nosso Estado avançou muito nas 
últimas duas décadas e agora se pre-
para para um novo e virtuoso ciclo de 
desenvolvimento econômico e social.

É, sem dúvida, um novo Goiás.

TODOS OS MuNICípIOS 

GOIANOS fORAM OuVIDOS 

NA DEfINIçãO DOS 

INVESTIMENTOS DO 

GOIáS NA fRENTE

Vice-governador do Estado de Goiás
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o retrAto de Goiás em 2018 é 
muito diferente daquele de 20 anos 
atrás. O Estado hoje é mais moder-
no e dinâmico e sua sociedade, cada 
vez mais urbana e cosmopolita. Ao 
gestor público, cabe acompanhar es-
sas profundas mudanças, sob pena 
de se tornar um entrave e não um in-
dutor desse avanço.

Ao longo do tempo, o Governo de 
Goiás tem assumido o papel de pro-
tagonista na construção dessa nova 
imagem. A administração pública 
não apenas se atualiza para acompa-
nhar a sociedade. Ao contrário, ela é 
vanguarda do processo.

A começar pela busca incessan-
te da profissionalização do funcio-
nalismo. Em duas décadas, foram re-
alizados 68 concursos, que abriram 
as portas do serviço público para 
42.245 profissionais. Isso significa 
que mais de 45% dos atuais servi-
dores efetivos do Poder Executivo in-
gressaram nesse período.

A maioria deles tem passado por 
qualificação constante proporciona-
da pelo próprio Governo. Somente 
a Escola de Governo Henrique San-
tillo - que ganhou novo status a partir 
de 2012 - ofereceu cursos de gradua-
ção, pós-graduação e cursos técnicos 
para mais de 84 mil servidores, o que 
significa uma mão de obra mais ca-
pacitada para atender as demandas 
dos 6,7 milhões de goianos.

Algumas carreiras foram criadas, 
com objetivo de tornar a prestação 
de serviço público mais eficiente. É 
o caso do cargo de Gestor Gover-
namental. Atualmente, são cerca 
de mil gestores, atuando em todas 
as áreas do Governo. Aqui mesmo, 
na Secretaria de Gestão e Planeja-
mento, fazem um trabalho altamen-
te especializado no programa Goiás 
Mais Competitivo e Inovador, cujos 
resultados já estão impactando na 

melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. Outra medida foi a cria-
ção da Seleção de Gerentes por Mé-
rito, que chegou à 7ª edição.  

Por meio de um processo que in-
clui provas de títulos, provas de co-
nhecimentos específicos e entre-
vistas, são selecionados servidores 
capacitados para ocuparem cargos 
estratégicos. Tudo com critérios es-
tritamente técnicos.

Também não podemos esque-
cer daquela que, do ponto de vista 
do cidadão, foi a inovação mais im-
pactante: a criação do Vapt Vupt, em 
1999. Antes, o cidadão peregrina-
va de órgão em órgão em busca de 
um documento ou serviço. Hoje, o 
Vapt Vupt, com 80 unidades distri-
buídas por 54 municípios, oferece 
1.312 serviços em um só local, in-
clusive com órgãos de outras esfe-
ras governamentais, como prefeitu-
ras e Governo Federal, e o cidadão 
resolve tudo rapidamente. O índice 
de satisfação dos usuários ultrapassa 
os 90%, segundo pesquisas internas.

Recentemente, o Governo de 
Goiás adotou o Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), uma ferramen-
ta segura, ágil e transparente de ge-
ração e tramitação de documentos, 
que também tem seu viés econômi-
co e sustentável, por reduzir drasti-
camente o consumo de papel no Po-
der Executivo.

Outro exemplo de investimen-
to em Tecnologia da Informação foi 
a inauguração do maior Data Cen-
ter Modular da América Latina, que 
funciona no complexo fazendário.

Ao gestor público, é obrigação 
não se acomodar. A busca por avan-
ços tem de ser constante. Ainda nes-
te ano de 2018, outras inovações vi-
rão. Porque o Governo de Goiás tem 
um compromisso incansável de ser 
sempre o novo.

Secretário de Gestão e planejamento de Goiás
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GovErno inovaDor

Joaquim Mesquita
artiGo

A REDE VApT VupT ESTá 

EM TODO O ESTADO E é A 

pORTA DE ENTRADA pARA 

MILhARES DE CIDADãOS 

EM buSCA DE SERVIçOS 

OfERECIDOS pELO 

GOVERNO DE GOIáS
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SuRGE uM novo Goiás
planejamento do Governo, parceria entre setor público e iniciativa privada e profissionalização 

com foco no resultado fazem do Estado uma das economias mais diversificadas e sólidas do brasil
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Goiás vive uma transformação 
econômica e social extraordinária 
nas duas últimas décadas. A produ-
ção de riquezas cresceu mais de 10 
vezes, a desigualdade teve a maior 
redução proporcional do País, os 
serviços públicos passaram por uma 
revolução de qualidade e a econo-
mia se diversificou e se modernizou. 
A força empreendedora da econo-
mia goiana associada ao sensível au-
mento do investimento público pelo 
Governo de Goiás foram os motores 
dessas mudanças.

O Governo de Goiás realizou, 
nesse período, os maiores investi-
mentos da história em infraestrutura 
social e econômica. Para promover 
o desenvolvimento humano, a admi-
nistração estadual criou a maior rede 
de proteção social do País, ancora-
da pelos programas Renda Cidadã 
(transferência de renda), Bolsa Uni-
versitária (promoção do ensino supe-
rior) e Cheque Mais Moradia (redu-
ção do déficit habitacional) e Banco 
do Povo (promoção do micro e do 
pequeno empreendedor individual).

Para fomentar o desenvolvimento 
econômico, o Governo de Goiás pro-
moveu os maiores investimentos da 
história em infraestrutura e criou um 
dos mais diversificados programas de 
incentivos do Brasil, o Produzir. A po-
lítica de incentivos foi complemen-
tada por um arrojado conjunto de 
ações de apresentação e promoção 
da economia do Estado no exterior, 
com a realização de missões comer-
ciais em todos os continentes.

Na infraestrutura, a integração 
territorial foi um dos principais veto-
res do investimento público, e a ma-
nutenção, a reconstrução, a cons-
trução e a duplicação de rodovias 
receberam os maiores aportes de re-

cursos do Governo de Goiás. Até 31 
de dezembro deste ano, o Governo 
de Goiás terá reconstruído, constru-
ído e duplicado 6,27 mil quilôme-
tros de rodovias no Estado.

Em 2011, Goiás tinha 9.530 qui-
lômetros de rodovias pavimentadas, 
o equivalente a 48,04% da malha vi-
ária do Estado. Em 2012, o número 
cresceu para 9.699,30; em 2013 mar-
cou 9.766,10; em 2014, 10.481,40; 
em 2015, chegou a 11.114,50. Em 
2017, a extensão pavimentada saltou 
para 11.918,50, com 782,36 quilô-
metros implantados. Assim, o nú-
mero de rodovias pavimentadas, em 
Goiás, saltou de 48,04% para 63,1% 
nos últimos seis anos.
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GovErnança

As dimeNsões continentais sem-
pre se impuseram como um dos 
maiores desafios ao pleno desenvol-
vimento econômico e humano do 
Brasil. A ocupação do território mo-
bilizou governos, esforços e muitos 
recursos no decorrer do século 20. 
Os debates regionais sobre a frag-
mentação espacial do País prosse-
guem, como resultado da enorme 
diversidade cultural brasileira.

O povoamento do Norte e do 
Centro-Oeste foi o vetor da apropria-
ção territorial, marcada pela implan-
tação de novas fronteiras agrícolas. 
A produção de alimentos transfor-
mou a região e levou ao surgimento 
de novos e dinâmicos centros urba-
nos, notadamente após a construção 
de Brasília. O crescimento passou a 
demandar investimentos públicos e 
privados crescentes em infraestrutu-
ra econômica e social.

A tibieza do modelo federativo 
brasileiro tem obrigado os governos 
central e estaduais a buscar alterna-
tivas à ausência de autonomia local. 
Nesse cenário, prevalecem ora a su-
perioridade política, ora a superiori-
dade econômica, ora ambas conju-
gadas. A verdade é que o governo da 
República nunca implantou uma po-
lítica nacional de desenvolvimento 
econômico e regional típica de Esta-
do. As ações nesse sentido sempre fo-
ram iniciativas isoladas e temporárias, 
ainda que com notáveis impactos his-
tóricos, como nos governos de Getú-
lio Vargas e Juscelino Kubitschek.

Em 2015, exatos 85 anos após o 
início do primeiro governo Vargas e 
59 anos após a chegada de Kubits-
chek ao poder, nasce o Consórcio Bra-
sil Central, um bloco federativo criado 
com o objetivo de pensar, planejar e 
promover uma estratégica conjunta 
de desenvolvimento.

O Consórcio do Brasil Central, 
formado pelo Distrito Federal e pe-

los Estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia, To-
cantins e Maranhão, ocupa 29% do 
território nacional e abriga 13% da 
população brasileira (26,2 milhões 

de habitantes). Com 658 municí-
pios, seu Índice de Desenvolvimen-
to Humano está acima da média 
brasileira. O PIB da região represen-
ta 12% do nacional.

liderança consolidada na formação 
do Consórcio Brasil Central
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o Arrojo do GoverNo de Goi-
ás nas políticas de fomento e incen-
tivo ao crescimento da economia do 
Estado é modelo para o País. A recei-
ta consiste na forte associação en-
tre o planejamento governamental e 
o empreendedorismo inovador dos 
goianos. A administração estadual 
atua nos diferentes setores, com va-
riadas ferramentas de gestão, para in-
duzir o desenvolvimento.

Entre os destaques estão o Produzir, 
a Agência de Fomento e o Banco do 
Povo; a desburocratização na abertu-
ra e fechamento de empresas e a im-
plantação do Vapt Vupt Empresarial; 
os investimentos diretos em infraestru-
tura social,  econômica e em pesquisa 
e inovação por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goi-
ás (Fapeg); o apoio aos Arranjos Produ-
tivos Locais (APL) em todas as regiões; 
a ampliação da capacitação profissio-
nal e tecnológica por meio dos Insti-
tutos Tecnológicos (Itegos) e do ensino 
superior através da Universidade Esta-
dual de Goiás (UEG).

A aposta nos fundamentos certos 
da economia fez de Goiás destaque 
na retomada do crescimento. A for-
ça da economia goiana foi destaque 
no Brasil em 2017. Em um cenário 
nacional de recuperação do cres-
cimento industrial e da economia 
como um todo, Goiás, mais uma 
vez, conseguiu se sobressair e cres-
cer acima da média nacional, como 
vinha fazendo desde 2015.

Em 2017, a indústria goiana cres-
ceu 3,6%, enquanto a média nacional 
foi de 2,5%. A indústria goiana tam-
bém ficou em primeiro lugar em ava-
liação feita pelo IBGE no período de 
novembro de 2016 a novembro de 
2017, com crescimento de 17%.

O IBGE constatou que o cresci-
mento da indústria em Goiás foi im-
pulsionado principalmente pelos se-
tores de produtos alimentícios, coque, 
produtos derivados do petróleo e bio-
combustíveis e veículos automotores, 
reboques e carrocerias.  

Modelo de crescimento para o país

A produção industrial goiana cresce acima da média brasileira, segundo dados do IbGE
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o GoverNo de Goiás mantém 
programa de atualização, de ampa-
ro e valorização das carreiras de seus 
servidores públicos. Desde 1999, os 
benefícios concedidos aos servido-
res totalizam 1.283.489 medidas dis-
tintas. Esse permanente processo de 
valorização começou pela melhoria 
das condições de trabalho e reade-
quação dos salários.

A valorização das Polícias de Goi-
ás foi o marco da trajetória de reco-
nhecimento e estima aos servidores 
públicos. As ações foram sendo apri-
moradas no decorrer dos anos. O go-

verno estadual começou a instituir 
reajustes, progressões e promoções 
salariais; auxílios, bônus, reestrutura-
ção e criação de carreiras, profissio-
nalização e realização de concursos. 

Em 2001, foi instituída a política de 
capacitação dos servidores, com a rea-
lização de concurso para provimento 
de vagas de 500 gestores públicos. Em 
2003, foram realizados diferentes con-
cursos: para docentes da UEG (400 va-
gas), professor de Ensino Fundamental 
(5.300 vagas), polícia Civil (100 vagas 
de delegado), e Militar (500 soldados, 
480 agentes prisionais, 481 bombeiros 
militares e 86 técnicos-científicos).

O Governo de Goiás também ins-
tituiu o processo de meritocracia na 
administração estadual, criando os 
cargos de gerentes meritocráticos. 
No ano de 2013, foi criado o auxí-
lio creche no valor de R$ 200 para 
servidores com renda mensal de até 
R$ 5 mil. Na gestão atual, todos os 
servidores que recebem até R$ 5 mil, 
passaram a ser beneficiados com va-
le-alimentação de R$ 500. 

servidor 
valorizado, 
cidadão bem 
atendido

Servidores públicos estaduais têm merecido, ao longo dos anos, uma política de valorização por parte do Governo

Go
ve

rn
ad

or
ia



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO 13

GovErnança

como iNdutor do crescimen-
to econômico no Estado, o Gover-
no de Goiás imprimiu uma forte 
política de divulgação das poten-
cialidades e de atração de novos 
investimentos. As missões comer-
ciais goianas ganharam o mundo 
e estiveram em 38 países.

As missões comerciais sempre 
contaram com a participação de 
empresários, sob a liderança do 
Governo. Nesse período, um dos 
destaques foi a negociação da vinda 
da Cervejaria Heineken para Itum-
biara, iniciada durante missão co-
mercial nos Países Baixos em 2015. 
A Caracal International, empresa 
que fabrica pistolas, metralhadoras e 

rifles, com sede em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes, lançou a pedra 
fundamental de sua nova planta em 
Anápolis, como resultado das mis-
sões comerciais realizadas naquele 
País. Nos últimos anos, a China se 
tornou a maior parceira comercial 
de Goiás; e o mercado da Rússia se 
abriu para as carnes goianas (bovi-
na, suína e aves), também como re-
sultado deste esforço de apresentar 
os produtos goianos para o mundo.

Além de atrair novos empreendi-
mentos, para muitos empresários as 
missões proporcionaram a possibili-
dade de fechar negócios com outros 
países e de se inserir no comércio 
externo, tudo isso graças ao apoio 

governamental. Um desses empre-
sários é o CEO da indústria São Sal-
vador Alimentos (SSA), dona das 
marcas Super Frango e Boua, José 

Missões inserem o Estado na economia global

Alberto borges: abertura de novos mercados
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Meta é ser um dos mais 
competitivos do país
o muNdo GlobAlizAdo exige 
atores competitivos. Antenado com 
essa necessidade, o Governo de Goi-
ás estruturou o Programa Goiás Mais 
Competitivo e Inovador (GMCI). O ob-
jetivo é tornar o Estado um dos mais 
competitivos do País – o que significa, 
consequentemente, mais qualidade 
de vida para a população.

O GMCI parte do pressuposto 
de que competitividade não se li-
mita ao sentido econômico, mas 
também de infraestrutura adequa-
da, bom ambiente para negócios, 
educação e saúde adequadas e se-
gurança pública que garanta a paz 
social. É sob esse guarda-chuva 
que o programa se abriga. O pro-
grama foi estruturado com base em 
metas a serem atingidas, em três ei-
xos: Competitividade Econômica, 
Qualidade de Vida e Gestão Efi-
ciente. Cada um deles se subdivi-
de em ações nas diversas áreas de 
Governo, que vão da melhoria nos 

indicadores educacionais, desde o 
início da vida escolar, atendimento 
à saúde básica, obras de infraestru-
tura e saneamento, até a garantia 
de moradia digna aos cidadãos.

Outro aspecto inovador do GMCI 
é a proximidade entre o Estado e os 
Municípios, visto que muitos dos ob-
jetivos exigem a participação efeti-
va das prefeituras – como no caso de 
acesso a creches. Para tanto, foi cria-
da a Aliança Municipal.

Todos os indicadores são monito-
rados pela Central de Resultados, da 
Secretaria de Gestão e Planejamento 
(Segplan) e são avaliados constante-
mente em reuniões entre o chefe do 
Poder Executivo e o secretariado, de 
forma que ajustes pontuais sejam fei-
tos com rapidez. Desde o início do 
GMCI, houve aumento no atendi-
mento nas áreas de saúde, educação 
e saneamento, diminuição de indica-
dores de criminalidade e melhoria na 
malha viária, entre outros.

Carlos Garrote de Souza.
Ele integrou a primeira mis-

são comercial goiana no Japão, Co-
reia e China, que incrementou as 
exporta;óes da empresa. “Sozinho 
não teria condições.

José Garrote: importantes missões comerciais
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programa tem quase mil ações, divididas em todas as áreas, do social à infraestrutura, especialmente em rodovias como a GO-520

GOIáS NA fRENTE:  
uM MARCO na história

plano de investimentos coordenado pela Vice-Governadoria, de R$ 9 bilhões, é o maior  
em curso no país e prepara Goiás para novas etapas de desenvolvimento

NumA iNiciAtivA sem precedentes 
na história, o Governo do Estado de 
Goiás investe mais de R$ 9 bilhões em 
obras de grande porte em infraestrutu-
ra rodoviária e logística, saneamento 
básico e equipamentos públicos para 
os setores de saúde, educação, cultu-
ra, ciência e tecnologia, entre outras, 
preparando o Estado para um novo ci-
clo de desenvolvimento. 

O programa Goiás na Frente reú-
ne 954 ações em todas as suas verten-
tes em obras de infraestrutura, equi-
pamentos para os diferentes setores 
públicos e em convênios. Balanço 
que teve como referência o primeiro 
ano de 2017 e os primeiros dias de 

2018 indica que 140 convênios foram 
celebrados, o que beneficia 123 mu-
nicípios, ou seja, 50% do total.

Esses investimentos feitos pelo 

Governo do Estado a partir do pro-
grama Goiás na Frente – o Plano 
Bienal 2017/2018 – transformam a 
totalidade dos municípios goianos, 
impulsionam as economias locais, 
geram postos de trabalho e melho-
ram a renda das famílias.

Para coordenar o Goiás na Frente, 
buscando fortalecer o desenvolvimen-
to regional, a Vice-Governadoria esta-
beleceu intenso diálogo e aproxima-
ção com os municípios, ouvindo cada 
um dos prefeitos, das lideranças locais 
e regionais nos seus anseios e neces-
sidades. Esse caráter municipalista do 
Goiás na Frente, além do republica-
nismo que marca as políticas públicas 
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O pROGRAMA GOIáS 

NA fRENTE REúNE 954 
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do atual governo, tem sido um dos 
principais aspectos na construção da 
agenda de obras e serviços. 

O programa inovador foi possível 
graças a decisões do Governo do Estado 
no final de 2014, ao promover o maior 
ajuste fiscal com corte de gastos para 
garantir a saúde financeira. Outra deci-
são foi a privatização da Celg D, ven-
dida em fevereiro de 2017 à empresa 
italiana Enel, por R$ 2,187 bilhões, dos 
quais R$ 1,1 bilhão foi pago ao Estado. 
Para essas duas medidas, o Governo Es-
tadual contou com apoio fundamental 
da Assembleia Legislativa.

Somados a essas duas fontes de 
recursos, o Governo do Estado desti-
na receitas próprias do Orçamento e 
recursos advindos de convênios com 
o Governo Federal, entre eles, o cele-
brado com o Ministério das Cidades, 
que destinou ao Estado R$ 1 bilhão 
para a construção de 30 mil casas 
populares em todas as regiões. Dos 
R$ 9 bilhões do Goiás na Frente, R$ 
6 bilhões estão sendo investidos em 
obras executadas pelo próprio Go-
verno, enquanto outros R$ 3 bilhões 
têm origem na iniciativa privada.

Uma das inovações do programa 
é a destinação direta de recursos aos 
municípios. Para isso, o Governo do 
Estado disponibiliza R$ 500 milhões 
mediante convênios com as prefeitu-
ras que aderem e se habilitam à par-
ceria, apresentando plano de traba-
lho, ou projeto das obras, além da 
documentação. Esse apoio direto aos 
municípios envolve recursos do pró-
prio Tesouro Estadual e estão sendo 
utilizados, na maior parte, para obras 
de pavimentação asfáltica e recapea-
mento de vias urbanas.

GovErnança

Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) Dr. Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia

prefeitos 
elogiam ação 
municipalista 
do Governo
No processo de definição dos 
investimentos a serem feitos nos 
municípios, com repasses de recur-
sos diretos às prefeituras, a Vice-
-Governadoria realizou audiências 
com prefeitos dos 246 municípios 
goianos no início de 2017. Nestes 
eventos, eles apresentavam deman-
das e estabeleciam prioridades. O 
Governo, então, definia o volume 
de recursos. Pela primeira vez, na 
história recente do estado, um Go-
verno investe simultaneamente em 
todas as localidades.

Durante esse processo, os pre-
feitos qualificaram como “históri-
ca”, “inovadora”, “inédita” e “inte-
ligente” a iniciativa do Governo do 
Estado. Para o prefeito de Anápo-
lis, Roberto Naves, com o Goiás na 
Frente, “o Governo do Estado ajuda 
os prefeitos a cumprir seus compro-
missos, demonstrando a capacida-
de, como municipalista, de fazer a 
gestão do Estado.

Já o prefeito de Rio Verde, Pau-
lo do Vale, destacou que o Goiás na 
Frente “é uma iniciativa bastante po-
sitiva do Governo, e Rio Verde sabe-
rá aplicar muito bem os recursos. 

“Aparecida de Goiânia tem sido 
premiada com vários investimen-
tos por parte do Estado”, afirmou 
o prefeito Gustavo Mendanha, des-
tacando o caráter republicano do 
Goiás na Frente. “Aqui tratamos 
não de política, mas de parceria; é 
um trabalho republicano, buscan-
do apoiar todo cidadão de nosso 
município”, disse.

Hildo do Candango, prefeito de 
Águas Lindas, classificou como po-
sitiva a audiência na Vice-Governa-
doria. “Nesse momento de crise que 
o Brasil atravessa, a gente vê essa in-

MuNICípIOS DE TODAS 

AS REGIõES ESTãO 

RECEbENDO CERCA DE 

R$ 500 MILhõES DO GOIáS 

NA fRENTE pOR MEIO 

DE CONVêNIOS COM O 

GOVERNO
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tenção do Governo em nos ajudar”, 
observou. “Vamos investir nas maio-
res necessidades do município, que 
tem carência muito grande na parte 
de pavimentação”, pontuou.

“Essa parceria e essa união de 
forças vêm em boa hora, quando 
os municípios sofrem com a maior 
crise econômica da história recen-
te do nosso País”, afirmou o prefei-
to de Luziânia, Cristóvão Tormim, 
que destina os recursos do Goiás 
na Frente em obras de pavimenta-
ção asfáltica e recapeamento.

Pabio Correia Lopes, prefeito de 
Valparaíso, considerou “excelente” 
a chegada dos recursos do Goiás 
na Frente. “São mais de R$ 7 mi-
lhões que irão beneficiar a comu-
nidade de Valparaíso”, declara. “O 
Governo tem sido sensível e reco-
nhece as dificuldades dos municí-
pios”, acentua.

A chegada de dinheiro no municí-
pio no início da gestão dos prefeitos 
recém-eleitos ou reeleitos também 
foi ressaltada pelos gestores. Entre 
eles, o prefeito José Antônio Neto, de 
Itumbiara. “Itumbiara se sente mui-
tíssimo contemplada com essa par-
ceria, e tenho certeza de que vamos 
colher os frutos em breve, com obras 
em toda a cidade”, disse.

Para Gilmar Alves, prefeito de 
Quirinópolis, os primeiros meses 
do ano são os mais difíceis para o 
município. “Uma ajuda que chega 
numa boa hora, quando os muni-
cípios estão com uma arrecadação 
em queda”, afirma. “Temos uma ma-
lha viária antiga. Com esse apoio do 
Governo do Estado, resolveremos 
parte dos problemas”, completa.

A afirmação, do prefeito Ernesto 
Roller, foi feita também após audiên-
cia na Vice-Governadoria. Para Sô-
nia Chaves, prefeita de Novo Gama, 
“o Goiás na Frente é um programa 
altamente positivo, num momento 
em que estamos vivendo grandes di-
ficuldades”. Segundo declara, nun-
ca houve um Governo que tanto in-
vestisse nos municípios. “Saio daqui 
muito feliz, radiante, levando notí-
cias boas para o município de Novo 
Gama”, considerou. Anel Viário de palmeiras de Goiás vai incrementar o turismo e melhorar o escoamento da produção 
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Benefícios 
chegam a 
todas as 
regiões

o GrANde volume de obras de 
pavimentação e de recapeamento 
asfáltico em andamento em qua-
se metade dos municípios goianos 
demonstra a solidez do programa 
Goiás na Frente, na sua vertente 
de apoio às prefeituras em todas 
as regiões. Balanço que teve como 
referência o primeiro ano de 2017 
e os primeiros dias de 2018 indica 
que 140 convênios foram celebra-
dos, o que beneficia 123 municí-
pios, ou seja, 50% do total. Para 
essas parcerias com os gestores 
municipais, o governo disponibi-
liza R$ 578,7 milhões.

Após a definição dos recursos a 
serem investidos em cada municí-
pio, a Vice-Governadoria coorde-
nou o processo de adesão e de ha-
bilitação para receber o benefício. 
São 447 processos em andamen-
to, envolvendo R$ 303,8 milhões 
do total de investimentos para essa 
vertente do Goiás na Frente. Os 
convênios celebrados até fevereiro 
já somam R$ 248,5 milhões.

Dessa forma, o programa entra 
na sua principal fase, que é a de 
execução e inauguração de obras 
pelos municípios. Trabalho que é 
acompanhado de perto por enge-
nheiros do Governo Estadual e tam-
bém por supervisores que prestam 
suporte às prefeituras.

Dos municípios que tiveram 
convênios celebrados, 122 deles 
receberam a primeira parcela dos 
recursos, e 112 deles já trabalham 
com a segunda, terceira e quarta 
parcelas. A soma das primeiras par-
celas paga pelo Governo Estadual 
é de R$ 28,5 milhões, enquanto as 
demais totalizam R$ 26,5 milhões.

primeira Escola padrão Século XXI de planaltina é mais uma obra do Goiás na frente coordenado 
pela Vice-Governadoria: programa conta com investimentos da ordem de R$ 9 bilhões
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programa mostra 
resultados concretos
o GoverNo de Goiás realiza 
uma grande maratona de entrega 
de obras à população em todas as 
regiões. São hospitais, unidades de 
saúde especializadas, escolas, qua-
dras de esporte, moradias popula-
res, presídios, praças, centros cul-
turais, duplicação, construção e 
reconstrução de rodovias, entre ou-
tros benefícios, que transformam o 
perfil dos municípios e acalentam 
o sonho das populações que vivem 
na capital e no interior do Estado.

No total, o Programa Goiás na 
Frente reúne 954 ações em todas as 
suas vertentes em obras de infraes-

trutura, equipamentos para os dife-
rentes setores públicos e em convê-
nios. No ano de implementação, o 
programa teve 783 obras iniciadas 
e que estão em franca execução, 
outras 171 iniciadas ou retomadas 
e concluídas. Além desse total, 209 
estão em fase de licitação e outras 
118, de anteprojeto. A previsão é 
que a maior parte seja concluída 
até dezembro deste ano.

De acordo com resumo financei-
ro feito pela equipe executiva do pro-
grama, do volume de recursos previs-
to para o Goiás na Frente em todas as 
suas vertentes, que são R$ 7,136 bi-

lhões, 34,63% já foram aplicados, ou 
seja R$ 2,483 bilhões.

Considerando os órgãos execu-
tores do programa, a Agência Goia-
na de Habitação já realizou 38,48% 
do valor previsto, tendo pago R$ 
543,540 milhões de R$ 1,4 bilhão; 
a Agência Goiana de Transporte e 
Obras Públicas (Agetop) realizou 
41,79% do previsto, ou seja, R$ 
1,057 bilhão de R$ 2.529 bilhões; 
a Celg GT, 45,4%, R$ 140 milhões 
de R$ 308 milhões; e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SED), 
53,46%, tendo pago R$ 205,484 mi-
lhões de R$ 1,389 bilhão.

Há obras, ainda, sendo realiza-
das pela Agência Goiana de Regu-
lação (AGR), Emater, Juceg, Sanea-
go, Secima, Seduce, Secretaria de 
Saúde, Segurança Pública, UEG e 
pelos municípios.

um dos principais acessos a Luziânia, no Entorno do Df, a GO-520 foi recuperada graças aos recursos do programa Goiás na frente
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oBras

AGETOp pAVIMENTA  
O CrEsCiMEnto Do EstaDo

Agência Goiana de Transportes e Obras públicas investe mais de R$ 4,6 bilhões na 
malha viária de Goiás, que está se tornando uma das melhores do país

se um viAjANte tivesse passado por 
Goiás no fim dos anos 90 e só voltas-
se agora, teria dificuldade para reco-
nhecer muitos cenários. É que, nas úl-
timas décadas, o Estado se tornou um 
verdadeiro canteiro de obras de todos 
os tipos e por todos os lados. Nos últi-
mos 19 anos, mesmo com a dificulda-
de para obtenção de recursos, foram 
raros os momentos em que não se via 
uma estrada sendo pavimentada ou 
recapeada, uma rodovia sendo du-
plicada ou um prédio público sendo 
construído ou reformado, como esco-
las, hospitais e ginásios.

Somente na melhoria das estra-
das, com pavimentações e duplica-
ções feitas pelo Programa Rodovida, 
foram investidos R$ 4,6 bilhões, que 
trouxeram muito mais conforto e se-
gurança para quem trafega pelo Es-
tado. O número de estradas estadu-
ais pavimentadas superou o de não 
pavimentadas em 2013. Hoje, já são 
12 mil quilômetros de rodovias es-
taduais pavimentadas. Em 2007, a 
extensão dos trechos pavimentados 
já ultrapassava os não pavimentados 
em 3 mil quilômetros e a diferença 
continuará crescendo até o fim des-
te ano. Isso porque 96 obras de pa-
vimentação ou duplicação ainda 
devem ser concluídas pela Agência 
Goiana de Transportes e Obras Pú-
blicas (Agetop) até o fim deste ano 
ou já estão em fase de licitação.

Além de construir, outro obje-
tivo sempre foi manter o que já ha-
via sido feito. Somente entre 2011 a 
2017, também foram investidos cer-
ca de R$ 2,3 bilhões na reconstrução 
de mais de 5 mil quilômetros e em 
obras de manutenção de outros 21,6 
mil quilômetros de estradas goianas. 

Rodovia GO-080, entre Jaraguá 
e Goianésia, é uma das vias 
recuperadas pela Agetop
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Foram quase 1 mil quilômetros de im-
plantações somente neste período, 
enquanto outros 1,1 mil quilômetros 
já estavam em andamento. A extensão 
de rodovias iluminadas chegou a 225 
quilômetros e mais 25 quilômetros es-
tão em execução. 

complexos
Algumas grandes obras rodoviá-

rias envolveram a construção de com-
plexos viários para atender ao cresci-
mento do fluxo de veículos em várias 
saídas da capital. Foi o caso da cons-

trução de um viaduto e a duplicação 
da GO-080, entre Goiânia e Nerópo-
lis, uma obra que teve R$ 30,2 mi-
lhões em investimentos. 

A lista de complexos é grande e in-
clui outros viadutos importantes, como 
os localizados nas saídas para Inhu-
mas, Trindade e Aragoiânia, sem falar 
na construção de passarelas e nas cen-
tenas de quilômetros de estradas que 
foram iluminadas, aumentando a segu-
rança de quem trafega por aqui. 

Entre as obras civis, o destaque fica 
por conta da construção do Hospital 

Estadual de Urgências da Região No-
roeste Governador Otávio Lage (Hu-
gol), uma obra grandiosa, que deman-
dou investimentos de R$ 168 milhões 
e trouxe atendimento de excelência 
para aquela região. 

Outra obra muito relevante do Go-
verno de Goiás, que deixará um impor-
tante legado para as próximas gerações, 
foi a criação do Centro de Excelência 
do Esporte, incluindo a reconstrução e 
adequação das instalações do antigo 
Estádio Olímpico, que sempre foi uma 
referência para o esporte na capital. 

oBras

hospital de urgências Governador Otávio Lage: exemplo de obra de infraestrutura que traz mais qualidade de vida à população
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oBras

e As obrAs em rodovias continuam 
aceleradas este ano, quando 1,338 
mil quilômetros estão sendo pavi-
mentados ou duplicados, com inves-
timento superior a R$ 1,2 bilhão. Só 
em aeródromos, localizados em seis 
municípios goianos, serão investidos 
quase R$ 60 milhões, ajudando a en-
curtar as distâncias no Estado. 

Além do próprio Tesouro Estadu-
al, os recursos vieram de emprésti-
mos junto a importantes instituições 
de crédito, como o Banco Mundial, 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal. A priori-
dade sempre foi a demanda técnica, 
além de serem contemplados os pro-
jetos de maior qualidade para garan-
tir uma durabilidade das estradas. Por 
isso, mantendo o ritmo atual, em bre-
ve Goiás estará entre as maiores e me-
lhores malhas pavimentadas do País.

Depois de investir tanto em obras 
de qualidade, a ordem foi garantir a 
restauração e manutenção constantes. 
O diretor de Manutenção e Operação 
da Agetop, Francisco Humberto Mo-
reira, lembra que, em janeiro de 2011, 
existia um passivo de 6 mil quilôme-
tros de rodovias em estado deplorável. 
Mas o Governo Estadual montou uma 
verdadeira força tarefa e correu atrás de 
recursos para viabilizar as obras. Sem-
pre conseguiu o aval da União para 
seus financiamentos por ter cumprido 
o Programa de Ajuste Fiscal (PAF). 

Pouco mais de 5 mil quilômetros 
de estradas já foram reconstruídos até 
2017, com investimentos de quase 
R$ 1,4 bilhão. Mas a meta é chegar 
a 8 mil quilômetros, com um moder-
níssimo sistema de sinalização, até 
o fim deste governo. Outros R$ 940 
milhões foram empregados na manu-
tenção das rodovias goianas. A crise 
econômica chegou a desacelerar as 
obras, principalmente em 2015, mas 
elas foram retomadas em 2017, com 
a recuperação de 782 quilômetros. homens trabalham na duplicação da GO 0-70, que liga Goiânia à Cidade de Goiás
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As obras que estão em andamen-
to não são mais de rodovias em esta-
do lastimável, como havia antes, mas 
que precisam apenas ser revitaliza-
das para manterem a qualidade, dan-
do um upgrade na malha rodoviária 
estadual. Tudo que estava deteriora-
do, já foi reconstruído. 

O lançamento do Goiás na Fren-
te, veio para possibilitar a continuidade 
de várias obras importantes que já esta-
vam programadas. São R$ 9 bilhões em 
recursos previstos, sendo R$ 6 bilhões 
provenientes do ajuste fiscal, privati-
zação da Celg, receitas do Orçamen-
to Geral do Estado e convênios com a 
União. Os R$ 3 bilhões restantes virão 
de parcerias com a iniciativa privada.

E as inaugurações continuam. No 
próximo mês de abril, o Governo Esta-
dual entregará a duplicação total dos 
132 quilômetros da GO-070, que liga 
Goiânia e a cidade de Goiás. A con-
clusão da obra, muito aguardada pela 
população dos dois municípios, tem 
investimento de mais de R$ 100 mi-
lhões dos cofres do Estado. Pela im-
portância histórica da cidade, o com-
plexo viário ainda contará com um 
projeto especial entre o viaduto na en-
trada de Goiás e a Igreja Nossa Senho-
ra Aparecida das Areias. Neste trecho, 
serão construídas uma ciclovia e uma 

Marconi Carlo de Resende: Vale a pena trafegar nas rodovias goianas. Elas são seguras

pista para pedestre, haverá ilumina-
ção especial e paisagismo com espé-
cimes regionais plantadas no canteiro 
central e nas laterais da pista, além da 
construção de retornos, acessos e mi-
rante com vista da Serra Dourada.

O caminhoneiro Marconi Resen-
de, de Belo Horizonte (MG), sempre 
trafega pelas rodovias goianas. Ele não 
poupa elogios a boa qualidade, manu-
tenção e a sinalização das estradas. "A 
gente trafega em paz aqui", diz ele. 
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apoio ao escoamento da produção
As obrAs de pavimentação e recu-
peração de rodovias em Goiás ga-
rantem o transporte de produtos que 
chegam ou saem do Estado, além do 
escoamento da safra goiana de grãos, 
uma das mais expressivas do País, até 
os portos para exportação. Os pro-
gramas Rodovida Construção e Ro-
dovida Reconstrução possibilitaram 
o investimento de mais de R$ 4,6 bi-
lhões em 111 obras de duplicação, 
pavimentação e construção de aeró-
dromos, num total de 3,8 mil quilô-
metros além da reconstrução de mais 
de 6 mil quilômetros, que receberam 
investimentos de R$ 2,2 bilhões. 

Está em andamento a pavimenta-
ção de 42 trechos rodoviários, com 
extensão de 981,5 quilômetros. As 
boas estradas são a garantia de me-

nos custos e mais conforto e seguran-
ça para os profissionais que trafegam 
rotineiramente por elas. Quem uti-
liza, aprova. Na visão do presidente 
da Associação de Proteção dos Trans-
portadores do Brasil (Aproteb), Amim 
de Oliveira Silva, as rodovias goia-
nas estão entre as melhores do País 
no quesito segurança. Ele ressalta os 
investimentos feitos em viaturas nas 
fronteiras do Estado, que ajudaram a 
inibir muito os roubos de cargas.

A maior segurança nas estradas 
também foi alvo de constantes in-
vestimentos, através da instalação 
de centenas de câmeras de monito-
ramento, que já estão em atividade 
ou em processo licitatório, além de 
159 barreiras eletrônicas, 49 radares 
fixos, 30 radares estáticos (Programa 

Amim de Oliveira, presidente da Aproteb: "Rodovias 
de Goiás estão entre as melhores do brasil"
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Paz na Estrada) e outros 24 portáteis.
Amim também elogia a manu-

tenção das rodovias goianas, que 
estão sendo bem cuidadas. “Este 
governo sempre atendeu nossos 
pleitos”, lembra. Para o presidente 
da Aproteb, as pavimentações reali-
zadas fizeram com que Goiás tenha 
pistas que estão entre as melhores 
do País e as duplicações também 
ajudaram a reduzir o número de 
acidentes nas estradas. 

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas 
e Logística de Goiás, Paulo Afonso 
Lustosa, reconhece que houve um 
significativo aumento da malha vi-
ária asfaltada, que também ganhou 
mais qualidade nos últimos anos. 

A Agetop ressalta que foram fina-
lizadas importantes ligações de estra-
das no interior do Estado para facili-
tar o escoamento da safra de grãos. 
O presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Goiás (Faeg), 
José Mário Schreiner, observa que 
que houve uma expansão significa-
tiva da malha pavimentada, mas de-
fende um crescimento, ainda maior. 

O caminhoneiro Carlos Alber-
to dos Santos, de Recife (PE), disse 
que é notório o bom estado de con-
servação das rodovias goianas. "To-
das as rodovias nas saídas de Goiâ-
nia são duplicadas o que ajuda na 
fluidez do trânsito", destaca.

Carlos Alberto dos Santos: estradas goianas são bem conservadas e sinalizadas
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Governo 
priorizou 
obras 
viárias
A decisão do GoverNo do Es-
tado de priorizar as obras de infraes-
trutura permitiu que a Agetop sempre 
tivesse acesso  aos recursos que pre-
cisava para as obras sob sua respon-
sabilidade. O desafio para os próxi-
mos anos será apenas complementar 
a infraestrutura atual e manter a qua-
lidade de tudo que já foi feito, o que 
também é muito difícil.

Até o final deste ano, a Agetop 
prevê que Goiás terá uma das me-
lhores malhas rodoviárias do País, 
graças a todos os investimentos que 
estão sendo feitos em reconstrução, 
sinalização e manutenção. Há alguns 
anos, o Estado tinha apenas 50 qui-
lômetros de estradas duplicadas, mas 
já ganhou mais 107 quilômetros de 
duplicações já finalizados e outros 
224 que ainda estão em execução. 
Além disso, o grande diferencial al-
mejado é que a qualidade das obras 
públicas seja praticamente a mesma 
das privadas.

Entre as prioridades de conclusão 
de obras, atualmente, estão o Aero-
porto de Cargas e o Centro de Con-
venções de Anápolis, que devem ser 
entregues ainda este ano.

CENTRO DE CONVENçõES 

E AEROpORTO DE 

CARGAS DE ANápOLIS 

ESTãO ENTRE AS ObRAS 

pRIORITáRIAS pARA 

CONCLuSãO AINDA 

NESTE ANO



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO 27

oBras

Obras que significam mais 
qualidade para a população
todAs obrAs civis foram pensadas 
para servir milhares de pessoas com 
serviços de primeira qualidade no Es-
tado. Uma das construções mais em-
blemáticas do atual governo foi a do 
hospital de urgências e emergências 
Hugol que, entre julho de 2015 e de-
zembro de 2017, realizou 4,336 mi-
lhões de procedimentos, entre aten-
dimentos, cirurgias, exames e banco 
de sangue. A unidade foi inaugurada 
em julho de 2015 com uma estrutu-
ra física de 71.165 metros quadrados 
de área construída, distribuídos em 
21 salas de centro cirúrgico; previsão 
para 514 leitos, sendo 86 de UTI; 5 
pavimentos de enfermarias para in-
ternação; além de 17 leitos para víti-

mas de queimaduras (7 de UTI). 
Atualmente 330 leitos já estão em 

funcionamento, dentre eles 66 de 
UTI. Pesquisas comprovam que o ín-
dice de satisfação dos usuários com 
a qualidade do atendimento na uni-
dade chega a 97%. Morador do Jar-
dim Petrópolis, Adonias Leonardo 
da Silva, vítima de um acidente au-
tomobilístico, está internado no Hu-
gol e elogia a estrutura e a qualidade 
do atendimento na unidade, que veio 
suprir uma antiga demanda dos mo-
radores da região, onde ele vive há 
45 anos. “Minha mãe tem 95 anos e, 
recentemente, também ficou interna-
da aqui. Para nós dois, o atendimento 
foi nota 10”, elogiou.

O Hospital Regional, que está 
sendo construído em Uruaçu, tem 
projeto semelhante ao do HUGOL 
e possuirá 281 leitos de internação, 
com serviços médicos de urgência 
e emergência, estrutura de ambula-
tório, banco de leite e de sangue e 

Ma
rin

a 
So

us
a



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO28

centro cirúrgico, que ajudarão a des-
centralizar o atendimento atualmen-
te concentrado na capital. A unidade, 
que terá 23 mil metros quadrados de 
área construída, oferecerá várias es-
pecialidades médicas para a popula-
ção daquela região.

O Centro de Excelência do Es-
porte foi criado para abrigar grandes 
eventos esportivos e servir de base 
para a formação e treinamento de 
atletas iniciantes e promissores, con-
tribuindo para revelação de talentos 
do esporte. O local está se transfor-
mando em um importante centro de 
treinamento para estudantes da Uni-
versidade Estadual de Goiás (UEG) e 
deve atrair atletas de todo País. 

Com a reforma, o Estádio Olímpi-
co também já está recebendo jogos 
do Campeonato Goiano e atraindo 
as famílias de volta aos jogos. O co-
merciante João Zanini já é frequen-
tador assíduo do estádio, onde tem 
assistido aos jogos do seu time do 
coração, o Vila Nova. Segundo ele 
uma das maiores vantagens do Está-
dio Olímpico é o fácil acesso dentro 
da cidade. “As instalações também 
ficaram muito confortáveis e lim-
pas”, avalia o empresário.

Também merece destaque a refor-
ma, adequação e modernização do 
Autódromo de Goiânia, que incluiu 
a construção do Parque Marcos Veiga 
Jardim, com investimento de R$ 73 
milhões. Com a obra, Goiás voltou a 
receber grandes competições de au-
tomobilismo, como a Stock Car, e a 
figurar entre os principais destinos do 
turismo esportivo no País.

A Segurança Pública também tem 
recebido obras importantes. Só neste 
ano, já foram entregues os presídios de 
Anápolis e Formosa, serão inaugura-
dos os de Águas Lindas e Novo Gama, 
com capacidade de 300 vagas cada 
um. E ainda estão em ampliação as 
unidades prisionais de Uruana (50 va-
gas) e Planaltina (86 vagas) com previ-
são de conclusão no curto prazo. 

O Governo do Estado também en-
tregou um Credeq em Aparecida de 
Goiânia e outro em Goianésia. Aná-
polis ganhará uma unidade de Case.

oBras

O Autódromo de Goiânia voltou a receber competições nacionais, como a Stock Car

Comerciante João Zanini elogia o novo Estádio Olímpico pedro Ludovico, que recebe times da capital

Credeq de quirinópolis, cujas obras estão adiantadas e faz parte da rede de atenção ao dependente         
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pista de skate do parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia

parque em Ipameri: investimentos em lazer também chegam ao interior

GO-O20, que liga Goiânia a bela Vista de Goiás: saídas da capital duplicadas

Viaduto na GO-070 facilitou a vida dos moradores da Região Noroeste

Centro de Excelência do Esporte sediou os Jogos universitários 

Case de Anápolis, que está em fase final de construção
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uM NOVO ESTADO quE  
OLhA para o futuro

Em duas décadas, Goiás cresce mais que o restante do país e cenário para  
o futuro próximo é de manutenção da tendência

A ANálise dA ecoNomiA goiana 
nos últimos 20 anos revela um Estado 
em plena transformação e com pers-
pectivas positivas para o futuro. Ten-
to o Governo Estadual como indutor, 
Goiás cresceu com taxas acima da mé-
dia nacional, interiorizou as riquezas e, 
apesar de manter a agropecuária como 
carro-chefe, diversificou sua econo-
mia, criando um parque industrial con-
solidado e gerando emprego e renda 
tanto na capital quanto no interior. 

Trabalho do Instituto Mauro Bor-
ges de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos da Secretaria de Gestão 
e Planejamento (IMB/Segplan), feito 
para a Revista Economia & Desen-
volvimento, possibilita mensurar o 
aumento das riquezas, medido pelo 
Produto Interno Bruto (PIB), com 
mais produção industrial, agro-
pecuária e pujança dos serviços 
e geração de empregos, colocan-
do Goiás como o 10º Estado mais 
competitivo do Brasil, de acordo 
com a empresa de consultoria na-
cional Macroplan, Prospectiva, Es-
tratégia e Gestão. A arrecadação 
estadual tem crescido, ano a ano, 
num reflexo claro da maior movi-
mentação da economia.  

Os incentivos fiscais concedidos 
pelo Governo estadual, através dos 
Programas Produzir e Fomentar e de 
linhas de crédito como o FCO, Goi-
ásFomento, Banco do Povo e outros, 
contribuíram para a atração de in-
vestimentos privados para o Estado. 
A Junta Comercial do Estado (Juceg) 
contabiliza 551.292 empresas ativas, 
de diversos ramos de atividades.  

O professor de Economia da 
PUC, Jeferson de Castro Vieira, lem-
bra que a estrutura produtiva goia-

Indústria de transformação é um dos marcos da diversificação da economia goiana
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na sofreu profundas transformações 
nas duas últimas décadas. Ele rela-
ta que a produção de riqueza (PIB) 
foi multiplicada em 8,5 vezes, com 
crescimento de 1,1 ponto percentu-
al acima da média nacional, no pe-
ríodo. Ocorreu um processo de in-
dustrialização com forte atração de 
empresas nos segmentos automobi-
lístico, de máquinas e equipamentos 
agrícolas e produtos farmacêuticos, 
além da dinamização da indústria 
de alimentos e bebidas. 

Além disso, observa o economis-
ta, a agropecuária se modernizou 
com elevado encadeamento produ-
tivo na agroindústria e agrosservi-
ços, dando robustez à safra de grãos 
e melhorando o plantel de bovinos. 
“O crescimento econômico de Goi-
ás veio acompanhado da melhora 
do índice de Gini e do IDH, o que 
significa que houve desenvolvimen-
to econômico no Estado e que está 
sendo superado o grande desafio de 
agregar mais valor aos produtos e ser-
viços com incorporação de ciência, 
tecnologia e inovação, geração de 
novas oportunidades e distribuição 
de renda”, afirma Jeferson de Castro.

perspectivAs
Empresas especializadas em aná-

lise de mercado e técnicos governa-
mentais apontam perspectivas favo-
ráveis para a economia goiana num 
cenário até 2038, já que a base do 
crescimento foi plantada, com obras 
de infraestrutura (rodovias, ferrovias, 
aeroportos, energia elétrica, sane-
amento básico e mais escolas em 
tempo integral e cursos profissiona-
lizantes, inclusive de nível superior). 
Com base em dados estatísticos dos 
últimos anos, e traçando um cresci-
mento da economia brasileira, Goiás 
terá um desenvolvimento sustentado 
pelas potencialidades e capacidades 
geoeconômicas e institucionais. 

A economia do Estado que atu-
almente é competitiva, dinâmica e 
integrada internacionalmente, com 
mais e mais avanços nas exporta-
ções de produtos goianos terá uma 
interligação maior entre indústria-
-agronegócios-serviços, com uma 

desconcentração regional. 
Em todos os cenários desenhados 

pelos analistas, a economia goiana 
vai crescer em média 4,3% ao ano, o 
Produto Interno Bruto do Estado che-

gará a R$ 454 bilhões e a renda per 
capita a R$ 55,9 mil nos próximos 20 
anos. O setor de serviços será o maior 
gerador de riquezas, com 65,1% do 
PIB, seguido pela indústria (24,5%) e 
pela agropecuária (10,4%). 

pib de Goiás
No ambiente de recuperação da 

economia brasileira e melhorias na con-
fiança de agentes econômicos, Goiás 
mostrou sua força e vem crescendo aci-
ma da média nacional. Em valores no-
minais o Produto Interno Bruto de Goi-
ás aumentou nove vezes, passando de 
R$ 22,191 bilhões em 1999 para quase 
R$ 200 milhões, previstos para este ano. 
No ranking nacional Goiás ocupa a 9ª 
posição na produção de riquezas.

SERVIçOS REpRESENTAM  

A MAIOR fORçA DO pIb 

GOIANO, COM  

65,1%, SEGuIDO DA 

INDúSTRIA (24,5%)  

E DA AGROpECuáRIA 

(10,4%)

EConoMia
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interior também cresce
o crescimeNto dA ecoNomiA 
goiana tem se dado de forma des-
centralizada. Os municípios do inte-
rior do Estado estão ocupando mais 
espaço no bolo da produção de ri-
quezas. É visível o crescimento do 
setor produtivo com mais indústrias 
de transformação, um comércio pu-
jante e a agropecuária, conseguindo 
mais produtividade, usando tecno-
logias avançadas e agregando mais 
valor à produção, e automaticamen-
te, gerando mais empregos e circu-
lação de riquezas.

Os últimos dados oficiais do 
Produto Interno Bruto (PIB) goiano, 

de 2015, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) e do 
Instituto Mauro Borges, da Segplan, 
mostram que o interior já represen-
ta 73,1% do PIB total do Estado, de 
R$ 173,63 bilhões.

Em Goiás, os municípios que ge-
ram mais riquezas são Goiânia, Aná-
polis, Aparecida de Goiânia, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, Jataí, Luzi-
ânia, São Simão e Senador Canedo. 
Além de Caldas Novas, Valparaíso de 
Goiás, Mineiros, Cristalina e Formo-
sa. Goiânia e Anápolis figuraram en-
tre os 100 municípios brasileiros em 
PIB no Brasil, em 2015.

rede itego 
oferece cursos 
técnicos para  
o trabalhador
com AlGumAs unidades de ensi-
no inauguradas desde 2002, a Rede 
Itego, constituída pelos Institutos Tec-
nológicos do Estado de Goiás (Itegos) 
e suas unidades descentralizadas, os 
Colégios Tecnológicos (Cotecs), tem 
sido ampliada consideravelmente, 
tanto no que se refere à rede física, 
como nas ações de educação profis-
sional e tecnológica. Essas ações são 
ofertadas em todos os níveis e mo-
dalidades, assim como as ações de 
inovação, que ocorrem por meio de 
prestação de serviços tecnológicos e 
pela criação de ambientes de inova-
ção, tais como o Programa de Incu-
bação de Empresas.

Atualmente estão em funciona-
mento 20 Itegos, que atuam com o 
objetivo de impulsionar o setor pro-
dutivo do Estado, por meio da qua-
lificação dos trabalhadores goianos. 
Com o novo modelo de gestão com-
partilhada por meio das Organiza-
ções Sociais (OS), que teve início em 
2017, a Rede Itego começou a ex-
pandir suas atividades de forma mais 
dinâmica e célere. 

Somente para 2018 está previs-
ta a oferta de mais de 90 mil va-
gas, nas modalidades presencial e 
a distância, nos níveis básico (cur-
sos de qualificação e técnicos) e su-
perior (graduação tecnológica). Até 
o final deste ano, a Secretaria do 
Desenvolvimento (SED) pretende 
colocar, pelo menos, 30 Institutos 
Tecnológicos (Itegos) em plena ati-
vidade no Estado, com a possibili-
dade de ofertar mais 180 mil vagas, 
atendendo às demandas de todas as 
regiões goianas, inclusive com uni-
dades descentralizadas, por meio 
dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), 
vinculados aos Itegos.

EConoMia
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agropecuária

Empregos

A bAse dA ecoNomiA goiana sem-
pre foi a agropecuária. Goiás é o 4º 
maior produtor de grãos do País e de-
tém o 3º maior rebanho bovino. A for-
ça do campo na economia vem cres-
cendo ano a ano graças à adoção de 
mais tecnologia pelos produtores ru-
rais e o apoio do Governo Estadual in-
vestindo na melhoria da infraestrutura 
com mais rodovias para o escoamen-
to da produção, de oferta de energia 
elétrica, de escolas, de assistência à 
saúde, de segurança pública com a 
criação das Patrulhas do Campo.

Uma melhor infraestrutura no in-
terior atraiu também investidores pri-
vados na área industrial para agregar 
valor à produção de grãos e carnes. 
As intensivas campanhas de sanida-
de animal promovidas pelo Governo 
ajudou Goiás, em 2005, a se tornar 
área livre da febre aftosa, incremen-
tando as exportações de carnes e ga-
rantindo mais segurança alimentar.

Há perspectiva de aumento da de-
manda externa por alimentos, sobretu-
do pelos asiáticos, indicando oportuni-
dades da expansão para o agronegócio.

Goiás está eNtre os Estados que 
mais geraram emprego formal (com 
carteira assinada) nos últimos anos. 
Os indicadores econômicos positivos 
da economia goiana refletiram de ma-
neira favorável no mercado de traba-
lho. Em 2017 o Estado foi o segundo 
maior gerador de empregos do País. A 
tendência é de continuar a abertura 
de vagas de trabalho já que a econo-
mia tem mostrado sinais de melhorias, 
com mais produção e mais consumo.

Mais pessoas trabalhando signifi-
ca mais poder de compra, melhorias 
na confiança dos agentes econômicos 
que, por sua vez, elevam o nível de 
contratação de mão de obra criando 
um círculo virtuoso da economia. Goiás detém o 2º maior rebanho bovino do país
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serviços

indústria

o setor de serviços, que englo-
ba os comércios varejista e atacadis-
ta, bares, restaurantes/hotéis e pres-
tações de serviço em geral, inclusive 
administração pública, representa 
mais de 65% do Produto Interno 
Bruto (PIB) de Goiás. São, ao todo, 
223.710 empresas ativas.

O mercado mostra recuperação 
dos empregos e elevação da mas-
sa salarial dos goianos, o que suge-
re que a renda poderá ser usada para 
alavancar o consumo, refletindo po-
sitivamente no setor de serviços, e 
automaticamente, no PIB goiano.

o setor produtivo GoiANo, 
que até duas décadas, era calcado na 
agropecuária, serviços e umas pou-
cas indústrias, que estavam concen-
tradas em Goiânia e Anápolis, mu-
dou de perfil. O setor, com mais de 
103 mil empresas ativas, já represen-
ta mais de 25% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e tem unidades industriais 
em todas as regiões do Estado. 

O crescimento do parque indus-
trial goiano, ocorreu, de forma ace-
lerada, graças à política de incenti-
vos adotada pelo Governo do Estado 
com os programas Fomentar/Produ-
zir, mais ofertas de crédito às empre-
sas, de cursos profissionalizantes aos 
trabalhadores e também às missões 
comerciais lideradas pelo Governo 
para mostrar as potencialidades do 
Estado, resultando na atração de in-
vestimentos e abertura de mercados.

As projeções indicam crescimen-
to maior do parque industrial goiano, 
sobretudo nas cidades do interior, 
tendo-se em vista que, com o cresci-
mento da economia mundial, haverá 
mais demanda por produtos acaba-
dos como alimentos em geral, miné-
rios, veículos e outros.  

O parque industrial goiano é bem 
diversificado e vem se fortalecendo, 
ano a ano, com empresas de diversos 
segmentos que agregam valor à nos-
sa produção. São indústrias de veí-
culos automotores, reboques e car-
rocerias; colocando Goiás como o 
3º maior polo metalúrgico do País, 
confecções, calçados, fabricação de 
produtos químicos, farmoquímicos e 

farmacêuticos, inclusive com polos 
importantes em Goiânia, Anápolis e 
Aparecida de Goiânia. 

E mais, indústrias de extração mi-
neral, metalurgia, de açúcar e etanol, 
e em maior quantidade, de produtos 
alimentícios e de bebidas. As indús-
trias goianas agregam valor à produção 
agropecuária, como carnes, leite, soja, 
milho, trigo, cana-de-açúcar e outros. 
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AVANçO ECONôMICO SE REfLETE 
na viDa Da pEssoas

Tendo o Governo como indutor, a produção goiana se diversifica, chega  
ao interior e beneficia a população

Nos últimos 19 anos, a atividade 
econômica de Goiás, puxada prin-
cipalmente pela agroindústria, mas 
também pelo avanço de outros seto-
res produtivos, se modernizou, diver-
sificou e interiorizou, propiciando o 
surgimento e a consolidação de no-
vos polos dinâmicos além da capital. 
Essa mudança teve reflexos na gera-
ção de riqueza e de postos de traba-
lho e, por consequência, na melhoria 
da qualidade de vida da população.

Nesse período, o Governo do Esta-
do tem desempenhado o papel de in-
dutor do desenvolvimento econômi-
co e social, seja adotando políticas de 
benefícios fiscais e atração de empre-

sas, seja apoiando fortemente o seg-
mento exportador. Foram realizadas 
diversas missões comerciais, adota-
das políticas de concessão de crédito 
e programas de capacitação de mão 
de obra e de apoio à inovação tecno-
lógica, além de dotar o Estado da in-
fraestrutura necessária para atender as 
novas empresas que aqui se instalam. 

Podem ser citados como alguns dos 
resultados desta política de indução 
do desenvolvimento. Goiás sedia o se-
gundo maior polo de produção farma-
cêutica de medicamentos genéricos do 
País e se tornou polo nacional da in-
dústria automotiva. 

O Estado também detém a tercei-

ra posição nacional na produção mi-
neral, são sete polos minerais distri-
buídos pelo Estado. Goiás também 
é destaque nacional na produção 
de grãos e na produção de carnes, 
comprovando sua vocação para se 
tornar grande fornecedor de alimen-
tos para o Brasil e o mundo.

Outra prova da consolidação da 
economia goiana é a evolução da ba-
lança comercial goiana. No ano de 
1999 as exportações de Goiás soma-
ram US$ 325,8 milhões e fecharam 
2017 com montante de US$ 6,9 bi-
lhões. O saldo da balança comercial 
do Estado subiu de US$ 7,3 milhões 
para US$ 3,6 bilhões em 19 anos. 
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o Grupo cArAmuru possui três 
plantas no Estado: Itumbiara, São Si-
mão e Ipameri, sendo que a indústria 
desse último município foi instala-
da em 2015. Atualmente a Caramu-
ru é o principal grupo processador de 
grãos de capital nacional em opera-
ção no Brasil e seu crescimento con-
tou com o apoio do Governo de Goi-
ás também por meio de benefícios 
fiscais concedidos pelos programas 
Fomentar e Produzir. 

A experiência obtida com o Progra-
ma Fomentar possibilitou ao Governo 
do Estado criar, no ano de 2000, um 
novo programa de atração de investi-
mentos, o Produzir, que é considerado 
uma das melhores opções de investi-
mentos do País. Em seguida, em 2008, 

foi possibilitado às empresas benefici-
árias do Fomentar migrar para o Pro-
duzir. De 2000 a 2017, segundo da-
dos da Secretaria do Desenvolvimento 
(SED), o Produzir aprovou 1.963 pro-
jetos, resultando em R$ 43,47 bilhões 
de investimentos fixos e a geração de 
215.210 empregos diretos.

Os programas de benefícios fiscais, 
aliados à localização estratégica do 
Estado e ao fornecimento de matéria-
-prima (principalmente carnes e grãos), 
contribuíram para atrair novos empre-
endimentos que se instalaram no Es-
tado e geraram centenas de vagas de 
emprego. Levantamento da SED apon-
ta que, de 1999 a 2017, 99 empresas 
assinaram protocolos de intenção para 
se instalarem em território goiano. 

Entre esses empreendimentos po-
dem ser citados o Laboratório Teuto, 
em Anápolis; Mineração Maracá, em 
Alto Horizonte; Jaepel Papéis e Em-
balagens, em Senador Canedo; Caoa 
(Hyundai), em Anápolis; MMC Au-
tomotores do Brasil (Mitsubishi), em 
Catalão; unidade da Caramuru em 
Ipameri; Bonduelle, em Cristalina; Vo-
torantim Cimentos, em Edealina; GSA 
Gama Sucos e Alimentos, em Apa-
recida de Goiânia; e Havan Lojas de 
Departamentos Ltda, em Anápolis, 
Valparaíso de Goiás e Rio Verde. Tam-
bém se destaca a instalação de unida-
des sucroenergéticas e frigoríficos. Ao 
todo, 32 municípios de todas as regi-
ões do Estado receberam investimen-
tos produtivos nos últimos 19 anos. 

EConoMia

Benefícios fiscais atraem empresas
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Em duas décadas, Goiás se
consolida como polo automotivo
Goiás deu GrANde salto na in-
dústria automotiva nos últimos 20 
anos e  disputa com o Rio de Ja-
neiro o quarto lugar em número de 
montadoras. Estão presentes no Es-
tado a Mitsubishi Motors, Suzuki, 
John Deere, Hyundai Caoa. Em fu-
turo próximo será a vez da Caoa 
Chery e a Jac Motors iniciarem a 
produção. Juntas, essas empresas 
geram milhares de empregos dire-
tos e indiretos e contribuem forte-
mente para o incremento do PIB.

 A primeira montadora a se insta-
lar em Goiás foi a Mitsubishi Motors 
do Brasil, em Catalão, que lançou, 
em 2003, o primeiro veículo automo-
tivo montado em Goiás, a caminho-
nete L200. Em 1999, Catalão ganhou 
a americana John Deere. Em 2015, a 
montadora passou a produzir também 
os pulverizadores 463. Também em 
Catalão, a Suzuki produz o Jimmy.

 Em maio de 2007, foi a vez da 
inauguração da Hyundai Caoa, em 
Anápolis, com investimento de R$ 
1,8 bilhão. Uma outra montadora 
em implantação no Estado é a Caoa 

Chery, também no Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis. Ela produz o 
Chery e planeja montar também 
SUV compacto Tiggo 2.

chiNesA
A chinesa Jac Motors é a caçula 

das montadoras a serem instaladas 
em Goiás. Em dezembro do ano 

passado, o Governo Estadual assi-
nou protocolo de intenções com a 
empresa, para instalação de uma 
unidade em Itumbiara. O investi-
mento anunciado pela Jac Motors 
é de R$ 200 milhões, com criação 
prevista de 820 empregos direitos/
indiretos e produção anual de 35 
mil unidades.  

A hyundai Caoa investiu quase R$ 2 bilhões na planta em Anápolis
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Microcrédito veio 
com o Banco do povo

EConoMia

em 1999 o Governo do Estado criou 
o Banco do Povo, programa de micro-
crédito com os objetivos de combater 
o desemprego, estimular a economia 
e promover o desenvolvimento econô-
mico e social dos municípios goianos. 
O programa concede empréstimo para 
pessoas que não têm acesso ao crédito 
tradicional e estão fora do mercado for-
mal por não atenderem às exigências 
de bancos ou outras instituições finan-
ceiras, mas que têm habilidade para 
produzir ou prestar algum serviço.

O Banco do Povo possibilita ao mi-
croempreendedor realizar o sonho de 
ter um negócio próprio, a juros subsi-
diados pelo Governo Estadual e está 
presente em 216 municípios goianos. 

A microempresária Kauany Silva 
trabalhou como autônoma até 2016, 
quando resolveu investir em cursos e 
montar seu próprio negócio. Por meio 
do Banco do Povo conseguiu financiar 
a aquisição de móveis e equipamentos 

Kauany Silva: recursos do banco do povo 
me ajudou a abrir a empresa 

Governo 
reforçou  
programas  
de crédito
pArA se iNstAlAr em Goiás, e 
ainda garantir a expansão de suas 
atividades, as empresas também 
necessitam de linhas de crédito. 
A Agência de Fomento de Goi-
ás (GoiásFomento) desempenha o 
papel de agente financeiro para os 
empreendedores que apostam no 
Estado. Este ano a Agência chega à 
maioridade, ao completar 18 anos 
em operação. Desde que come-
çou a operar, em 2000, até 2017, 
a instituição financeira contabiliza 
21.337 contratos de crédito firma-
dos com microempresas e empre-
sas de pequeno porte, empreende-
dores individuais e autônomos. O 
desembolso total do período é de 
R$ 609,2 milhões. 
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para montar seu salão de beleza volta-
do para o segmento masculino. A Bar-
bearia Dona Navalha, no Setor Pedro 
Ludovico, em Goiânia. “Sem o crédito 
do Banco do Povo meu sonho do ne-
gócio próprio não teria virado realida-
de”, afirma Kauany.
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setor agropecuário aumentou 
produção e produtividade
Além dA posição geográfica estra-
tégica, localizada no Centro do Bra-
sil, o Estado de Goiás possui uma forte 
atividade agropecuária, que se expan-
diu e se modernizou nos últimos 19 
anos, com ganhos em produção e 
produtividade. Em 1999, a produção 
de grãos goiana foi de 7,8 milhões de 
toneladas, sendo que esse total subiu 
para 22,7 milhões em 2017. O reba-
nho bovino em 1999 era de 18,2 mi-
lhões de cabeças e saltou para 22,8 
milhões em 2016, ano dos últimos da-
dos disponíveis. Além disso, os com-
plexos soja e carnes (bovina, suína e 
aves) são dois dos principais itens de 
exportação de Goiás.

Contribuíram para esse desempe-
nho significativo do setor agropecu-

ário goiano as políticas públicas de 
apoio adotadas pelo Governo do Es-
tado ,ao longo dos últimos anos. Na 
área de crédito, o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-Oes-
te (FCO Rural) tem oferecido apoio fi-
nanceiro ao produtor rural para que 
ele possa implantar, desenvolver ou 
ampliar as atividades no campo. 

Na área de sanidade animal, o 
grande destaque foi a conquista 
por Goiás, em 2015, do certificado 
de zona livre de febre aftosa com 
vacinação concedido pela Organi-
zação Internacional de Epizotias. 
A obtenção do status foi o resulta-
do de um conjunto de esforços da 
Agrodefesa e da conscientização 
dos pecuaristas goianos.

Ca
rlo

s C
os

ta

EConoMia
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Juceg facilita o ambiente 
de negócios mercantis
A juNtA comerciAl do Estado de 
Goiás (Juceg) tem atuado para des-
burocratizar o ambiente de negócios 
do Estado por meio da adoção de 
ações como a virtualização de pro-
cessos, a implantação de novas fer-
ramentas digitais, como o Portal do 
Empreendedor Goiano, e novos sis-
temas de atendimento e integração 
dos serviços oferecidos. O principal 
propósito é reduzir o tempo médio 
necessário para a constituição de 
uma empresa em Goiás, criando um 
ambiente favorável à realização de 
negócios mercantis. 

Em 1999 gastava-se 78 dias para 
abrir uma empresa no Estado. Este pra-
zo diz respeito a todo o procedimento 
que era necessário, incluindo os alva-
rás emitidos por todos os órgãos exi-
gidos legalmente, como Prefeitura, 
Corpo de Bombeiros e Secretaria da 
Fazenda. A partir de 2017, depois de 
um forte trabalho da Juceg para dar 
maior celeridade ao processo, o pra-
zo médio caiu para 8 horas, sendo 

que, em 50% dos casos, é possível 
abrir uma empresa na primeira hora. 

Foram ampliados os serviços pres-
tados nas cidades do interior com a 
criação de 32 escritórios regionais 
e criada a Central Fácil, e todos os 
órgãos necessários para o processo 
mercantil passaram a atuar juntos, no 
mesmo espaço físico (na sede da Jun-
ta). Foram criadas a Juceg Express e 
a Tele Juceg, central de atendimen-
to telefônico voltada para contadores 
e empresários, visando responder as 
dúvidas sobre processos. 

Os serviços prestados pela Ju-
ceg estão também nas unidades do 
Vapt Vupt, em todo o Estado, e no 
Portal do empreender Goiano. 

nota fiscal 
traz prêmio 
e benefício 
social
o proGrAmA NotA FiscAl Goia-
na, lançado em 2015, foi outro impor-
tante instrumento criado para disse-
minar a cultura da nota fiscal entre os 
consumidores goianos e incrementar a 
arrecadação do Estado. A regra é sim-
ples: basta o consumidor se cadastrar 
para fazer parte do programa e sempre 
pedir a nota fiscal quando fizer suas 
compras, incluindo o número de seu 
CPF. Todo mês, um consumidor é sor-
teado com um prêmio de R$ 200 mil e, 
uma vez por ano, um felizardo leva o 
grande prêmio de R$ 1 milhão.

Só no último sorteio da Nota Fis-
cal Goiana, realizado pela Secretaria 
da Fazenda, foram gerados mais de 1,8 
milhão de bilhetes eletrônicos, com 
base em notas fiscais com CPF. Todo 
mês, são sorteados 151 consumidores,.

Sonildo de Sousa Nascimento, 
morador de Valparaíso de Goiás, foi o 
feliz ganhador de R$ 1 milhão no úl-
timo sorteio da Nota Fiscal, em 2017. 
"Valeu a pena ter pedido a nota fiscal 
nas compras. Concorri com 8 cupons 
e ganhei", diz. 

Sonildo Nascimento: vale a pena 
pedir a nota fiscal da compra
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8 hORAS é O TEMpO  

pARA AbRIR uMA EMpRESA 

EM GOIáS
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CONTAS EM EquILíbRIO  
E paGaMEnto EM Dia

Arrecadação 10 vezes maior em 19 anos e política de austeridade permitem  
que contas públicas fiquem sob controle

A crise ecoNômicA que afetou o 
Brasil nos anos de 2015 e 2016 mos-
trou seu lado mais perverso nas fi-
nanças das empresas e dos Estados 
brasileiros. Enquanto muitos gover-
nos estaduais pelo País travam uma 
verdadeira batalha financeira e não 
conseguem, sequer, pagar a folha do 
funcionalismo público, Goiás pode co-
memorar o fato de viver uma situação 
à parte, com salários pagos em dia e 
manutenção de investimentos. Isso foi 
resultado de medidas de apoio à pro-

dução e geração de empregos, austeri-
dade fiscal, numa busca constante pela 
eficiência arrecadatória, e controle de 
gastos. Foi como se, nos anos anterio-
res à crise, Goiás tivesse se preparado 
para sentir menos seus efeitos.

Entre 1998 e 2017, a arrecadação 
nominal do Estado teve um cresci-
mento anual de 907,5%, passando de 
R$ 1,6 bilhão para R$ 16,6 bilhões. 
O Governo do Estado se empenhou 
na busca por recursos para manter in-
vestimentos. Ainda assim, conseguiu 

fazer a Dívida Consolidada Líquida 
(DCL) crescer menos que a receita: de 
R$ 6,6 bilhões para R$ 19,4 bilhões.

Com isso, a relação entre dívida 
e receita líquidas caiu de 3,45% em 
1999 para 0,92% em 2017, o me-
nor patamar em 20 anos. Isso signi-
fica que, em 1999, o Estado precisa-
va de 3,45 orçamentos para liquidar 
suas dívidas e, atualmente, empe-
nha apenas 0,92% da receita. O Es-
tado conseguiu cumprir as metas do 
Programa de Ajuste Fiscal.

EConoMia
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José Evaristo: incentivos são o grande feito do Governo Estadual

Pedro Alves: convalidação dos incentivos fiscais

Al
ex

 M
al

he
iro

s
Ca

rlo
s C

os
ta

iNceNtivos
O crescimento na arrecadação foi 

alcançado, também, graças à con-
cessão de incentivos e benefícios fis-
cais a várias cadeias produtivas. Isso 
aconteceu porque os programas Pro-
duzir e Fomentar conseguiram atrair 
centenas de empresas para Goiás, 
gerando empregos e incrementando 
as exportações e a movimentação de 
mercadorias, o que fomentou a eco-
nomia de todo o Estado.

A remodelagem nos incentivos 
feita com o Produzir no início dos 
anos 2000 deixou o programa mais 
amplo e menos burocrático, o que 
ajudou a atrair mais empresas, como 
lembra o superintendente executivo 
da Receita Estadual, Adonídio Neto 
Vieira Júnior. Um dos resultados do 
sucesso da política de incentivos foi 
o incremento de 863% na arrecada-
ção de ICMS em 20 anos, que saltou 

de R$ 1,5 bilhão em 1998 para R$ 
15 bilhões em 2017. 

Este boom na arrecadação nos 
anos 2000 foi resultado do cres-
cimento do PIB, depois que Goiás 
conseguiu atrair tantas empresas. 
Esse incremento também foi possí-
vel, mesmo com a crise econômi-
ca, porque o Estado investiu num 
esforço fiscal, melhorando a fisca-
lização focada em vários contro-
les. Um exemplo é a Lei do Deve-
dor Contumaz, onde cobrança foi 
aprimorada enviando o título da 
dívida ativa para protesto, melho-
rando ferramentas de auditoria e 
a fiscalização com ferramentas de 
inteligência, como a Fiscalização 
Inteligente e Seletiva.

Para o presidente da Federação 

das Indústrias no Estado de Goiás 
(Fieg), Pedro Alves de Oliveira, um 
dos maiores feitos do Governo atu-
al foi a convalidação dos incenti-
vos fiscais, conseguido depois de 
uma longa batalha junto ao Con-
selho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), Poder Legislativo e, 
por fim, no Judiciário, pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Federação do Co-
mércio de Goiás (Fecomércio-GO), 
José Evaristo dos Santos, também res-
salta o grande feito do Governo Estadu-
al de ter conseguido manter os incen-
tivos mesmo com a forte pressão feita 
por outros Estados. “Foi a atração e ma-
nutenção de tantas empresas em Goiás 
que possibilitou o incremento do PIB 
e o avanço na arrecadação”, destaca.
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parceria com empresários ajuda nas decisões
pArA As empresAs de cadeias pro-
dutivas já instaladas no Estado, o Go-
verno de Goiás criou benefícios fis-
cais para torná-las mais competitivas. 
Esses benefícios são definidos a partir 
de demandas apresentadas pelo pró-
prio setor empresarial, que são confir-
madas através de criteriosos estudos 
técnicos de viabilidade para o Tesou-
ro Estadual. Mesmo após a concessão, 
os impactos dos benefícios na receita 
são acompanhados pelos técnicos e 
podem ser reduzidos ou cancelados.

Foram estes benefícios que fize-
ram com que o setor sucroalcoolei-
ro transformasse Goiás no segundo 
maior produtor brasileiro de etanol. 
Outra cadeia beneficiada foi a dis-
tribuição de eletrodomésticos, o que 
motivou a instalação de vários cen-
tros de distribuição de grandes redes 
no Estado, através do programa Cen-
tro Produzir, incrementando a movi-
mentação de mercadorias.

Foram concedidos benefícios fis-
cais para as cadeias do leite, carne, 
arroz e feijão, além dos setores auto-
motivo e farmacêutico. Os benefícios 
para este último setor também resul-
taram na formação do Polo Farmo-
químico do Estado, que se tornou um 
dos maiores produtores e distribuido-
res de medicamentos do País, com 
dezenas de indústrias em Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Anápolis.

O empresário Marcelo Fernando 
Madalena, diretor financeiro da Cris-
tal Alimentos, afirma que o Governo 
sempre esteve aberto, criando um am-
biente que favorece o desenvolvimen-
to de negócios. “Nossa empresa está 
no mercado há quase 50 anos e, nos 
últimos 20 anos, conseguimos avançar 
muito junto ao Estado”, conta o em-
presário, que hoje gera 850 empregos.

Outra força para o setor empre-
sarial, e que reforçou a arrecadação, 
foi o Programa de Negociação Fiscal, 
que ofereceu descontos em juros e 
multas para o pagamento de débitos 
de ICMS e Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortes e Doação de Bens.
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Marcelo Madalena: Governo sempre aberto ao diálogo cria ambientes para negócios 
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RENDA CIDADã INAuGuRA 
nova Era DE CiDaDania 

programas tocados pela Secretaria Cidadã mudam a realidade  
das ações sociais e inspiram o Governo federal

proGrAmA pioNeiro na trans-
ferência direta de renda no Brasil, o 
Renda Cidadã inaugurou uma nova 
era de cidadania para as famílias de 
baixa renda em Goiás. Criado pelo 
Governo Estadual em 1999, serviu 
de base para o Bolsa Família, do 
Governo Federal.

Antes havia a distribuição de 
cestas básicas. Dados da Secreta-
ria Cidadã mostram que em 1999, 
110.628 famílias estavam cadastra-
das para receber cestas básicas. O 
investimento girava em torno de R$ 
2,2 milhões por ano.

Com o Renda Cidadã, as famílias 
passaram a ter um repasse mensal 
em dinheiro, via cartão magnético. 
Atualmente, mais de 100 mil famí-
lias goianas são beneficiárias, num 
investimento de R$ 49,6 milhões 
por ano. Os repasses variam de R$ 
100 a R$ 160 por família e o programa 
é administrado por um banco de da-
dos interligado ao CadÚnico (Cadastro 
Único da Assistência Social), o cadas-
tro utilizado pelo Bolsa Família, o que 
evita duplicidade de benefício.

iNovAções
Além de incrementar a gestão, ga-

rantindo transparência e critérios jus-
tos, o Renda Cidadã passou um pen-
te fino, garantindo que o programa 
chegasse em todo o Estado (está nos 
246 municípios) e afinasse os crité-
rios de concessão e permanência. O 
sistema também servirá de embrião 
para a criação de um Cadastro Úni-
co Estadual de todos os beneficiários 
dos mais de 20 programas sociais do 
Governo de Goiás.

Dentre as novidades nos critérios 
de concessão do benefício, destacam-
-se a atualização da base de cálculo da 
renda familiar per capita, que passou a 

ser de um terço do salário mínimo vi-
gente, e prioridade às famílias que pos-
suem pelo menos um membro com 
deficiência permanente e incapacida-
de total ou parcial para o trabalho.

Também passaram a ser prioriza-
das as famílias que possuem pelo me-
nos um integrante com doença grave 
que impossibilite a realização de ati-
vidade laboral regular, além daquelas 
que possuem pessoa com idade igual 
ou superior a 65 anos. Os demais cri-
térios adotados desde a criação con-
tinuam valendo.

O Renda Cidadã foi aprimorado 
para atender a gente como Ana Clau-
dia Silva Bispo, moradora do Setor 
Universitário, em Goiânia. Mãe de 
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"O RENDA CIDADã é uMA 

AJuDA MuITO bOA pARA 

A NOSSA fAMíLIA pORquE 

ESTOu SEM EMpREGO 

E TOMANDO REMéDIO 

CONTROLADO"
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duas meninas, de 9 e 13 anos, ela 
está desempregada e em tratamen-
to médico e diz que o benefício veio 
num momento importante. “Sou ins-
crita desde 2003, mas só no ano pas-
sado consegui ganhar o cartão”, diz 
Ana Bispo, que recebeu o cartão em 
um evento do programa no ginásio 
Goiânia Arena, em agosto de 2017. 

No novo Renda Cidadã, fruto 
de sua última atualização, o perí-
odo de permanência no progra-
ma é de 24 meses, prorrogável por 
igual período. A base de dados do 
sistema de gestão gera automatica-
mente a situação de vulnerabilida-
de da família candidata. Os interes-
sados devem procurar o Centro de 
Referência de Atendimento Social 
(CRAS) ou Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência Social 
(CREAS) nos seus municípios para 
fazer o cadastramento.

porta aberta para o emprego

soCial

em pArceriA com o governo federal, 
o Governo de Goiás gerencia o Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) no Esta-
do. O órgão é especializado em captar 
vagas e selecionar trabalhadores capa-
citados e qualificados que atendam às 
necessidades do mercado. Nos últimos 
dois anos, o SINE cadastrou mais de 1 
milhão de currículos. 

O banco de dados do órgão pos-
sui profissionais com perfis e qualifi-
cações diferentes, prontos para atu-

ar em diversas áreas. Suas atividades 
são desenvolvidas por meio de uma 
rede de 51 Unidades de Atendimen-
to ao Trabalhador (UATs), informati-
zadas, instaladas em 38 municípios 
polos de Goiás. 

Suas ações são: intermediações 
de mão de obra, central de vagas, 
postagem do seguro desemprego, 
emissão de CTPS e orientações di-
versas sobre colocação ou recoloca-
ção no mercado de trabalho.
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oportunidade de trabalho para os jovens
o proGrAmA jovem Cidadão, 
com mais de 20 mil jovens atendi-
dos ao longo dos 17 anos de existên-
cia, é outra ação social do Governo 
de Goiás que virou referência nacio-
nal em política pública para a juven-
tude. Presente em todos os municí-
pios goianos, o programa oferece 
5 mil vagas para jovens de 14 a 17 
anos. Criado pelo Governo de Goiás 
em 2000, o Jovem Cidadão propor-
ciona ao jovem das camadas mais 
vulneráveis da sociedade a possi-
bilidade de ter uma aprendizagem 
laboral ao mesmo tempo em que 
mantém os estudos escolares. 

As vagas são distribuídas em todo 
o Estado e o programa contrata com 
carteira assinada. O participante re-
cebe salário mínimo-hora, o que 
equivale a cerca de meio salário mí-
nimo por quatro horas de trabalho. 
O direcionamento ao trabalho conta 
com parceria de órgãos públicos do 
Estado e prefeituras.

Para participar, o adolescente 
deve estar devidamente matriculado 
e possuir frequência mensal em uni-
dade regular de ensino ou ter con-
cluído o ensino médio e ter renda fa-
miliar de até dois salários mínimos.

experiêNciA
Ao longo desses 17 anos, o pro-

grama foi fundamental para adoles-
centes como Matheus Kherlakian 
Costa Sales, de 16 anos, que ingres-
sou no programa ainda aos 15 anos, 
atuando na Secretaria Cidadã. “Para 
mim é uma excelente oportunidade, 
principalmente para ganhar experi-
ência, coisa que todo mundo exige 
da gente na hora de procurar empre-
go”, comenta Matheus, que cursa o 
segundo ano do ensino médio no 
Colégio Estadual Polivalente Profes-
sor Goiany Prates. 

Ele ficou sabendo do programa 
por meio de familiares, e convidou 
o primo a também tentar ingressar 
no Jovem Cidadão. Hoje eles traba-
lham no mesmo órgão.

Adolescente sujeito à medida so-
cioeducativa ou de proteção legal 
também pode participar. O progra-
ma, já reconhecido pela Unesco/
Fundação Banco do Brasil, é execu-
tado pela Rede Nacional de Apren-
dizagem, Promoção Social e Inte-
gração (Renapsi), com investimento 
anual de R$ 51 milhões pelo Gover-
no de Goiás.

Matheus Kherlakian  
entrou no Jovem Cidadão 

com 15 anos: "para 
mim, é uma excelente 

oportundiade para ganhar 
experiência"
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Entidades são beneficiadas 
com programa pão e leite
comemorANdo os primeiros 
resultados do ajuste fiscal, o Governo 
de Goiás anunciou em abril de 2017 
um aumento de 25% nos repasses às 
entidades beneficiárias do programa 
Pão e Leite. Junto com o Água e Ener-
gia, o Pão e Leite é um dos principais 
programas de incentivo às entidades 
assistenciais do Estado.

Criado em 2001, o programa Pão e 
Leite beneficia atualmente a 385 enti-
dades em 89 municípios com apoio fi-
nanceiro, em valor per capita que pas-
sou de R$ 1,20 para R$ 1,50 (alta de 
25%). Com esse recurso, as entidades 
incrementam as refeições diárias que 
servem às pessoas carentes que aten-
dem. Já o Água e Energia subvencio-
na as contas desses serviços para 637 
entidades e 19 hospitais filantrópicos. 

Somados, os programas Pão e Lei-
te e o Água e Energia atendem a cerca 
de 408 mil pessoas em todo o Estado, 

por meio do trabalho social de enti-
dades, hospitais filantrópicos, santas 
casas de saúde e associações comu-
nitárias. Com recursos garantidos pelo 
Fundo Protege, essas ações contam 
com um orçamento médio de cerca 
de R$ 30 milhões por ano, sendo R$ 
10 milhões para o Pão e Leite e R$ 20 
milhões anuais para o Água e Energia. 

Para Maria Ramos, presidente do 
Grupo Espírita Mensageiros da Luz, o 
auxílio dado pelo governo por meio 
dos dois programas é fundamental 
para a existência das entidades. “Sem 
essa ajuda, eu diria hoje que a maioria 
das casas filantrópicas de Goiás não 
sobreviveria. No nosso caso, são cin-
co unidades, ou seja, cinco ambientes 
com grande número de pessoas con-
sumindo água, energia e alimentos. 
Então, essa parceria que o governo es-
tabelece conosco é vital para o nosso 
trabalho”, comentou ela.

nota fiscal 
Goiana 
reforça apoio 
à filantropia
outrA iNovAção no aporte de re-
cursos às entidades assistenciais ca-
dastradas na Secretaria Cidadã veio 
com a decisão do Governo Estadual 
de destinar a elas parte dos prêmios 
pagos no programa Nota Fiscal Goia-
na, da Secretaria da Fazenda (Sefaz). 
Mensalmente, durante os sorteios do 
prêmio principal, de R$ 200 mil, uma 
entidade é escolhida para ganhar um 
prêmio de R$ 50 mil. 

As entidades beneficiadas são 
apontadas pelos próprios consu-
midores participantes do programa 
Nota Fiscal Goiana. Uma das enti-
dades já contempladas foi o Gru-
po Espírita Mensageiros da Luz, 
sediado em Aparecida de Goiânia. 
Ela foi escolhida pelo contribuinte 
pessoa física Eduardo Nascimento 
Paiva, que à época foi o felizardo 
que embolsou R$ 200 mil no sor-
teio da Sefaz.

Todos os consumidores inscritos 
no programa da Secretaria da Fazen-
da (Sefaz) podem acessar o site do 
programa para indicar uma entida-
de social para ganhar o prêmio em 
dinheiro. Caso o ganhador do prê-
mio principal não escolha a entida-
de até o sorteio, o prêmio será sorte-
ado entre as entidades selecionadas 
pelos outros 150 concorrentes aos 
prêmios menores da mesma edição 
– 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. 

Para uma entidade se cadas-
trar para participar dos programas 
sociais da pasta, é necessário ser 
comprovadamente filantrópica, ter 
ao menos dois anos de funciona-
mento regular, atuar de forma con-
tínua, com prestação de serviço di-
ário à comunidade que atende e ter 
caráter socioeducativo com vistas à 
inclusão social.

soCial
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Minorias 
recebem 
cuidados 
especiais

miNoriAs como idosos e pesso-
as com deficiência também recebem 
tratamento digno do Governo de 
Goiás. Dentre as principais políticas 
públicas voltadas a esse público es-
tão o Passaporte do Idoso e o Passe 
Livre do Deficiente. 

O Passaporte do Idoso é um be-
nefício estadual que garante aos 
maiores de 60 anos o direito de via-
jar gratuitamente nos ônibus que fa-
zem as linhas intermunicipais do Es-
tado. O beneficiário pode utilizar 
até quatro passagens por mês. Anu-
almente, mais de 20 mil passaportes 
são emitidos para os cidadãos goia-
nos maiores de 60 anos.

O Passe Livre do Deficiente tam-
bém garante o direito de gratuidade 
em viagens intermunicipais em todo 
o território goiano às pessoas com 
deficiência. Trata-se de carteira emi-
tida para pessoas com deficiência, 
com renda de até um salário mínimo, 
que permite transitar sem custos nos 
ônibus intermunicipais em Goiás. 

ceNtrAis de librAs
Em consonância com sua política 

de favorecer os grupos sociais mais 
vulneráveis, o Governo de Goiás im-
plementou nos últimos anos três uni-
dades da Central de Interpretação de 
Libras. As centrais funcionam como 
apoio importante às pessoas com de-
ficiência auditiva na hora de buscar 
serviços públicos. As três unidades 
funcionam nos municípios de Goiâ-
nia, Trindade e Valparaíso de Goiás. 

Em convênios com as prefeituras 
e Governo Federal, o objetivo das 
centrais é facilitar a comunicação e 
o acesso de pessoas com deficiência 
auditiva em atendimentos públicos 

diversos, como marcação de con-
sultas médicas, solicitação de docu-
mentos pessoais e outros. 

trANsGêNeros
A população LGBTT também 

goza de respeito junto às políticas 
públicas do Governo de Goiás. Um 

decreto de 2017 concede à popu-
lação transgênero o direito ao uso 
do nome social em órgãos públi-
cos estaduais, como secretarias, uni-
versidades estaduais e repartições 
vinculadas ao poder executivo, da 
administração direta e indireta. 

mulher
A mulher goiana passou a contar 
com a Rede de Atendimento à Mu-
lher do Estado de Goiás. Um dos 
destaques dessa rede é a Patrulha 
Maria da Penha, destacamento 
militar que conta com policiais fe-
mininas no atendimento à mulher 
vítima de violência. Goiás já con-
ta com 22 patrulhas do tipo em di-
ferentes regiões, trabalhando em 
sintonia com 22 Delegacias Espe-
cializadas no Atendimento à Mu-
lher (DEAMs).

Outros 21 Centros Especializados 
de Atendimento à Mulher (CEAMs) 
auxiliam no processo de acolhida e 
encaminhamento de casos de violên-
cia contra a mulher em Goiás, garan-
tindo a ela um atendimento psicosso-
cial e jurídico. A Secretaria Cidadã 
mantém ainda duas unidades mó-
veis de atendimento à mulher.

soCial

flozina pereira: passaporte é uma grande ajuda para quem ganha pouco

Lusia Alves da Silva: ajuda enorme para  
quem precisa se deslocar pela cidade
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COMbATE AO DEfICIT 
hAbITACIONAL inspira o país

programas da Agência Goiana de habitação (Agehab) são reconhecidos  
nacional e internacionalmente e viram modelo para ações do Governo federal

o combAte Ao deFicit habitacio-
nal é uma das fortes marcas do Gover-
no de Goiás. Desde 1999, por meio 
da Agência Goiana de Habitação 
(Agehab), a Administração Estadual 
executa uma política modelo para o 
País no combate ao deficit habitacio-
nal, ação que tem sido possível graças 
a uma ampla rede de parcerias com 
municípios, entidades sociais e gover-
no federal. O esforço proporcionou 
milhares de moradias dignas para a 
população de baixa renda, por meio 
dos programas Cheque Mais Mora-
dia, voltado para construção, reforma 
e melhoria, e Casa Legal – Sua Escri-
tura na Mão, de regularização fundiá-
ria urbana, que ganharam reconheci-
mento nacional e premiações.

A mudança começou em 2003 
com a criação do Cheque Moradia 

que direciona recursos para mo-
radia de interesse social por meio 
de outorga do crédito tributário. A 
Agehab passou a cadastrar e triar 
beneficiários entre famílias com 
renda de até três salários mínimos. 

Na modalidade construção, o 
Governo de Goiás aporta até R$ 20 
mil por unidade habitacional nos 
acordos firmados pela Agehab. Isso 
faz com que os canteiros de obras 
avancem, com milhares de mora-
dias entregues e ainda em execução. 
Lançado em 2017, o programa Goi-
ás na Frente Habitação tem a meta 
de contratar até o final deste ano 30 
mil novas moradias para atender os 
246 municípios.

Um apartamento no Residencial 
Nelson Mandela é a primeira casa 
própria da promotora de vendas Fer-
nanda Messias, que cria sozinha os fi-
lhos Matheus, Gabriel e Anna Clara. 
“Ela representa uma esperança, uma 
visão diferente da vida. Me vejo mais 
firme. Para mim, a casa é um alicerce, 
o restante agora, só Deus sabe”, diz.

Fernanda Messias e os filhos: família foi uma das beneficiadas com apartamento no Residencial Nelson Mandela
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respeito às tradições e olhar no futuro
com recursos do Cheque Mais 
Moradia, o programa de moradia ru-
ral é executado pela Agehab desde 
2011 em parceria com o Movimen-
to Camponês Popular (MCP) e o Pro-
grama Nacional de Habitação Rural 
(PNHR). Desde então,  foram em-
pregados mais de R$ 40 milhões em 
construções e reformas de residências 
em propriedades rurais, beneficiando 
mais de 60 municípios goianos. São 
mais de 3,7 mil unidades habitacio-
nais entregues ou em construção.

Respeitando as tradições do campo, 
as construções rurais são diferenciadas. 
As casas possuem 80 m2 e varandas. 
Coordenadora estadual do MCP, Jéssica 
da Silva Brito ressalta a importância do 
programa. “Não existe outro programa 
de habitação de interesse social com 
casas de 80 m2. Nem no campo nem 
na cidade. É o complemento do Che-
que Mais Moradia que possibilita essa 
melhoria da qualidade e do tamanho”. 

iNovAção 
Dentro do Cheque Mais Moradia, 

a modalidade Reforma/Melhoria com-
bate o deficit qualitativo e a modali-
dade Comunitário viabiliza implanta-
ção de equipamentos de uso coletivo. 
Numa ação inovadora dentro da mo-
dalidade, a Agehab, em parceria com 
o programa Minha Casa Minha Vida e 
prefeituras, criou o sistema de geração 
de energia fotovoltaica em moradias 
de interesse social. 

Os 189 pilotos da Casa Solar fo-
ram implantados em Alto Paraíso e Pi-
renópolis. Com Palmeiras e Caçu, vão 
totalizar 1,2 mil moradias capazes de 
gerar uma economia de até 70% na 
conta de energia elétrica. 

O sistema foi introduzido pela 
Agehab em 2016, no Jardim Curitiba, 
em Goiânia. Além da eficiência ener-
gética e da sustentabilidade, a inicia-
tiva possui um perfil social ao profis-
sionalizar os moradores para atuarem 
nesse mercado.

O casal Aleildes Teles de Castro e 
Hélio Henrique Ferreira da Silva par-

ticipou do curso ministrado por téc-
nicos da Agehab em Alto Paraíso para 
se tornarem prestadores de serviços 
na área de energia solar. “Este curso 

abriu uma nova perspectiva para mi-
nha família e estou pronta para resol-
ver qualquer problema no sistema da 
minha casa”, disse a mulher.

O casal Aleildes e hélio se capacitou a trabalhar com energia fotovoltaica em curso da Agehab

soCial
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Casa legal 
garante 
dignidade
NA áreA de regularização fundiária 
foi criado em 2011 o Programa Casa 
Legal – Sua Escritura na Mão, com 
ênfase na legalização de milhares 
imóveis de interesse social em todo 
o Estado. O programa tornou-se re-
ferência em execução de políticas 
públicas de regularização fundiária 
urbana. Sua criação é resultado de 
uma ampla rede de parcerias, en-
volvendo a comunidade, cartórios, 
órgãos governamentais estaduais e 
municipais, a Corregedoria de Justi-
ça do Tribunal de Justiça de Goiás, o 
Ministério Público Estadual e o Mi-
nistério das Cidades.

Em sete anos do programa, o Go-
verno de Goiás entregou cerca de 20 
mil escrituras registradas em cartório, 
sem nenhum custo. O programa resga-
tou o compromisso assumido pelo go-
vernador Marconi Perillo de promover 
a legalização de mais de 100 bairros 
implantados em áreas de domínio do 
Estado e de escriturar, gratuitamente, 
em torno de 50 mil imóveis distribuí-
dos em dezenas de municípios.

A maior frente de trabalho ocor-
reu na região Noroeste de Goiânia, 
onde a Agehab completou o ciclo 
de regularização de 13 bairros - Vila 
Mutirão I, II e III, Jardim Curitiba I, II, 
III e IV, São Domingos, São Carlos, 
Floresta, Vitória, Boa Vista e Prima-
vera. Já foram entregues pelo Gover-
no de Goiás às famílias desses bairros 
quase 10 mil escrituras. 

Na região, moradores não acre-
ditavam que a regularização fosse 
de fato acontecer após muitas pro-
messas e cadastramentos anterio-
res frustrados. Para resgatar a con-
fiança dos moradores, a Agehab 
organizou um trabalho de base, 
com audiências públicas e reuni-
ões esclarecedoras sobre todas as 
fases do processo. 

Entrega de escrituras em Rio Verde

soCial
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OVG SE MODERNIZA E 
ExpanDE proGraMas

Com ampla histórico de atuação junto a grupos vulneráveis, 
organização presta mais de 3 milhões de atendimentos por mês 

As Ações sociAis que resultaram 
da parceria do Governo do Estado 
e a Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) desde 1999 transforma-
ram a realidade de parcela significa-
tiva da população. Por meio da estru-
tura operacional e administrativa da 
OVG, o Governo implementou polí-
ticas públicas com vistas à melhoria 
da qualidade de vida de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

Os programas criados e desenvol-
vidos nos últimos 19 anos seguiram  

diretrizes de cidadania e a inclusão. 
No período, as ações da OVG foram 
ampliadas, conquistando uma maior 
dimensão no cenário social. Progra-
mas e unidades realizam cerca de 3 
milhões de atendimentos por ano, 
beneficiando idosos, jovens, crian-
ças, portadores de deficiência e fa-
mílias necessitadas em todo o Estado.  

Criados a partir de 1999, progra-
mas como Bolsa Universitária, Meni-
nas de Luz, Centro de Apoio ao Romei-
ro (CAR), Show de Natal e Restaurante 

Cidadão são vitrines do trabalho social 
desenvolvido pelo Governo Estadual. 

A Casa do Interior, Centro Goia-
no de Voluntários e a distribuição de 
benefícios, como cadeiras de rodas 
e enxovais para bebês, entre outros, 
compõem o leque de atividades de-
senvolvidas pela OVG.  As iniciati-
vas mais recentes são a implantação 
do Centro de Convivência de Ado-
lescentes (CCA), no Jardim Novo 
Mundo, e a interiorização do Pro-
grama Meninas de Luz.  

Os usuários têm acesso a serviços 
de saúde e atividades ocupacionais. 
Aulas de pilates, cozinha terapêu-
tica, treinamento funcional, traba-
lhos artesanais, atividades pedagógi-
cas, inclusão digital, passeios, bailes 
dançantes e festas comemorativas 
tornam os idosos mais motivados. 

Moradora do Centro de Convi-
vência Vila Vida, Isabel Maria de Oli-
veira, de 77 anos e há dez residin-
do em uma das casas da unidade da 
OVG, no Setor Coimbra, é falante e 
alegre, procura participar do maior 
número possível de atividades ofere-
cidas no local. Está sempre disposta a 
servir ou se divertir. 

“Adoro morar aqui, fiz muitas 
amizades e ocupo meu tempo com 
as ações realizadas para o idoso”, 
conta. Isabel participa das aulas de 
hidroginástica, das caminhadas e 
bailes na Vila Vida. 

Isabel Maria de Oliveira mora na Vila 
Vida há 10 anos: "Realizei um sonho"
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Bolsa 
universitária 
democratiza 
graduação
o proGrAmA bolsA Universitária 
tem a finalidade de democratizar o 
acesso ao ensino superior a estudan-
tes sem condições de arcar com os es-
tudos. Criado em 1999, já beneficiou 
187 mil alunos em todo o Estado. 
A seleção de estudantes para o pro-
grama é feita com base em critérios 
socioeconômicos. A bolsa integral 
contempla universitários com ren-
da bruta familiar de até três salários 
mínimos. A bolsa parcial é concedi-
da a alunos com renda bruta familiar 
de até seis salários mínimos. Os es-
tudantes precisam cumprir a contra-
partida em órgãos governamentais e 
não governamentais credenciados. 

De 2007 a 2010 o Governo Estadual 
passou a pagar contribuição de até R$ 
200 do valor total da mensalidade para 
estudantes regularmente matriculados. 

A partir de 2011, a seleção de no-
vos beneficiários tornou-se semestral 
e o PBU passou a exigir qualidade de 
ensino por parte das instituições pri-
vadas de ensino superior credencia-
das. Outra novidade foi a criação da 
bolsa integral, em 2012.

O programa passou a conside-
rar, além da situação socioeconô-
mica para concessão de benefícios, 
a meritocracia. As bolsas parciais 
passaram a ter seu valor definido de 
acordo com o desempenho acadê-
mico do bolsista, podendo chegar 
a R$ 500, mas não ultrapassando 
80% do valor da mensalidade.

O advogado Gilmar Alves Vieira, 
de 49 anos, integrou uma das primei-
ras turmas do Programa Bolsa Uni-
versitária. O benefício saiu para ele 
em abril de 2000. Sem condições de 
pagar a faculdade, havia decidido 

trancar o curso de Direito. Na época, 
trabalhava como borracheiro. 

“Não tinha dinheiro para as men-
salidades. Não teria concluído minha 
formação sem a Bolsa. Assim como 
eu, muitos estudantes querem ter uma 

qualificação profissional, mas as di-
ficuldades financeiras são um obstá-
culo para a realização desse sonho”, 
afirma. Casado e pai de três filhos, 
Gilmar conta que se beneficiou da 
Bolsa por cerca de quatro anos. 

O advogado Gilmar Alves foi beneficiado pela Bolsa Universitária quando era borracheiro
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oFerecer à populAção uma 
alimentação saudável, saborosa, 
econômica e de qualidade. Esse é 
o propósito do Restaurante Cida-
dão que tem o cardápio elaborado 
com base no Programa de Alimen-
tação do Trabalhador, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, e acompa-
nhado por nutricionistas.

As 13 unidades do Restauran-
te Cidadão funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 10h30 às 14h.  O 
tíquete para o almoço tem o valor 
simbólico de R$ 2.

São duas unidades em Goiânia 
e nove no interior: Anápolis, Luziâ-
nia, Minaçu, Aparecida de Goiânia, 

Rio Verde, Águas Lindas e Valparaí-
so. No total, em 2017, os restauran-
tes serviram mais de 2 milhões e 600 
mil refeições. O programa está em 
fase de expansão, com mais duas 
unidades previstas para serem inau-
guradas em breve: uma em Jaraguá e 
outra em Caldas Novas. 

Há dois anos o mecânico José Pa-
lhares de Mendonça, de 48 anos, al-
moça no Restaurante Cidadão de 
Campinas. Ele afirma que o preço 
simbólico da refeição representa uma 
grande economia no final do mês. 
“Se fosse comer em uma lanchonete 
ficaria muito mais caro e não me ali-
mentaria direito”, comenta.

José Palhares não poupa elogios 
também à comida. “O tempero é 
na medida certa. Além do prato 
principal, tem também salada, so-
bremesa, café e água gelada”, cita. 
O mecânico reforça suas obser-
vações ao falar da atuação da nu-
tricionista. “Fico satisfeito em sa-
ber que existe preocupação com a 
qualidade da comida”, conclui. 

José palhares aprova o preço e o sabor da refeição servida no Restaurante Cidadão
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Centros 
dão apoio a 
milhares 
de romeiros
os ceNtros de Apoio ao Romei-
ro de Trindade e Muquém oferecem 
aos devotos do Divino Pai Eterno e de 
Nossa Senhora d’Abadia uma estrutu-
ra adequada para recuperar as ener-
gias durante a jornada de fé. São pon-
tos de apoio com lanches, banheiros 
químicos, área para descanso, capela 
e cuidados de primeiros socorros. 

Esse trabalho já existia anterior-
mente, mas, em 1999, a ação ganhou 
novo formato e o nome Centro de 
Apoio ao Romeiro (CAR). A partir do 
ano 2000, passou a funcionar 24 ho-
ras. O atendimento é feito por funcio-
nários da OVG, voluntários e bolsistas 
do Programa Bolsa Universitária. 

Montado na GO-060, o Centro de 
Apoio ao Romeiro de Trindade conta 
com um posto de comando da Polí-
cia Militar, além de uma ambulância 
e uma viatura de resgate do Corpo de 
Bombeiros. O CAR atende anualmen-
te cerca de 300 mil romeiros durante 
a Festa do Divino Pai Eterno, nos me-
ses de junho e julho.

O Centro de Apoio ao Romei-
ro de Muquém, distrito de Niquelân-
dia, funciona todos os anos no mês de 
agosto. A estrutura é instalada na GO-
237, a Rodovia da Fé. 

CAR de Trindade recebe milhares de fiéis
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AçõES INOVADORAS pROMOVEM 
salto DE qualiDaDE

bons resultados aparecem em avanço para as primeiras colocações no Ideb e em índices  
positivos também em outros sistemas de avaliação

em meNos de duAs décadas, a 
Educação deu um salto qualitativo em 
Goiás. Desde 1999, avanços vêm sen-
do alcançados, graças às políticas pú-
blicas implementadas pelo Governo 
de Goiás, por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte (Seduce), 
cuja meta é excelência no ensino pú-
blico em todas as fases, com equida-
de, democratizando o acesso a opor-
tunidades. Para isso, o Estado realiza 
grandes investimentos na construção 
e melhoria das escolas goianas, pa-
ralelamente à valorização dos pro-
fessores e servidores administrativos, 
permitindo que sejam colocados em 
prática projetos inovadores, ousados.

Um ciclo virtuoso que teve como 
marco o lançamento de projetos como 
o Escolas Padrão Século 21, hoje uma 
realidade. Outro sucesso é a Platafor-
ma Goiás 360, que promove maior efi-
ciência na gestão da rede de ensino e 
estimula a aprendizagem. Todas as es-
colas estaduais estão informatizadas.

Os resultados dos investimentos 
e implementação de propostas cria-
tivas e eficientes são notáveis. Goiás 
saltou da 17ª posição no ranking do 
Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) em 2007 (era 13ª 
em 2005) para a 1ª em 2013 no Ensi-
no Médio e 2ª no Ensino Fundamen-
tal. No Ensino Fundamental 2, pas-
sou da 8ª posição em 2007 para a 1ª 
em 2015, com a nota 4,7, acima da 
meta estabelecida, que era 4,5.

Diretora há sete anos do Colégio 
Polivalente Tributário Henrique Silva, 
uma das unidades com bom índice 
nas avaliações do Ensino Fundamental, 
Ivone Alberto das Dores, há 26 anos 

atuando na rede de ensino pública, 
comemora o resultado. “A escola de-
senvolveu aulas de reforço, convocou 
a comunidade escolar a participar ati-

vamente, desenvolveu projeto de lei-
tura, aulas extras, projeto Refazer, ma-
ratonas de atividades.” Tudo isso, diz, 
contribuiu para a aprendizagem, o en-
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tusiasmo e a autoestima dos alunos.
No Ensino Médio, Goiás ficou 

com o segundo lugar no Ideb em 
2015, embora com a mesma nota de 
2013 (3,8) ocupando lugar de desta-
que. A expectativa é de que, no Ideb 
de 2017, Goiás permaneça no topo 
das avaliações, em função de indi-
cadores positivos e do avanço em 
programas como Circuito de Ges-
tão para Resultados de Aprendiza-
gem e do apoio pedagógico obtido 
com a Avaliação Dirigida Amostral, 
um sistema de avaliação interno e 
bimestral, os cadernos do Aprender 
+, além das caravanas do Enem Ex-
press e Goiás Enem.

Divulgados em janeiro, os resul-

tados do Sistema de Avaliação Edu-
cacional do Estado de Goiás (Sae-
go) 2017 apontaram os melhores 
índices de proficiência em Portu-
guês e Matemática da história, com 
grandes avanços em todas as séries. 

Outra característica do Saego 
2017 foi a homogeneidade entre as 
40 regionais, uma vez que a diferen-
ça entre a maior e menor proficiên-
cia, mesmo com disparidades geográ-
ficas e socioeconômicas, ficou entre 
15,2% nas séries iniciais e 9,9% nas 
finais, confirmando maior equidade.

Há 23 anos na rede estadual de 
ensino, a professora de Língua Portu-
guesa Maria de Lourdes Vidal Pereira 
Paiva atribui a melhora nos índices de 
avaliação a uma parceria entre profes-
sores que envolve também alunos e 
a comunidade escolar. “Acreditamos 
que não é só para provas (essa dedi-
cação), os resultados são para a vida”.

A professora de Matemática Ger-
ciara Lessa de Oliveira, com 25 anos 
de experiência, lembra do estímulo a 
muitas atividades que despertam nos 
alunos a convicção de que são ca-
pazes. “Agora eles sabem que conse-
guem e passaram a enxergar os profes-
sores como parceiros".

EDuCaçÃo, Cultura E EsportE

Gerciara Lessa, professora: alunos viram que, com estudo, conseguem vencer desafios

EM 2017, OS ESTuDANTES 

DA REDE ESTADuAL 

ATINGIRAM OS MELhORES 

DESEMpENhOS DA 

hISTóRIA EM MATEMáTICA 

E pORTuGuêS

pARCERIA COM A 

uEG pOSSIbILITOu 

A fORMAçãO DE 

pROfESSORES. EM 1999, 

ApENAS 27% TINhAM 

CuRSO SupERIOR

reajuste 
de salários 
e melhores 
oportunidades
o sucesso Nos íNdices de ava-
liações reflete o trabalho de cada 
professor e de cada escola, que tem 
sido reconhecido e incentivado. Só 
no ano passado, o Governo do Es-
tado destinou mais de R$ 4 bilhões 
para a Seduce aplicar na melhoria 
de escolas, qualidade do ensino e 
carreira dos professores e servidores.

Em junho, entrou em vigor pa-
cote de benefícios, que reajustou 
o salário dos professores e do qua-
dro administrativo, além de insti-
tuir um auxílio-alimentação. Medi-
das que compõem ampla política 
de valorização do quadro de ser-
vidores das escolas goianas, entre 
elas, oportunidades de aprimora-
mento profissional.

Em 1999, só 27% dos professores 
tinham curso superior. Hoje são prati-
camente 100% e a maioria financiada 
pelo próprio Estado, por meio da Li-
cenciatura Parcelada na Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), criada em 
2000. Uma parceria da Seduce com 
a UEG vai resultar em breve no lança-
mento do Mestrado Profissional, pro-
movendo um novo salto na qualifica-
ção de professores em Goiás.
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rede estadual atinge nível de excelência
Foi AiNdA no ano 2000 que o Go-
verno de Goiás implantou a pro-
posta das escolas Padrão Século 21, 
hoje uma realidade em Goiás, com 
30 unidades entregues e outras 20 a 
serem inauguradas este ano, totali-
zando 50. O investimento, incluindo 
reformas de várias unidades e cons-
trução e cobertura de quadras espor-
tivas, ultrapassa os R$ 268 milhões.
 Essas unidades têm capacidade 
para atender até 1.600 alunos dos 
Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) 
e Médio. O projeto arquitetônico 
propicia também seu aproveitamen-
to pela comunidade em atividades 
nos finais de semana.

Goiás tem 203 Centros de Ensino 
em Período Integral, dos quais 142 
ofertam o Ensino Fundamental; 48, 
o Ensino Médio; e 13, Ensino Fun-
damental e Ensino Médio. Aprovado 
em medicina na UFG, Deivid Loren-
zo Gonçalves Soares, de 17 anos, des-
de o 6° ano aluno do Colégio Pedro 
Gomes, avalia a escola de tempo in-
tegral: “Com mais aulas, eu me apro-
ximei dos professores e me interessei 
mais pelas disciplinas. Também tive 
mais tempo para estudar.”

Em 1999, foram criados os colégi-
cos militares, que se inserem na ofer-
ta plural que o sistema público deve 

ter. A elevada qualidade de ensino fez 
com que esses colégios se tornassem 
demanda da sociedade. Hoje, há 42 
escolas militares em funcionamento, 
atendendo mais de 50 mil alunos, e 
29 já aprovadas em lei, das quais 7 
em fase de implantação.

Exemplo de excelência, o Colégio 
da Polícia Militar de Goiás Dr. Cezar 
Toledo, de Anápolis, alcançou a se-
gunda maior nota do Brasil na avalia-
ção do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb).

programas 
de incentivo 
projetam 
atletas
duAs expressivAs vitórias no ano 
passado exemplificam bem a impor-
tância dos programas de incentivo 
Pró-Atleta e Pró-Esporte, da Secreta-
ria de Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce). O judoca goiano Gustavo 
Guimarães foi o campeão Mundial 
do Combat Games, disputado em 
Nova Déli, na Índia, na categoria até 
81 quilos, e o também goiano Fer-
nando Manresa, soldado da Polícia 
Militar, sagrou-se bicampeão de ta-
ekwondo nos Jogos Mundiais de Po-
liciais e Bombeiros 2017.

  “Hoje o esporte é a melhor forma 
que temos para ensinar o caminho 
do bem, superar dificuldades, edu-
car as crianças”, destaca Fernando. 
Juntos, o Pró-Esporte e o Pró-Atleta já 
beneficiaram mais de 10 mil atletas, 
com investimento de R$ 83 milhões.

Alunos de Colégio Militar: desempenho tornou os modelos mais atrativos
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intercâmbio leva alunos para os Eua
GArANtir educAção de quali-
dade para todos, democratizando 
oportunidades e criando um am-
biente propício à preparação de 
pessoas para lidar com os desafios 
deste século, não por acaso deno-
minado século do conhecimento. 
Essa tem sido a política educacio-
nal implementada em Goiás des-
de 1999, um trabalho continuado, 
cujos frutos aparecem nos indica-
dores positivos que colocam Goiás 
à frente de outros Estados.

Para alcançar esse patamar e 
prosseguir aprimorando, o Gover-
no de Goiás investe em programas 
de intercâmbio e reforço da apren-
dizagem. Um deles é o Goiás Sem 
Fronteiras, que em 2017 propor-
cionou a 125 alunos da rede esta-
dual participar de intercâmbio de 
um mês na New Jersey City Uni-
versity, nos Estados Unidos.

Na formatura da primeira turma 
do Goiás Sem Fronteiras houve as-
sinatura de protocolo de intenções 
com a Embaixada do Canadá no 
Brasil para a inclusão do país no in-
tercâmbio e foi determinada a con-
vocação imediata de 175 estudantes 
do cadastro de reserva da primeira 
turma. Foi ainda determinado que 
a Secretaria de Estado de Governo 
(Segov), que coordena o programa, 
abra um novo edital de seleção de 
estudantes da rede pública estadual.

Nos EUA, os 125 alunos goia-
nos, selecionados entre 6 mil inscri-
tos, aprenderam mais sobre liderança 
global, empreendedorismo e tam-
bém a língua inglesa. O programa 
prevê, como contrapartida, que os 
participantes compartilhem a experi-
ência com outros estudantes da rede 
pública de ensino.

Selecionado para a primeira tur-
ma, Felipe Ramos ficou entusiasma-
do. “É uma oportunidade excelen-
te, que talvez nenhum de nós tivesse 
se não fosse por meio dessa ajuda 
do governo estadual. Estamos muito 
gratos. É um sonho”, disse. 

Estudantes goianos visitam o Museu Metropolitan, em Nova York: experiência cultural
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reforço nos estudos 
e apoio para o Enem
lANçAdo No ANo passado pela 
Secretaria da Educação, Cultura e Es-
porte (Seduce), o Caderno Aprender+ 
superou é um legado em termos pe-
dagógicos e por isso agora será am-
pliado. Em 2018, sua distribuição será 
para todos os alunos a partir do 5º 
ano. Outra novidade é que o material 
incluirá habilidades socioemocionais, 
um novo formato implementado em 
parceria com o Instituto Ayrton Sen-
na. Inicialmente, o caderno contendo 
atividades de Português e Matemática 
foi direcionado aos alunos do 5º e do 
9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio. O conteúdo é 
complementar e sistematiza o conhe-
cimento dos estudantes.

Foram entregues 474 mil exem-
plares das três edições bimestrais do 
Aprender+. A concepção do projeto e 
execução foram de responsabilidade 
de uma equipe capacitada da própria 
estrutura pública, dispensando con-
sultorias e valorizando os servidores.

Goiás eNem
Com objetivo de preparar melhor 

para o Exame Nacional do Ensino Mé-

dio (Enem), o programa Goiás Enem, 
criado em 2015, realizou no ano pas-
sado mais de 600 aulões das quatro 
áreas do conhecimento exigidas neste 
exame, além de inglês, em 28 polos 
no Estado, envolvendo 4.960 alunos 
da 3º ano do Ensino Médio da rede 
pública estadual. O projeto se expan-
diu, com a criação de um canal no 
YouTube. Todo o conteúdo segue a 
Matriz de Referência do Enem.

cArAvANA ApreNder+ 
Outra iniciativa de êxito é a Cara-

vana Aprender+, que no ano passado 
percorreu mais de 52 mil quilôme-
tros no Estado, o equivalente a mais 
de uma volta à Terra, com objetivo 
de incentivar os estudos e preparar 
melhor os estudantes para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Essa proposta também será fortaleci-
da e ampliada para chegar a todos os 
municípios do Estado. Ao longo de 
2017, a caravana levou o Caderno 
Aprender+ e o programa Enem Ex-
press Móvel para 203.900 alunos dos 
5º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e da 3º série do Ensino Médio.

Aulão da Caravana Aprender+ no Teatro Municipal de Anápolis: preparação para o Enem
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facilita 
acesso à 
escola
o pAsse livre Estudantil, da Secre-
taria de Governo (Segov), que garan-
te duas passagens gratuitas a alunos 
de escolas públicas e privadas, fe-
chou 2017 com um total de 102.218 
estudantes beneficiados. O volume 
de recursos investidos no ano ultra-
passou os R$ 38 milhões. O progra-
ma atende a uma reivindicação anti-
ga de estudantes e busca possibilitar 
o acesso de todos à escola, já que o 
deslocamento, nas grandes cidades, 
pode ser um fator de desestímulos 
para os estudantes.

Em 2017, o programa foi ampliado 
para o interior do Estado, chegando a 
Anápolis, em benefícios de 8.407 es-
tudantes. Já na Região Metropolitana 
de Goiânia, onde o programa teve iní-
cio em agosto de 2013, 92.790 alunos 
estão no cadastro atualmente. O pas-
se livre é uma ferramenta de política 
pública para a juventude, desenvolvi-
da pelo Governo de Goiás, o primeiro 
Estado do Brasil a fornecer transpor-
te público gratuito para os estudantes. 

As próximas cidades a recebe-
rem o Passe Livre Estudantil serão 
Rio Verde, Jataí e Catalão. 

EDuCaçÃo, Cultura E EsportE
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O MuNDO AbRE AS pORTAS pARA  
a Cultura Goiana

Governo destinou R$ 62,4 milhões para o setor cultural em 2017. Goiás está entre  
os três Estados brasileiros que mais investem na área

A riquezA GoiANA na arquite-
tura, literatura, música, artes plás-
ticas, teatro, cinema e demais ex-
pressões artísticas e populares tem 
sido valorizada e recebido incen-
tivos do Governo estadual. Hoje, 
Goiás é o terceiro Estado no País 
com mais investimentos em cultura.
    No ano passado, o setor cultural 
recebeu investimento recorde do Go-
verno de Goiás: R$ 62,4 milhões des-
tinados a fundos, leis de incentivo, 
programas, festivais e formação artísti-
ca, o maior montante já disponibiliza-
do para a área. Os recursos beneficia-

ram diretamente 479 projetos, mostra 
balanço da Secretaria de Estado de 
Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

A maior parte dos investimentos 
é aportada pelos dois principais pro-
gramas de fomento à cultura em Goi-
ás, o Fundo de Arte e Cultura (FAC) 
e o Programa Estadual de Incentivo 
à Cultura (Lei Goyazes), que, juntos, 
destinaram no ano passado R$ 45 
milhões para projetos culturais. 

“O Fundo de Arte e Cultura permi-
tiu que As Duas Irenes saísse do papel 
depois de cinco anos tentando outros 
editais pelo País. Era uma verba pe-

quena por ter sido o primeiro ano do 
Fundo. Tivemos complementos tam-
bém modestos da Lei Goyazes, mas 
que foram essenciais à produção”, diz 
o diretor Fabio Meira. Esses estímulos 
permitiram que o filme levasse Goiás 
ao mundo, apresentando duas novas 
atrizes e nosso Estado filmado de uma 
maneira genuína. 

As Duas Irenes teve estreia no Fes-
tival de Berlim, ganhou quatro Kiki-
tos em Gramado, ficou três meses em 
cartaz no Brasil com ótima recepção 
do público e da crítica, participou de 
40 festivais em mais de 30 países. 

As Duas Irenes, que estreou 
no festival de berlim 
e ganhou 4 Kikitos em 
Gramado:  leis de incentivo 
à cultura possibilitaram a 
produção
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oscar niemeyer é marco na capital e 
interior ganha centros culturais
está proNtA a licitação da biblio-
teca do Centro Cultural Oscar Nie-
meyer, cuja instalação aguarda ape-
nas o término da reforma do espaço. 
Será mais um atrativo do local, o úni-
co em Goiânia que leva assinatura do 
consagrado arquiteto brasileiro. 

Inaugurado no dia 30 de março de 
2006, o CCON é composto de uma 
grande esplanada retangular que sus-
tenta quatro edifícios de diferentes 
formas. Belo, amplo e marcado pelas 
famosas linhas, volumes e curvas de 
Niemeyer, esse centro consolidou-
-se como palco de variados eventos, 
a exemplo de exposições no Museu 
de Arte Contemporânea e concertos 
da Orquestra Filarmônica do Esta-
do. Por ali circulam também famílias 
e jovens que todos os dias praticam 
na esplanada atividades como patins, 
skates e bicicletas de pequeno porte.

Além de outros dez centros cultu-
rais que serão construídos no interior, 
outra estrutura que se soma ao circui-
to cultural e de negócios é o Centro de 
Convenções de Anápolis. Com 32 mil 
metros quadrados, possui espaço para 

feiras, exposições, palestras, seminá-
rios e reuniões. Além disso, conta com 
teatro de arena com capacidade para 

500 pessoas, sendo, assim, mais uma 
alternativa para recepção de apresenta-
ções artísticas em nível nacional.

festivais 
movimentam 
cidades 
goianas
umA uNião de sucesso entre cul-
tura e turismo se tornou realidade 
em cidades do interior goiano com 
a realização de festivais de músi-
ca, teatro e gastronomia, que pro-
movem valores locais e possibilitam 
rico intercâmbio, trazendo consa-
grados profissionais. Além disso, es-

EDuCaçÃo, Cultura E EsportE

Centro Cultural Oscar Niemeyer se tornou ponto de encontro da cultura e do lazer goianiense
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ses eventos movimentam a econo-
mia do Estado e geram empregos.

Um desses festivais é o Canto da 
Primavera, em Pirenópolis. Nos pal-
cos do Canto já se apresentaram ar-
tistas como Zé Ramalho, Raimundo 
Fagner, Zeca Baleiro, Alceu Valen-
ça, Elba Ramalho, Barão Vermelho, 
Cidade Negra, Paralamas do Suces-
so, Almir Sater, Chitãozinho e Xoro-
ró, Skank, Los Hermanos, Di Paulo & 
Paulino, Nando Reis, Sérgio Reis, Le-
nine e Hamilton de Hollanda.

Outro festival consolidado é o 
TeNpo, em Porangatu, no norte do 
Estado. Chegando à 17ª edição em 
2018, a Mostra Nacional de Tea-
tro atrai visitantes de vários muni-
cípios. No ano passado, o público 
foi de quase 5 mil pessoas. O in-
vestimento pelo governo estadual 
foi de R$ 1 milhão. 

Também iniciativa do Governo de 
Goiás, o Aruanã EmCanto! leva músi-
ca de qualidade ao Vale do Araguaia 
desde 2014. A Orquestra Jovem de 
Goiás acompanha os músicos regio-
nais em apresentações que chegam a 
atrair 25 mil pessoas.

GAstroNomiA
Iniciativa bem-sucedida, o Cir-

cuito Gastronômico integra vários 
municípios: São Simão, Terezópolis 
de Goiás, Nova Veneza, C idade de 
Goiás, Caldas Novas, Pirenópolis, 
Alto Paraíso, Goiânia, Trindade.

A aposentada Messias Maria Luiz, 
de 72 anos de idade, que produz fa-
rinha de mandioca e polvilho em Te-
rezópolis há mais de 30 anos e junto 
com o marido, Onofre Luiz Neto, de 
78 anos, participou da primeira edi-
ção do Terê Oxente Festival Gastro-
nômico no ano passado, só tem elo-
gios.  "Foi uma grande oportunidade, 
serviu para mostrar ao público o que 
produzimos com tanto zelo.

Promovido pela Goiás Turismo, 
há também o Circuito das Cavalha-
das, que valoriza um dos mais be-
los espetáculos do nosso folclore, e o 
Celebrar, com participação de artis-
tas católicos e evangélicos em even-
tos que atraem milhares de pessoas.

Com nova estrutura, o Cavalhódromo de pirenópolis recebe uma das festas mais tradicionais de Goiás

Centro Cultural Cora Coralina, no coração de Goiânia, sedia exposições e apresentações artísticas

Centro de Convenções de Anápolis: mais uma opção para eventos de negócios e de artes
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patrimônio da humanidade  
e casa do cinema ambiental 
o FestivAl iNterNAcioNAl de 
Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), 
na cidade de Goiás, chega à sua 
20º edição em 2018 consolidado 
como o maior festival de cinema 
ambiental da América Latina.  A 
reabertura do teatro São Joaquim  é 
parte de contínuas restaurações de 
obras e resgate de bens imateriais 
que, não fosse assim, poderiam se 
perder na cidade, que é Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

Para a conquista desse título, um 

dos acontecimentos mais marcantes 
do Estado de Goiás nas duas últimas 
décadas, houve empenho total do 
Estado na elaboração do dossiê e re-
alização de obras, entre elas de sa-
neamento e fiação subterrânea, para 
obter vitória na votação pela Unes-
co, em dezembro de 2001. O pró-
prio Fica fez parte da estratégia para 
entrar na lista de Patrimônio Mun-
dial, favorecendo ainda a despolui-
ção do Rio Vermelho e a preserva-
ção da Serra Dourada.

Cineteatro São Joaquim, na Cidade de Goiás: restaurado, volta a ser palco do fica
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Música de 
concerto 
onde o povo 
está
umA dAs mAiores responsáveis 
pela projeção de Goiás no cenário 
nacional e internacional, a Orquestra 
Filarmônica de Goiás realizou 174 
eventos desde 2014, ano em que as-
sumiu a regência o consagrado maes-
tro britânico Neil Thomson, atraindo 
público de 177,5 mil pessoas. Foram 
concertos, atividades educacionais, 
concursos de composição e de jo-
vens talentos da música, workshops 
de regência, além de apresentações 
em palcos abertos e das turnês esta-
duais e nacionais.

Para democratização do aces-
so à música de concerto, em todas 
as temporadas há apresentações em 
parques de Goiânia e em cidades do 
interior, além de tradicionais espaços 
como o Teatro Goiânia e o Centro 
Cultural Oscar Niemeyer. 

Também com intensa participa-
ção em atividades comunitárias, a 
Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 
ganhou nova dimensão com as novas 
instalações do Centro de Educação 
Profissional em Artes Basileu França.

Sob a coordenação do maestro 
Eliseu Ferreira, a OSJG realiza cerca 
de 40 concertos anuais e fez turnês 
internacionais, na Espanha, em 2011, 
na Venezuela, em 2013 e 2015, na 
Alemanha, em 2014, e na China, no 
final de 2016 e início de 2017. Atual-
mente, conta com 200 membros di-
vididos entre a Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás, Orquestra Sinfônica 
Jovem Pedro Ludovico Teixeira,  Coro 
Sinfônico Jovem de Goiás e na Banda 
Sinfônica Jovem de Goiás.

A Sinfônica Jovem é um dos desta-
ques do Itego em Artes Basileu Fran-
ça. O Itego atende cerca de 5 mil alu-
nos por ano.
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uEG SE pREpARA pARA ENTREGAR 
o DiploMa núMEro 100 Mil

universidade Estadual de Goiás conta hoje com 45 câmpus, quase todos com sede própria,  
e agora oferece vagas para Medicina e Direito

quANdo Foi criAdA em 1999, 
a Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) reunia 12 Instituições de En-
sino Superior, atendia 9 mil alunos e 
contava com 719 professores. Hoje, 
são 45 unidades em diversos muni-
cípios, com quase 23 mil alunos e  
1.900 professores.  Agora, a institui-
ção caminha para entregar o diploma 
de número 100 mil - um marco histó-
rico previsto para 2019.

Com a ampliação e melhoria da 
estrutura, cresce a oferta de novos 
cursos pela UEG, como os recém-
-lançados de Medicina, em Itum-
biara, e Direito para os Câmpus de 
Aparecida de Goiânia, Morrinhos, 
Pires do Rio, Uruaçu e Iporá. 

Já estão implantados os de Medici-
na Veterinária, em São Luís de Montes 
Belos; Agronomia, em Posse; Sistemas 
de Informação, em Trindade; e bacha-
relado em Educação Física, em Goiâ-
nia, Itumbiara e Porangatu.

A UEG também aposta na pesquisa 
e na pós-graduação. “Isso mostra o po-
tencial de formação da instituição tam-
bém no escopo da produção científica 
e intelectual”, analisa Debborah Gon-
çalves Bezerra, graduada em Farmá-
cia no Câmpus Henrique Santillo, em 
Anápolis, e que obteve o título de mes-
tre no programa de pós-graduação em 
Recursos Naturais do Cerrado (Renac), 
onde cursa atualmente o doutorado. 

Mateus Morais Santos, que fez 
a centésima defesa de tese no pro-
grama de Mestrado em Engenharia 
Agrícola, no Câmpus de Anápolis, 
elogia os professores. “Todos têm 
pós-doutorado e publicações em re-
vistas científicas, estão no mesmo 
nível dos profissionais das melhores 
universidades do País”. 

Laboratório no Câmpus de Itumbiara, que agora vai oferecer também o curso de Medicina
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MuDANçA DE GESTãO pROVOCA 
rEvoluçÃo na saúDE

Decisão ousada para a época, a administração dos hospitais públicos por Organizações Sociais 
mudou o panorama da saúde pública em Goiás

A buscA pelA qualidade total desde 
o primeiro atendimento ao paciente, 
o que se traduz em eficiência, huma-
nização (que abrange também a famí-
lia), excelência no diagnóstico e nas 
práticas médicas, entre outras medi-
das, levou o Governo de Goiás a uma 
das decisões mais acertadas e que re-
volucionou o atendimento aos pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Estado: a gestão das unidades de 
saúde por Organizações Sociais em 
Saúde (OSs). A parceria começou em 
2002, com o Centro de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo 
(Crer), teve seu auge dez anos depois, 
em 2012, e consolidou-se em 2013. 
Hoje são 17 unidades administradas 
por meio de contratos de gestão com 
metas bem definidas, que vêm sendo 

alcançadas e superadas.
A adoção do modelo de parceria 

com Organizações Sociais em Saúde 
permitiu que o Estado de Goiás aper-
feiçoasse a qualidade dos serviços, 

dando um salto qualitativo na gestão, 
com resultados imediatos reconhe-
cidos pela população. A quantidade 
de leitos oferecida teve um aumento 
de 62,74% entre 2011 e 2017, o que 
teve reflexo imediato em serviços 
como internações, cirurgias e atendi-
mentos ambulatoriais. Em síntese, a 
saúde melhorou. E muito.

A gestão por OS também apre-
senta salto quantitativo na presta-
ção de serviços. Entre 2011 e 2017, 
a evolução no número de interna-
ções apresentou um crescimento 
de 69,45%; de cirurgias, 50.92%; 
de atendimentos ambulatoriais de 
76,40%. Com isso, cinco unidades 
receberam o selo Organização Na-
cional de Acreditação (ONA), enti-
dade que avalia a qualidade dos ser-
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viços de unidades hospitalares.
Com o ganho de qualidade em 

um serviço de saúde alcançam-se 
níveis mais elevados de segurança, 
tanto para o paciente como para o 
colaborador, devido à padroniza-
ção de procedimentos operacionais 
dentre outras medidas. Após a ado-
ção do modelo de gestão por OS, as 
unidades hospitalares da rede pró-
pria do Estado de Goiás têm busca-
do a certificação de qualidade junto 
à ONA com sucesso. ONA. Atual-
mente os hospitais do Estado pos-
suem a seguinte acreditação.

Importante ressaltar que mes-
mo com a elevação dos números 
de atendimentos e da qualidade 
dos serviços oferecidos, o aumento 
no custeio ficou abaixo da inflação. 
Os dados estão todos no Portal da 
Transparência, possibilitando o con-
trole por quaisquer interessados.

coNtrole
A SES desenvolveu um aprimo-

rado mecanismo de controle da atu-
ação das OSS à frente dos hospitais 
públicos. Mensalmente, as organiza-
ções sociais disponibilizam os dados 
sobre os atendimentos prestados, in-
vestimentos realizados, aquisições fei-
tas, entre outros. A cada seis meses, 
todas essas informações são analisa-
das para verificar se estão de acordo 
com as metas traçadas. Essa análise 
mais aprofundada permite ao corpo 
técnico da SES acompanhar a produ-
tividade dos hospitais, além de viabi-
lizar um planejamento estratégico dos 
serviços oferecidos nas unidades.

GESTãO pOR OS AVANçA 

NA pRESTAçãO DE 

SERVIçOS. CRESCERAM 

INTERNAçõES: 

69,45%;  CIRuRGIAS: 

50.92%; ATENDIMENTO 

AMbuLATORIAL: 76,40%. 
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A mudANçA No modelo de ges-
tão dos hospitais públicos de Goi-
ás teve início há 15 anos, o que evi-
dencia uma visão estratégica colocada 
em ação no início dos anos 2000. O 
Centro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (Crer) entrou em 
funcionamento em 25 de setembro de 
2002 e se consolidou como um mo-
delo de eficiência na gestão e de exce-
lência no atendimento. Tanto que foi o 
primeiro centro de reabilitação no Bra-
sil acredita com excelência pela ONA 
e o primeiro hospital público com 
atendimento exclusivo pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) da Região Cen-
tro-Oeste com essa certificação.

O Crer é reconhecido como Cen-
tro Especializado em Reabilitação 
(CER IV) pelo Ministério da Saúde, o 
que significa que é habilitado a atuar 
na reabilitação das quatro modalida-
des de deficiência: física, auditiva, vi-
sual e intelectual. Graças à busca in-
cansável por indicadores de qualidade 
e aperfeiçoamento, o Crer tornou-se 
um polo disseminador de modelos e 
práticas que contribuem para o desen-
volvimento da saúde no âmbito nacio-
nal. Uma instituição madura em seu 
histórico de conquistas e realizações.

expANsão
Desde sua criação, em 2002, e 

graças ao sucesso da abordagem e 
ao fato de ter se tornado referência, o 
Crer experimentou significativo cres-
cimento de sua estrutura, tanto físi-
ca e organizacional como no âmbito 
do atendimento e prestação de servi-
ços oferecidos. Iniciou suas ativida-
des com 8.823 metros quadrados, e 
conta atualmente com 33.275 metros 
quadrados de área construída. 

 O Crer é equipado com apa-
relhos modernos, conta com uma 
equipe qualificada e comprometida, 
e prima por oferece conforto e segu-
rança aos pacientes e colaboradores. 
A mais recente obra de ampliação é 
o novo Centro de Diagnóstico com 
uma área de 3,5 mil metros quadra-

dos. Com cinco pavimentos, o pré-
dio oferecer uma estrutura comple-
xa, ampla e moderna. Tudo isso com 
o objetivo principal de humanizar e 
otimizar o atendimento.

Administrado pela Associação 
Goiana de Integralização e Reabili-
tação (Agir), o modelo de gestão do 
Crer chama a atenção de diversos Es-

tados, países e instituições de saúde.
Hospital de Ensino, certifica-

do em 2014 pelos Ministérios da 
Saúde e Educação, o Crer já conta 
com programas de Residência Mé-
dica em Anestesiologia, Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, Medici-
na Física e Reabilitação (Fisiatria) e 
Otorrinolaringologia.

hospital Crer é modelo de eficiência e excelência no atendimento a pacientes 
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Coragem garantiu histórico de sucesso
A implANtAção do modelo de ges-
tão por organizações sociais no Cen-
tro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo foi o embrião 
de uma história de coragem e suces-
so. Foi bem-sucedida desde o início 
e ainda passou por aprimoramentos 
ao longo dos anos, de modo que em 
2011 o Governo de Goiás já tinha 
uma ideia formatada e amadurecida 
do que iria adotar nos demais hospi-
tais da rede pública do Estado. 

Os demais hospitais que fizeram 
a transição para o novo modelo de 
gestão foram: Hospital Estadual Al-
berto Rassi (HGG), Hospital de Ur-
gências de Goiânia (Hugo), Hospital 
de Doenças Tropicais (HDT), Hos-
pital Materno-Infantil (HMI), e, pos-
teriormente, agregados por meio de 
decreto às OS, Hospital de Derma-
tologia Sanitária e Reabilitação San-
ta Marta - HDS (administrado pelo 
Crer), Maternidade Nossa Senhora 
de Lourdes, Condomínio Solidarie-
dade (HDT) e Hospital de Urgên-
cias de Trindade (Hutrin). A gerência 
do Hospital Estadual Ernestina Lo-
pes Jaime, em Pirenópolis, também 
foi repassada para uma Organização 
Social. 

coNsolidAção
Pesquisa do Instituto Serpes cons-

tatou índices de satisfação acima de 
90%, na média nos hospitais da rede 
estadual. São pessoas como o pacien-
te Marcondes da Silva Rodrigues, que 
passou por um transplante de rins 
no HGG. Para ele, o transplante foi 
como viver novamente. “Agora eu te-
nho asas para voar. Antes, a hemo-
diálise era um tipo de prisão e agora 
quebraram as correntes que me apri-
sionavam”, disse o funcionário pú-
blico, que foi operado em julho de 
2017. A paciente Katiley Morais Neto 
também está feliz com o novo órgão. 
Ela perdeu boa parte das funções re-
nais por conta de uma nefrite e fazia 
hemodiálise há cinco anos. “Não es-
perava que seria tão rápido”, diz. hospital do Servidor: referência em atendimento ao funcionalismo

hugol: maior hospital público de urgências do Centro-Oeste

hugo: reestruturado e modernizado se tornou uma unidade de excelência

fotos: SES



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO 69

saúDE

Crer: atendimento reconhecido com o ONA3 hutrin: unidade de qualidade também para o interior

hurso: localização estratégica no Sudoeste

huana: referência em saúde em Anápolis

huapa atende segunda maior população do Estado
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Goiás Contra 
a Dengue 
reduz 
notificações
No FiNAl de 2015, no ano de 
maior índice de infestação pelo Ae-
des aegypti no Estado, a Secretaria 
da Saúde de Goiás lançou o progra-
ma Goiás contra o Aedes com o pro-
pósito de eliminar os focos do mos-
quito transmissor de dengue, zika e 
chikungunya em todos os municípios 
goianos. O programa, efetivado em 
parceria com o Corpo de Bombeiros 
Militar, prefeituras municipais e enti-
dades civis, consiste na realização de 
visitas aos imóveis residenciais e co-
merciais para a inspeção e conscien-
tização da população. Os resultados 
são extremamente positivos. 

Houve uma redução de mais de 
50% no número de notificações, re-
dução de 36% no número de óbitos. 
Goiás saiu de 8 milhões de visitas do-
miciliares para mais de 21 milhões por 
ano e é o único Estado do País a regis-
trar as informações de 100% de todos 
os seus municípios, sendo o destaque 
nacional ao Ministério da Saúde pelo 
sistema que é utilizado para monitora-
mento do Aedes -SIMAZ. 

Equipes da saúde no combate ao mosquito Aedes 
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Mais saúde leva atenção 
primária ao interior
A priorizAção das ações básicas 
nos municípios é uma estratégia que 
já produz resultados significativos e 
foi institucionalizada em Goiás pela 
Secretaria de Estado da Saúde em no-
vembro de 2015, quando foi implan-
tado o Programa Mais Saúde para 
Goiás/Goiás Mais Competitivo e Ino-
vador. Tal programa, visa promover a 
atualização de todos os profissionais 
de saúde que atuam na atenção pri-
mária e proporcionar a expansão e a 
assistência básica mais qualificada à 
população. Já foram realizadas seis 
oficinas do programa, contemplando 
99% dos municípios goianos, com a 
qualificação de mais de 14 mil pro-
fissionais da atenção básica. 

O fortalecimento da atenção pri-
mária é de fundamental importân-
cia, pois essa é a porta de entrada 
do cidadão no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A ação visa diminuir 
a quantidade de encaminhamentos 
para os serviços de saúde de média 
e de alta complexidade. Os pro-
fissionais recebem capacitação de 
centros de excelência, como a Uni-
versidade de Brasília. 

Um exemplo da melhoria no 
atendimento é verificado na Re-
gional de Saúde Entorno Sul. A 
população dos  municípios da re-
gião – Luziânia, Valparaíso, Cida-
de Ocidental, Novo Gama, Cristali-
na, Santo Antonio do Descoberto e 
Águas Lindas de Goiás – já experi-
mentou os benefícios da iniciativa. 

Nas unidades de saúde de tais 
municípios, selecionadas como pilo-
to para o programa, os pacientes são 
atendidos com hora marcada e fazem 
consultas para diferentes especialida-
des no mesmo dia. Os prontuários 
são separados por núcleo familiar, o 
que possibilita o conhecimento mais 
aprofundado de cada família. Além 
disso, a comunidade de toda a área 
de abrangência da unidade é assisti-
da de forma rotineira por agentes co-

munitários de saúde. 
Em Luziânia, a unidade que fun-

ciona como laboratório é localizado 
no Setor Sol Nascente. A técnica de 
enfermagem Débora Maiara de Sou-
za diz que os usuários têm elogiado a 
implantação do banco de horas, com 
o agendamento das consultas. A ação 
também tem possibilitado um atendi-
mento mais qualificado. A melhoria 
significativa na assistência é percebi-
da pela dona de casa Maria das Do-
res da Silva, que realiza consultas e 
acompanha os familiares na unidade. 
“O bom atendimento nessa unidade 
faz a diferença para nós”, sublinha. 
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Maria das Dores: bom atendimento faz a diferença
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INSTRuMENTO DE GESTãO  
é rEfErênCia MunDial

Conecta SuS completa três anos como referência para outros Estados e até para outros  
países, como Canadá, Dinamarca, China e Moçambique

com três ANos de funcionamen-
to, o Centro de Informações e Deci-
sões Estratégicas em Saúde - Conecta 
SUS Zilda Arns Neumann se tornou 
ferramenta imprescindível para a ges-
tão da saúde em Goiás, e se conso-
lidou como modelo para o País e o 
exterior. Ao completar três anos de 
atividades, em dezembro de 2017, o 
ambiente tecnológico já tinha rece-
bido a visita de 21 comitivas de au-
toridades de 23 Estados da Federação 
e do Distrito Federal, entre eles go-
vernadores e secretários da saúde, de 
instituições ligadas à saúde e de uni-
versidades, além de ministros de Es-
tado, entre eles, o da Saúde.

Além disso, técnicos do Ministério 
da Saúde estão estudando o Conecta 
SUS, que está sendo se consolidando 
como referência para a criação do e-
-SUS Gestor, ferramenta que será usa-
da para subsidiar os gestores em Saú-
de na tomada de decisões. Baseado 
na experiência goiana, o Ministério 
do Desenvolvimento Social também 
criará o Conecta SUAS, com indica-
dores da assistência social.

Projeto inédito na área da saúde 
no País, o Conecta SUS está instala-
do na sede da Secretaria de Estado da 
Saúde, e monitora, em tempo opor-
tuno, diversas informações em Saúde 
do Estado, para subsidiar técnicos a 
coordenarem, com precisão, ativida-
des, ações e políticas da Secretaria. 

visitAs
Atualmente, são contabilizadas 

visitas de delegações de 23 Estados 
brasileiros, além do Distrito Fede-
ral, quatro ministros de Estado e re-
presentantes dos governos da China, 
Burkina Faso, Canadá, Dinamarca e 

Moçambique e ainda, pesquisado-
res de universidades norte-america-
nas, cientistas franceses e da China. 
No Brasil, o governo do Tocantins já 
adotou o modelo, chamado de Inte-

gra SUS, implantado em cooperação 
com a equipe e tecnologia cedida 
pela Secretaria de Saúde de Goiás.

AmbieNte tecNolóGico
No Conecta, há dois espaços de 

reuniões agradáveis, com apoio de 
tecnologia da informação avança-
da, que facilita as discussões e inte-
gração das áreas. Há 86 monitores 
que formam 15 painéis. O Conecta 
SUS também possui uma estação in-
tegrada com estações Conecta SUS 
instaladas pelo governo estadual nas 
18 Regionais de Saúde e ainda nes-
te ano, com todos os 246 municípios 
goianos, a fim de permitir videocon-
ferências entre os técnicos e opera-
dores do sistema no território goiano.

86 MONITORES fORMAM 

15 pAINéIS DO CONECTA 

SuS DA SECRETARIA DA 

SAúDE, quE CONTROLAM 

A GESTãO DA SAúDE 

NOS 246 MuNICípIOS 

GOIANOS

Sala do Conecta SuS, na Secretaria da Saúde, tecnologia a favor da saúde
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Maior do Centro-oeste, hugol realiza 
mais de 4,3 milhões de procedimentos
umA dAs obrAs emblemáticas do 
Governo do Estado, por seu tamanho 
e também pelo alcance, o Hospital 
de Urgências da Região Noroeste de 
Goiânia Governador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol) já fez a diferença na 
vida de milhares de pessoas. Em 30 
meses – de julho de 2015 a dezembro 
de 2017 –, o hospital realizou mais de 
4,3 milhões de procedimentos.

O cuidado dedicado às vidas foi 
avaliado pelos usuários com 97% de 
satisfação, o que reflete a filosofia de 
trabalho voltada à humanização do 
atendimento e, acima de tudo, à re-
solutividade, com qualidade e segu-
rança para os pacientes. 

Quanto à origem dos pacien-
tes, 60% são moradores de Goiânia, 
principalmente da Região Noroes-
te, e 39% de outros municípios de 
Goiás. Além disso, 1% dos atendi-
mentos foi dedicado a pacientes de 
outros Estados, denotando a repre-
sentatividade que o hospital tem ob-
tido no âmbito nacional.

Atuar na educação em saúde da 
comunidade da Região Noroeste é 
uma das ações contínuas realiza-
das pelo Hugol desde 2016. Des-
de então, a unidade de saúde, por 
meio de seus programas institucio-
nais Pare – Prevenção de Acidentes 
e Reeducação no Trânsito, Hugol 
na Comunidade e Hugol nas Esco-
las, já interagiu com 29.349 pesso-
as, realizando orientações ou pro-
cedimentos de saúde.

A satisfação pelo atendimento foi 
expressada pelos usuários em regis-
tros no Serviço de Atendimento ao 
Usuário/Ouvidoria do Hugol. Um 
deles foi Adonias Leonardo da Sil-
va, internado após sofrer um aciden-
te automobilístico. "O atendimento 
foi muito rápido. Aqui tudo é muito 
bom, nota 10", disse. Ele declarou, 
ainda, que a unidade hospitalar tem 
atendido com grande satisfação os 
desejos e anseios dos goianos. 

Adonias Silva: recebi atendimento excelente no hugol. Tudo aqui é muito bom

hu
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Credeq inova a assistência a dependentes
em um ANo, o Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Quí-
mica (Credeq) de Aparecida de Goiâ-
nia atendeu 383 pacientes. No perío-
do, foram realizados no local mais de 
114 mil atendimentos multidiscipli-
nares, entre atividades de psicologia, 
enfermagem, assistente social, terapia 
ocupacional, dentre outras. O Credeq 
é uma unidade da Secretaria de Esta-
do da Saúde de Goiás (SES-GO). Ela 
possui 96 vagas e dois ambulatórios. 
As vagas estão distribuídas em: 36 
masculinas para adultos, 24 femininas 
para adultas, 36 infantojuvenis (12 fe-
mininas e 24 masculinas). O Governo 
de Goiás investe mensalmente R$ 2,7 
milhões na manutenção da unidade.

O Credeq – Prof. Jamil Issy é a 
primeira unidade de saúde pública 
e gratuita no tratamento de depen-
dentes químicos inaugurada pela ad-
ministração estadual. A meta é que 
entrem em funcionamentos outras 

quatro unidades. Edificada em 10 
mil metros quadrados, ela se dife-
rencia do conceito de comunidades 
terapêuticas por disponibilizar assis-
tência e acompanhamento biológi-
co, por meio do corpo médico, for-
mado por psiquiatras e clínicos.

projeto terApêutico
O projeto terapêutico do Credeq é 

assentado em quatro programas pila-
res: Candeeiro (desenvolvimento do 
autoconhecimento), Bumerangue (tra-
balho do autocontrole das emoções e 
dos comportamentos), THS (reestrutu-
ração das relações interpessoais, por 
meio do melhoramento das habilida-
des sociais de cada indivíduo) e o Pre-
venção às Recaídas (PR). Apesar de 
serem aplicados de forma simultânea, 
o PR é reforçado no último mês da in-
ternação, onde são criadas situações e 
esclarecidos conceitos.

O foco do tratamento é o desen-

volvimento do indivíduo, por meio 
do seu empoderamento, com vistas 
a proporcionar ferramentas que lhe 
torne protagonista das suas decisões, 
uma vez que não existe nenhuma 
barreira entre o indivíduo e a droga. 
O trabalho terapêutico na condição 
hospitalar também é desenvolvido 
no âmbito ambulatorial. 

reGulAção
A chegada de pacientes ao Cre-

deq ocorre por intermédio do Comple-
xo de Regulação Estadual, da Secreta-
ria de Estado da Saúde de Goiás. É ele 
que recebe as demandas e faz o en-
caminhamento. A solicitação da vaga 
pode ser efetuada por todas as secre-
tarias Municipais da Saúde. Entretanto, 
em algumas cidades goianas, a requi-
sição é executada pelos CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial). É importante 
frisar que o Credeq disponibiliza vagas 
para consultas de avaliação. 
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Pacientes do Credeq recebem atendimento multiprofissional, com atividades ocupacionais que colaboram com o tratamento
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IpASGO LIDERA ASSISTêNCIA  
à SAúDE no CEntro-oEstE
Com especialidades diversificadas, Instituto atende a quase 10% da população de Goiás

mAior estruturA de assistên-
cia à saúde na Região Centro-Oes-
te e segunda autarquia do gênero no 
País, o Ipasgo possui uma rede com 
mais de 4 mil prestadores, entre pro-
fissionais liberais, clínicas, hospitais, 
o Instituto de Assistência aos Servi-
dores Públicos de Goiás, o Ipasgo, 
atende atualmente cerca de 10% da 
população do Estado – o que corres-
ponde a 644 mil usuários, cerca de 
10% da população de Goiás. 

Originalmente, o Instituto atendia 
aos servidores estaduais ativos e ina-
tivos e seus dependentes, com ade-
são facultativa. Entretanto, a legis-
lação que rege seu funcionamento 
permite convênios com outras estru-

turas para a oferta de serviços, como 
no interior. Somente em 2017, cinco 
grandes unidades passaram a aten-
der aos usuários do Ipasgo em Cal-
das Novas, Jataí, Itumbiara, São Luís 
de Montes Belos e Luziânia.

Dois fatores têm contribuído para 
a adesão de novos usuários ao plano. 
O primeiro é a normalização dos ser-
viços, garantida pelo pagamento em 
dia das faturas, e a presença mais for-
te nos municípios. Hoje, mais de 150 
prefeituras goianas oferecem o plano 
aos seus servidores.

AteNdimeNto AGilizAdo
A partir de 2011 uma ofensiva de 

gestão deu agilidade no atendimento 

aos usuários do Ipasgo. Com um in-
vestimento inicial de R$ 17 milhões, 
as solicitações foram informatizadas. 
Hoje, mais de 95% das demandas, 
como emissão de consultas e libera-
ção de procedimentos cirúrgicos, são 
resolvidas pela internet.

Os serviços ficaram mais acessí-
veis com a modernização do portal 
do Ipasgo que passou a operar com 
uma capacidade maior, disponibili-
zando o agendamento de consultas 
aos usuários. Em 2015 foi ofereci-
do o aplicativo Ipasgo Fácil, pionei-
ro entre os planos de saúde de Goi-
ás. O usuário acessa, pelo celular, 
profissionais, clínicas, laboratórios 
e hospitais credenciados. A criação 

SE
S

hospital do Servidor, construído na região sul de Goiânia, é a concretização de um sonho
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servidor 
ganha hospital 
próprio em 
Goiânia
erGuido No pArque Acalanto, 
região sul de Goiânia, o Hospital do 
Servidor Público é a concretização de 
um sonho de décadas. Segunda maior 
unidade hospitalar de Goiás, com 211 
leitos, ele nasce para ser o porto segu-
ro dos usuários do Ipasgo. O hospital, 
de alta complexidade, entra em ope-
ração por etapas para que o funciona-
mento seja pleno em cada fase.    

Inicialmente serão abertos os 18 
consultórios para o atendimento am-
bulatorial, priorizando as especialida-
des carentes na rede conveniada. Na 
segunda etapa, prevista para entrar em 
operação até o fim deste ano, come-
çam a funcionar as alas destinadas a 
exames de diagnóstico por imagens.,  

Na última fase, já completamen-
te equipado, a unidade vai ofere-
cer todos os serviços de um grande 
hospital, incluindo o atendimento 
completo em casos de urgência e 
emergência. Para a construção do 
Hospital do Servidor Público o 
Ipasgo investiu R$ 73 milhões.

da Central de Agendamento conso-
lidou o acesso dos usuários do Ipas-
go às consultas na rede convenia-
da. Mensalmente, mais de 55 mil 
pessoas são atendidas no local.  

especiAlidAdes sem FilAs
Em junho de 2016 o Ipasgo inau-

gurou, no Setor Universitário, em 
Goiânia, o Ambulatório de Espe-
cialidades, que atende 3 mil pesso-
as por mês. O serviço reduziu mui-

to o tempo de espera para esse tipo 
de consulta, como endocrinologia, 
neurologia e reumatologia. Na re-
lação há também subespecialida-
des direcionadas a crianças e ado-
lescentes. Gestantes podem fazer na 
unidade o pré-natal, já com o enca-
minhamento para um hospital.

As consultas são marcadas pelo 
0800-62-1919 e atendidas das 7 às 
19 horas na unidade, à Rua 229, 
número 130, Setor Universitário, 
em Goiânia.

saúDE
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Concursos, aquisição de equipamentos, novos presídios e inteligência começam  
a dar resultados e índices de criminalidade têm queda acentuada

os iNvestimeNtos em segurança 
pública em Goiás têm subido ano a 
ano, chegando a mais de 13% do or-
çamento do Estado (veja quadro na 
página 79). O resultado mais visível 
a queda nos índices de criminalida-
de. Em 2017, todos os 12 indicado-
res criminais monitorados tiveram 
redução, o que comprova a eficiên-
cia das ações voltadas para a desar-
ticulação do crime organizado e a 
punição dos criminosos. 

O comparativo de janeiro a de-
zembro de 2017 com igual período de 
2016 traduz essa política em números. 
Homicídios recuaram 12,53%; estu-
pros apresentaram queda de 10,28%; 

latrocínios baixaram 37,72%, enquan-
to as tentativas de homicídio caíram 
20,46%. Roubos a transeuntes caíram 
26,37%, ao passo que roubos de veí-
culos cederam 25,92%. Casos de rou-
bos em comércios recuaram 33,64% 
e roubos em residências (-21,74%). O 
relatório do Observatório de Seguran-
ça, da Secretaria de Segurança Pública 
,também aponta queda de 19,23% no 
número de furtos a transeuntes, bem 
como redução de 12,65% nos furtos 
de veículos. Furtos em comércio regre-
diram 16,13%; em residências, 4,52%.

Para obter esse resultado, foram 
feitos investimentos desde aquisição 
de viaturas, equipamentos, fortaleci-

mento dos serviços de inteligência e 
novos concursos. Outro aspecto im-
portante é a integração entre as for-
ças policiais. As ações conjuntas ti-
veram início em 2016, quando foi 
idealizado e instituído o Pacto Inte-
grador de Segurança Interestadual 
que reúne Estados de todas as regi-
ões do País em ações de inteligência 
e operações integradas no combate 
ao crime organizado.

Dezenas de organizações cri-
minosas foram identificadas e des-
manteladas pelas forças policiais 
nessa atuação integrada que tam-
bém apreendeu grandes quantida-
des de drogas e armas.

LuTA INCESSANTE Contra  
o CriME
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Goiás investe r$ 150 milhões em presídios

com iNvestimeNtos totais de R$ 
150 milhões, o Governo de Goiás am-
plia as ações para o fortalecimento do 
sistema prisional no Estado. Só em fe-
vereiro, foram entregues duas unida-
des prisionais, nas cidades de Anápolis 
e Formosa. Com isso, foram acrescen-
tadas, de imediato, 600 novas vagas no 
sistema. Até o final do ano, com a con-
clusão das obras de Planaltina, Águas 
Lindas e Novo Gama, o total de novas 
vagas chegará a 1.588.

Assim como as obras físicas, a Su-
perintendência de Administração Peni-
tenciária aplicou nos últimos anos, R$ 
11,21 milhões em aparelhamento das 
unidades goianas. No total, todas essas 
obras e investimentos somam mais de 
R$ 171 milhões e a criação de 2.170 
vagas no sistema penitenciário.

Novos
Além das obras estruturais, com 

investimento de R$ 19 milhões oriun-
dos de parceria do Governo Federal, 
com contrapartida do Estado, o presí-
dio receberá ainda R$ 6,5 milhões em 
aparelhamento e custeio.

As novas 300 vagas do presídio de 
Formosa também foram concluídas. 
A obra custou R$ 19 milhões. O pre-
sídio tem 6 mil metros quadrados de 
área edificada, refeitório, sala de aula, 
pátio de sol, área para atendimento 

psicológico e espiritual, além de gal-
pões e guaritas de segurança. 

No município de Águas Lindas, o 
valor investido chega a R$ 21 milhões 
e as obras já estão 80% concluídas. 
Cada unidade possui alojamentos di-
vididos em duas alas de 150 celas 

sEGurança
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presídio de Anápolis abre mais vagas para detentos, garantindo mais conforto e segurança 
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cada. Em Novo Gama, 60% da cons-
trução do presídio já foi finalizada. 

plANAltiNA  
Três dos cinco novos presídios que 

estão sendo construídos pelo Gover-
no de Goiás estão no Entorno do Dis-
trito Federal. Juntas, as unidades pe-
nitenciárias de Planaltina de Goiás, 
Águas Lindas e Novo Gama represen-
tarão o acréscimo de 988 vagas no sis-
tema carcerário goiano.

Outras unidades receberam re-
formas para ampliação. Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Planaltina de 
Goiás, Anápolis e Pirenópolis. Em 
outubro de 2017, foi inaugurado o 
novo presídio de Jataí, com capaci-
dade para receber 86 detentos. 

Em Goiânia, o perímetro da 
Casa do Albergado Ministro Gui-
marães Natal foi revitalizado, uma 
ação com investimento de R$ 360 
mil, oriundos de parceria entre os 
Governos Federal e Estadual. Em 
Aparecida de Goiânia, no presídio 
feminino Consuelo Nasser, foram 
geradas mais 48 vagas com a refor-
ma, no valor de R$ 1,9 milhões. 

No Complexo Prisional, também 
em Aparecida de Goiânia, outra obra 
que ampliou a capacidade do siste-
ma carcerário goiano foi a constru-
ção do Centro de Triagem. 

odeNir GuimArães
Foi realizada uma adequação 

da Penitenciária Odenir Guimarães 
(POG), além da reforma da cozinha 
do Complexo. Os investimentos so-
mam R$ 9 milhões. Jataí e Planaltina 
também receberam obras de refor-
mas somando 172 vagas. Já a cadeia 
pública de Pirenópolis abriu 64 va-
gas ao custo de R$ 665 mil.

O Governo de Goiás aumentou em 
60,25% os investimentos no sistema 
prisional nos últimos quatro anos.  O 
montante a mais aplicado nesse perí-
odo foi de R$ 138 milhões. Em 2014, 
o governo destinou aos presídios R$ 
312 milhões. No ano seguinte, os in-
vestimentos passaram para R$ 338 mi-
lhões. Um ano depois, foram aplica-
dos mais R$ 391 milhões e, em 2017, 

o volume de recursos para os presídios 
goianos saltou para R$ 501 milhões. 

Os investimentos se avolumaram 
principalmente em função do au-
mento do efetivo de agentes prisio-
nais e da melhoria das condições e 
da infraestrutura nas unidades prisio-
nais, além da construção de novos 
presídios. Só no último ano, o núme-
ro de agentes prisionais efetivos sal-
tou de 748 para 1.587 profissionais. 

Em 2017, o estado de Goiás re-
cebeu do Fundo Penitenciário Na-
cional R$ 32 milhões. Esses recursos 
estão sendo em parte utilizados na 
construção da unidade prisional de 
Planaltina, ao custo de R$ 29,67 mi-
lhões. Os R$ 2,37 milhões restantes 
estão sendo investidos em aparelha-
mento do sistema, como aquisição 
de algemas, escudos balísticos, más-
caras de gás, capacetes balísticos.

As forças policiais têm recebido equipamentos e veículos novos constantemente
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CIICC integra forças que atuam direta ou indiretamente na segurança pública

Centro de inteligência 
integra forças de segurança
o combAte à crimiNAlidAde 
não se faz apenas com aumento 
do efetivo policial, mas, também, 
com inteligência. Com essa visão, 
o Governo de Goiás inaugurou, em 
dezembro de 2014, o Centro Inte-
grado de Inteligência Comando e 
Controle (CIICC). Um dos mais mo-
dernos do País, o CIICC recebeu 
investimentos da ordem de R$ 10 
milhões e recebeu visitas de auto-
ridades, como o então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, e a 
Secretária Nacional de Segurança 
Pública, Regina Miki.

O Centro está localizado ao lado 
da sede da Secretaria de Segurança 
Pública, em um terreno que abriga-
va carcaças de veículos antigos da 
Polícia Civil. O complexo conta 
com um painel de videomonitora-
mento que, por meio de câmeras de 
última geração, com capacidade de 
zoom de 24 vezes e ângulo de 360 
graus, espalhadas pelos pontos mais 

movimentados de Goiânia, acom-
panha a movimentação. O sistema 
permite, por exemplo, a checagem 
de placas de veículos estacionados 
em qualquer um desses pontos, de 
forma que o operador pode verificar 
se há registro de furto ou roubo. O 
Centro Operacional da Polícia Mi-
litar (Copom), também foi instalado 
dentro do Centro Integrado de Inteli-
gência Comando e Controle.

Outra inovação do CIICC é a con-
centração, em um mesmo espaço, de 
órgãos que atuam direta ou indireta-
mente na segurança pública, como 
as polícias Civil e Militar, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências 
(Samu), Corpo de Bombeiros e Guar-
da Civil Metropolitana. Profissionais 
da Rede Metropolitana de Transporte 
Coletivo (RMTC), da Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, Mobilidade e Trans-
porte (SMT) e da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma) também 
têm assento no complexo.

diversos projetos de reintegra-
ção social e de cidadania desenvol-
vidos pela Diretoria de Administra-
ção Penitenciária (SSPAP), por meio 
da Superintendência Executiva de 
Administração Penitenciária (Seap), 
conseguiram, em 2017, inserir e 
manter 3.420 presos no mercado de 
trabalho. Além de receber salários, 
os apenados que trabalham são be-
neficiados com a remição da pena. 
Para cada três dias de trabalho, a 
pena é reduzida em um dia.

Por meio de convênios, órgãos 
públicos e empresas da iniciativa pri-
vada absorvem mão de obra dos re-
educandos. No setor público, são 
parceiros do projeto: a Agência Goia-
na de Transportes e Obras (Agetop), o 
Tribunal de Justiça do Estado de Goi-
ás e as prefeituras municipais de Se-
nador Canedo, Goianésia e Ceres. 
Empresas como Hering, Telemont 
S/A, F’Tally são exemplos de empre-
sas privadas que também trabalham 
com essa mão de obra. 

trAbAlho
As empresas e os órgãos públicos 

utilizam, atualmente, os serviços de 
mais de 400 desses trabalhadores. 
Juntos, esses projetos colocam no 
mercado de trabalho quase 20% da 
população carcerária goiana.  Além 
da ocupação e do rendimento que o 
preso tem, a remição da pena provo-
ca uma economia considerável para 
os cofres públicos.

Somente em 2017, foram investi-
dos, por parte do Governo Estadual, 
R$ 4,3 milhões em pagamento dos 
salários para os presos que se pro-
puseram a trabalhar enquanto cum-
prem suas penas.

projetos 
visam 
reintegrar os 
reeducandos
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polícia 
Civil cria 
seis novas 
delegacias
A políciA civil de Goiás ampliou 
o atendimento com a criação de dele-
gacias especializadas na apuração de 
quatro modalidades criminosas, au-
mentando a capacidade de atuação 
e os mecanismos de investigação. 
As novas delegacias foram criadas 
para atender demandas específicas: 
Delegacia Estadual de Repressão a 
Crimes Rurais (DERCR), Delegacia 
de Repressão a Crimes Cibernéticos 
(DERCC), Delegacia Especializada 
no Atendimento à Pessoa com Defi-
ciência de Goiânia (DEAPD), Dele-
gacia Especializada no Atendimento 
à Pessoa com Deficiência de Apare-
cida de Goiânia (DEAPD), Delega-
cia Especializada no Atendimento à 
Pessoa com Deficiência de Anápolis 
(DEAPD) e Delegacia Especializada 
no Atendimento ao Idoso de Apare-
cida de Goiânia (DEAI).

A Delegacia de Repressão a Cri-
mes Cibernéticos, por exemplo, atu-
ará na apuração das infrações penais 
praticadas a partir do uso de recur-
sos tecnológicos. Em Goiás, a expe-
riência do atendimento voltado para 
pessoas com deficiência é positiva. 
A unidade de Anápolis está em fun-
cionamento desde 2014 anexa ao 
6º Distrito Policial. Agora, Goiânia e 
Aparecida de Goiânia também pas-
sam a contar com unidades especia-
lizadas. Ambas vão atuar em crimes 
como maus-tratos, violência domés-
tica e apropriação de proventos.

A Delegacia Estadual de Repres-
são a Crimes Rurais (DERCR), com 
circunscrição estadual, fortalecerá o 
trabalho da Polícia Civil no comba-
te aos crimes contra propriedades ru-
rais. Por fim, Aparecida de Goiânia 
ganhará uma unidade especializada 
no atendimento aos idosos. 

sEGurança
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VApT VupT, uM MARCO NOS 
sErviços ao CiDaDÃo 

Rede é o maior programa de atendimento à população do brasil,  
com quase 4 milhões de atendimentos por ano
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o vApt vupt vem batendo recorde 
de atendimento e aprovação do pú-
blico goiano ano após ano. Desde 
a sua criação, em 1999 até dezem-
bro do ano passado foram 134,3 mi-
lhões de atendimentos. Com 18 anos 
de atuação, criado no primeiro ano 
de administração de Marconi Perillo, 
o Programa se consolidou como o 
maior em número de unidades (atu-
almente são 80 espalhadas por 54 
municípios de todas as regiões goia-
nas) e de prestação de serviços aos 
cidadãos em todo o Brasil. 

De acordo com a Secretaria de 
Gestão e Planejamento (Segplan), o 
recorde no número de atendimentos 
do Vapt Vupt ocorreu graças à expan-
são do número de unidades, melho-
ria contínua na qualidade do atendi-
mento, constante aperfeiçoamento 
dos servidores e aumento do núme-
ro de parceiros nas unidades. Atual-
mente são realizados 37.546 atendi-
mentos por dia, o que significa que o 
Programa Vapt Vupt obtém uma mé-
dia de 26 atendimentos por minuto.

O Programa Vapt Vupt oferece 
1.312 serviços e conta com 62 par-
ceiros dentre órgãos das esferas mu-
nicipal, estadual e federal e de enti-
dades públicas e empresas privadas 
prestadoras de serviços de utilidade 
pública no Estado de Goiás. 

O agropecuarista Diógenes An-
tônio de Sousa Melo é um dos cida-
dãos que utilizam constantemente 

os serviços do Vapt Vupt. Ele lem-
bra que antes da implantação da 
Rede de Atendimento tinha de ficar 

até três dias em filas para conseguir 
renovar a Carteira Nacional de Ha-
bilitação ou fazer a transferência do 
veículo. “Agora tudo é questão de 
minutos. O Vapt Vupt veio facilitar 
muito a nossa vida”, afirma. 

Com o Vapt Vupt, a prestação de 
serviços públicos em Goiás adqui-
riu características de administração 
privada e as exigências da popula-
ção, que cobrava agilidade, quali-
dade, transparência, eficiência e 
eficácia passaram a ser uma priori-
dade no Governo Estadual. 

A jornalista Lorena Gonçalves, 
acompanhado do seu esposo Fernan-
do Elias Borges, engenheiro, também 
foi até o Vapt Vupt renovar a CNH. O 
casal não poupou elogios ao Gover-
no pela criação do Vapt Vupt e disse 
que a Rede é uma inovação no aten-
dimento ao público. 

Diógenes Melo: Vapt Vupt veio facilitar a vida da população que demanda serviços públicos 
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MuITO MAIS pRóXIMO  
Da populaçÃo

Governo Junto de Você contabiliza mais de 4 milhões de atendimentos desde a primeira edição,  
em 2013, e leva serviços onde o povo precisa

o GoverNo juNto de você 
(GJV), realizado pelo Governo de Goi-
ás, por meio da Secretaria de Gover-
no, realizou, entre abril de 2013 e ja-
neiro de 2018, cerca de 4,1 milhões 
de atendimentos. Foram 62 edições 
realizadas em 28 municípios goianos, 
cumprindo fielmente o propósito de 
levar a estrutura da administração esta-
dual para perto dos cidadãos, destina-
tários finais de todos os serviços ofere-
cidos. Já são 3.961.396 atendimentos 
realizados por órgãos do governo de 
Goiás e por instituições parceiras.

Como já é tradição em todas as 
edições do Governo Junto de Você, o 
programa oferece à população aten-
dimentos gratuitos, prestados pelo 
Governo de Goiás, além de dar agi-
lidade ao andamento de processos, 
entrega de benefícios e obras em to-
das as regiões no Estado.

Em Novo Gama, na região do En-
torno do Distrito Federal, um dos ser-
viços mais procurados foi o atendi-
mento oftalmológico, prestado pela 
parceira Fundação Banco de Olhos 
de Goiás (Fubog). Após ser examina-
da pelos médicos do Fubog, Lucia-
na Marçal parabenizou a iniciativa. 
“Acho que deveria ter o evento mais 
vezes”, pediu, ao dizer estar “feliz” 
por saber que receberá os óculos.

Parceira do GJV, a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) realizou 
em Novo Gama dezenas de doações 
de enxovais e também cadastros para 
doações de cadeiras de rodas, andado-
res e muletas. “A doação é muito im-
portante, porque a população necessi-
ta muito e é muito difícil termos acesso 
a esses benefícios. Levanta a nossa au-
toestima”, pontuou Daniela da Silva, 
grávida, que recebeu um kit da OVG 
com enxoval para o pequeno Levi. 
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Luciana Marçal: feliz por receber os óculos gratuitamente
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Dativos levam Justiça 
para quem mais precisa
desde que Foi retomAdo, em 
dezembro de 2016, o atendimento 
dos advogados dativos, coordenado 
pela Secretaria Estadual de Governo 
(Segov), alcançou a cifra de R$ 12,6 
milhões. O programa, de imensurá-
vel alcance social, oferece um pro-
fissional do Direito ao cidadão que 
não pode pagar por um.

Gilberto Pereira da Silva dedi-
ca há 10 anos à advocacia dativa, 
nas comarcas de Ceres e Rialma. 
Era quase que um sacerdócio em fa-
vor dos jurisdicionados desassisti-
dos daqueles municípios do Vale do 

São Patrício. Ele é um dos 866 advo-
gados dativos que já receberam os 
seus honorários dativos.

“É um passo importante no ca-
minho da valorização do advoga-
do porque a advocacia dativa é 
tão necessária e importante quanto 
qualquer outra advocacia”, afirma 
o advogado Atanael Anselmo de 
Sousa, de Caçu. 

Advogado em Itapuranga, Júlio 
Miguel da Costa Júnior atua na assis-
tência judiciária a pessoas sem con-
dições financeiras. Ele recebeu seus 
honorários recentemente. Gilberto Silva: dez anos na advocacia dativa

Defensoria pública em defesa do cidadão
A deFeNsoriA públicA do Estado 
de Goiás, cuja estruturação teve iní-
cio em 2011, tem atuado fortemente 
para garantir o direito constitucional 
de acesso à Justiça aos cidadãos, que 
passaram a procurar a instituição em 
busca de seus direitos. Esse é o caso da 
aposentada Maria José Gomes de Oli-
veira, de 85 anos, que com o apoio da 
Defensoria Pública retomou seu terre-
no onde morou por mais de uma dé-
cada, em Luziânia, mas que havia sido 
ocupado por desconhecidos.

Assim como a aposentada de Lu-
ziânia, milhares de cidadãos sem 
condições financeiras para contratar 
serviços advocatícios têm buscado a 
Defensoria Pública desde que a insti-
tuição começou a operar. Em 2017 o 
total de atendimentos à população e 
procedimentos judiciais e extrajudi-
ciais realizados atingiu 159.778, in-
cluindo os dados de todos os Núcle-
os das Defensorias Especializadas. 

A aposentada Onofra Vieira recor-
reu à Defensoria Pública para garantir 
o tratamento da doença de câncer de 
seu pai. "O trabalho dos defensores foi 
de grande importância. Ajudou a pro-

longar a vida de meu pai", diz. 
A Defensoria Pública de Goiás 

começou a atuar em 2015, quando 
foram empossados os primeiros de-
fensores concursados. Atualmente, 
são 80 profissionais. Outro grande 
passo foi a conquista de sua comple-
ta autonomia.

O órgão atua em Goiânia, Aná-
polis, Inhumas e Aparecida de Goi-
ânia e está em fase de expansão 
para demais cidades do interior do 

Estado. O Governo do Estado en-
tende que o aumento do quadro de 
efetivos é fundamental para o tra-
balho que a instituição realiza, pois 
a população é beneficiada pelo tra-
balho sério e competente realizado 
pelos defensores públicos.

Além do trabalho desempenhado 
em prol do cidadão carente de forma 
individual, a Defensoria atua nas gran-
des questões que afligem a sociedade 
goiana, como o sistema prisional.
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pOR uM TRâNSITO MAIS SEGuRO 
E rEsponsávEl

órgão investe em educação e fiscalização para administrar uma frota que cresceu  
mais de cinco vezes em menos de 20 anos

de 1999 Ao FiNAl de 2017 a frota 
de veículos em Goiás passou de pou-
co mais de 748 mil para 3.798.193, 
um crescimento notável, a exemplo 
do que ocorreu no restante do País, e 
tornou-se um desafio ainda maior co-
ordenar políticas e ações para regula-
mentar o trânsito. No entanto, plane-
jamento e medidas concretas, ainda 
que a princípio impopulares, facilita-
ram e tornaram mais seguro o tráfe-
go no Estado, nas ruas e estradas, tan-
to para o deslocamento das pessoas 
quanto para o devido estímulo ao de-
senvolvimento econômico. 

O Detran-GO, agindo ao mesmo 
tempo na formação mais consciente 
da nova geração de condutores, inclu-
sive nas escolas, e na repressão rigo-
rosa aos motoristas de maus hábitos, 
implantou ao longo destas duas últi-
mas décadas vários sistemas e meca-
nismos para orientar e garantir a segu-
rança dos cidadãos. 

Como hoje em dia a maioria dos 
condutores tem praticamente um 
computador nas mãos (o celular), o 
Detran atualmente disponibiliza mais 
de 12 novos serviços on-line.  Goiás 

é o primeiro Estado a emitir o docu-
mento eletrônico, que estará disponí-
vel para os motoristas de todo país até 
fevereiro de 2019. 

A Lei Seca, ao lado da obrigatorie-
dade do cinto de segurança, foi um 
dos grandes avanços provenientes da 
novo Código de Trânsito Brasileiro. 

Só no ano passado, o Detran-GO,  
realizou 226 operações de fiscaliza-
ção. A repressão, porém, deve an-
dar de braços dados com a educa-
ção. Para formar as novas gerações, 
o órgão tem investido continuamente 
em ações junto ao público estudantil, 
com o programa Detranzinho.

programa Detranzinho leva aos alunos ensinamentos do trânsito
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EM buSCA DO DESENVOLVIMENTO 
sustEntávEl

políticas públicas sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos hídricos, 
Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos promovem crescimento aliado à preservação

Gerir, mApeAr, diagnosticar, pla-
nejar, fiscalizar: são muitas as atri-
buições da Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos, Infra-
estrutura, Cidades e Assuntos Me-
tropolitanos (Secima). O Governo 
do Estado de Goiás, em seu papel 
de indutor do desenvolvimento sus-
tentável, concebeu e colocou em 
andamento uma política ambiental 
que representa um avanço incom-
parável em projetos, ações e legisla-
ção. A Secima, à luz das determina-
ções do artigo 225 da Constituição 
Federal, que proclama como de-
ver do Estado a prevenção e defe-
sa do meio ambiente para as gera-
ções atuais e futuras, tem exercido 
seu papel na tutela ambiental com 
rigor, mas sempre em diálogo com 
a sociedade e seus diversos setores. 

Consciente de seu papel na defesa 
dos ecossistemas ameaçados do nos-
so Cerrado, o Poder Executivo foi bem 
além dos seus predecessores na pro-
teção ambiental. Enquanto de 1970 a 
1998 foram criadas 8 unidades de con-
servação (UC), totalizando 141.721,48 
ha de áreas protegidas, de 1999 até 
agora foram criadas 15 UCs e hou-
ve a ampliação de outras, totalizando 
1.102.050,63 ha de áreas protegidas. 

Houve um aumento de quase 8 
vezes das áreas protegidas em Goi-
ás. Destas 15 UCs, 7 são unidades 
de conservação de proteção inte-
gral e 7 de uso sustentável criadas e 
1 UC de uso sustentável ampliada. 
Considerando a criação das Reser-
vas Particulares do Patrimônio Natu-
ral (RPPN) pelo Governo do Estado 
de Goiás, em 2017 foram criadas 13 
RPPNs, acrescentando-se uma área 
de 1.175,87 ha ao total de áreas pro-

tegidas no estado de Goiás.
O governo de Goiás ainda criou 

mecanismos para que o poder pú-
blico municipal cumprisse o que 
determina a Constituição. Incenti-

vadas pelo programa ICMS Ecoló-
gico, foram criadas e cadastradas 
71 unidades de conservação, to-
talizando 120.153,07 hectares de 
áreas protegidas. 

O Governo de Goiás ampliou o número de áreas de proteção ambiental
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Goiás solar impulsiona 
geração de energia verde
o proGrAmA Goiás Solar, lan-
çado no início de 2017, mudou 
radicalmente a posição do Estado 
no ranking nacional de geração de 
energia solar distribuída. Goiás sal-
tou da 16ª para a 8ª posição. Co-
ordenado pela Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos, Infra-
estrutura, Cidades e Assuntos Me-
tropolitanos, que tem o objetivo de, 
até o final deste ano, alcançar a 6ª 
posição nacional em energia solar 

distribuída (residências e prédios), 
o programa integra os esforços do 
Governo para a elaboração de polí-
ticas públicas e adoção de medidas 
que incentivem o consumo e a ge-
ração de energias limpas e renová-
veis, especialmente a solar. 

Questões tributárias, desburocra-
tização, financiamentos, desenvolvi-
mento e fomento da cadeia produtiva 
e ainda educação e comunicação são 
os pontos principais do programa. 
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Novos conjuntos habitacionais já contam com a energia solar

saneamento 
focado nos 
próximos 
20 anos
em pArceriA com a Universidade 
Federal de Goiás, a Secima está ela-
borando o Plano Estadual de Sanea-
mento Básico (PESB-Goiás). Reuni-
ões e audiências públicas em todas 
as regiões do Estado têm sido re-
alizadas a fim de traçar um raio-x 
para identificar quais são as princi-
pais demandas. O objetivo é que, a 
partir desse diagnóstico, o governo 
do Estado possa desenvolver estra-
tégias e políticas públicas para os 
próximos 20 anos. 

A engenheira Marisa Pignataro de 
Sant'Anna, Gerente de Políticas Ha-
bitacionais e de Saneamento da Seci-
ma, diz que a partir deste retrato do 
saneamento do Estado, serão elabo-
rados para a universalização do sa-
neamento. Dos mais de 6 milhões de 
goianos atendidos pela Saneago em 
226 municípios, 96% já contam com 
serviço de água tratada e outros 56% 
com esgoto, o que coloca Goiás aci-
ma da média nacional. 

plANo 
Para a elaboração do Plano de Desen-
volvimento Integrado da Região Me-
tropolitana de Goiânia (PDIR-MG), 
o diagnóstico prevê que, até 2030, 
essa região chegue a ter uma popu-
lação de 3 milhões de habitante, um 
crescimento de 17,6%.  O Plano para 
um novo modelo de gestão da Região 
Metropolita, adapta a legislação es-
tadual ao novo Estatuto da Metrópo-
le. O Plano consiste no diagnósticos e 
propostas para melhorar a qualidade 
dos serviços públicos e traçar diretri-
zes para o meio ambiente, desenvol-
vimento urbano e socioeconômico 
nos aspectos de mobilidade urbana, 
uso do solo, resíduos sólidos e água, 
saneamento e drenagem urbana.  
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saneago investe mais de r$ 3,7 bilhões
pArA GArANtir o direito à água po-
tável e ao saneamento básico, sempre 
entre as maiores prioridades da admi-
nistração estadual, políticas de pla-
nejamento e investimento em infra-
estrutura são essenciais. Nos últimos 
20 anos, a qualidade e disponibilida-
de dos serviços prestados à popula-
ção pela Saneago são inquestionáveis. 
Atualmente a empresa está presente 
em 226 municípios e registra índices 
de atendimento de 96% para água e 
56% para esgoto. 

Esse desafio, que resulta em saúde 
e desenvolvimento econômico e so-
cial, é resultado de projetos e muito 
investimento - mais de R$ 3,7 bilhões 
foram aplicados nos sistemas de abas-
tecimento com água tratada e de esgo-
tamento sanitário nos últimos 16 anos. 

Um dos maiores legados desse 
investimento é o Sistema Produtor 
Mauro Borges, um dos mais moder-
nos da América Latina e que inclui 
a Barragem do Ribeirão João Leite, 
uma Estação Elevatória de Água Bru-
ta, uma Estação de Tratamento de 
Água e milhares de metros de adu-
toras e redes de distribuição.

Um total de R$ 560 milhões foram 
investidos neste sistema por meio de 
parcerias e o Governo de Goiás, o que 
garantirá praticamente a duplicação da 
capacidade de produção atual, que é 
de quatro mil litros de água tratada por 
segundo, com possibilidade de expan-
são para oito mil litros por segundo nos 
próximos anos. Por meio deste sistema 
a população de Goiânia e Região Me-
tropolitana terá assegurado o abasteci-
mento de água até 2040, quando esti-
ma-se que o número de habitantes da 
região chegue a 3 milhões de pessoas.

O Complexo contempla áreas dife-
rentes da Região Metropolitana: parte 
da produção do Rio Meia Ponte será 
direcionada para Trindade, Goianira e 
região Noroeste da Capital. Já o Ribei-
rão João Leite atenderá Aparecida de 
Goiânia e a Região Leste da Capital.

A Estação de Tratamento de Água 
de Goiânia, uma das mais modernas 
da América Latina, está em operação.
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barragem João Leite garante segurança ao abastecimento de água para a Grande Goiânia
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Maior ponte de Goiás diminui 
distâncias e escoa safra da região

sErviços

iNAuGurAdA No final de julho 
do ano passado, a ponte sobre o Rio 
Araguaia que liga os municípios de 
Aruanã (GO) a Cocalinho (MT) foi 
realizada através de uma Parceria 
Público-Privada (PPP) e custou R$ 
54 milhões, dos quais 60% foram re-
cursos do Governo de Goiás e 40% 
do Consórcio Caminhos do Sol. O 
consórcio investiu ainda outros R$ 
9,1 milhões em obras complementa-
res de iluminação, sinalização náu-
tica e praça de pedágio.

Com 577 metros de compri-
mento, a ponte está a 400 km de 
Goiânia e a 960km de Cuiabá, in-
tegrando a economia da Região. A 
obra, que beneficia mais de 200 
mil habitantes de 36 municípios 
de Goiás, Mato Grosso e Sul do 

Pará, diminui o tempo de traves-
sia, que antes era feito por balsa. 
Diariamente, cerca de 300 veícu-
los faziam a travessia por meio de 
balsa, ao custo de R$ 20.

A ponte tem sido essencial para 

o escoamento da produção de 
grãos de toda a região do Norte 
Araguaia, atualmente estimada em 
7 milhões de toneladas. 

iNteGrAção
A obra beneficiária aproxima-

damente 200 mil habitantes de 
36 municípios de Goiás, Mato 
Grosso e Pará, se constituindo 
também em uma importante fer-
ramenta de integração nacional. 
Com a nova estrutura, a viagem 
do Mato Grosso para o Tocantins 
foi encurtada em 480 quilôme-
tros. A inauguração, no ano pas-
sado, marcará um novo impul-
so para o desenvolvimento local, 
além de auxiliar no barateamento 
do frente da produção da região.
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ponte sobre o Rio Araguaia, entre Aruanã(GO) e Cocalinho (MT) garante a integração

pONTE TEVE 

INVESTIMENTO DE 

R$ 54 MILhõES E 

TEM 577 METROS DE 

CuMpRIMENTO NA DIVISA 

ENTRE GOIáS E MATO 

GROSSO
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Comunicação sintonizada com a era digital
A AGêNciA brAsil Central, com-
plexo de comunicação do Esta-
do, formada pela TV Brasil Central 
(TBC), Rádio Brasil Central AM e 
RBC FM, recebeu investimentos do 
Governo Estadual para se moderni-
zar. Assim, pode adotar as mais mo-
dernas tecnologias de radiodifusão, 
visando cumprir com o seu papel 
de informar os cidadãos, valorizar a 
cultura goiana, contar a história do 
Estado e preservar a sua memória, 
além de prestar serviços de comuni-
cação de qualidade ao público. 

A digitalização da TBC demandou 
investimentos de R$ 26 milhões, recur-
sos obtidos por meio de financiamento 
junto ao Banco do Brasil.  Outro veí-
culo da ABC, o Diário Oficial do Esta-
do também se tornou eletrônico, cum-
prindo a determinação de dar mais 
celeridade e transparência às ações da 
Administração Pública Estadual.

tbc diGitAl
A TBC é afiliada à TV Cultura 

de São Paulo desde 1995 e tem sua 
programação centrada no jornalis-
mo. A emissora foi criada em 1975. 
Em 2011 teve início o processo de 
digitalização da TBC e a emissora 
entraria na era digital, implemen-

tando em sua sede a melhor es-
trutura do Centro Norte do País na 
nova tecnologia. 

A primeira etapa do processo de 
digitalização da TBC consistiu na re-
forma do prédio e, em seguida, das 
instalações elétricas e acústicas, além 
do sistema de refrigeração. Todo o es-
paço físico foi adequado para atender 
às necessidades de uma TV digital. A 
maioria dos equipamentos de última 

geração instalados foi importada. A 
TBC Digital conta com três estúdios, 
um deles com auditório, e ilhas de 
edição na parte superior do prédio.

Com o objetivo de inovar a gestão 
pública e dar maior celeridade e trans-
parência aos atos governamentais, o 
Diário Oficial do Estado de Goiás, ve-
ículo da Agência Brasil Central (ABC), 
é divulgado apenas em forma eletrôni-
ca. O Diário Oficial do Estado Eletrôni-
co contribui para que a Administração 
Pública Estadual cumpra os preceitos 
da Lei de Acesso à Informação (LAI), 
ao facilitar ainda mais, e de forma mais 
rápida, o acesso da população ao con-
teúdo da Imprensa Oficial do Estado. Diário Oficial do Estado está na internet - www.abc.go.gov.br

TV brasil Central está na era digital garantindo mais nitidez nas imagens
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DE GOIáS é LEVAR A 

pROGRAMAçãO DE 

quALIDADE DA TbC 

DIGITAL pARA TODOS 

OS 246 MuNICípIOS 

GOIANOS
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GEstÃo

VALORIZAçãO DOS sErviDorEs 
EstaDuais 

Reajustes, progressões e promoções salariais; auxílios, bônus, reestruturação e criação de 
carreiras, profissionalização e realização de concursos públicos compõem a lista

A vAlorizAção dos servidores pú-
blicos estaduais foi uma das grandes 
preocupações do Governo de Goiás 
nos últimos 20 anos. Muito foi feito 
em prol dos 160 mil servidores da 
ativa e inativos, num verdadeiro pro-
cesso de incentivo, fortalecimento e 
respeito à categoria. Se somados os 
benefícios concedidos a todos os ser-
vidores foram mais de um milhão de 
ações, já que o mesmo servidor pode 
acumular diferentes vantagens.

Além de terem sido propicia-
das melhores condições físicas para 
os servidores desenvolverem suas 
ações, o grande marco do atual Go-
verno foi readequar os salários, ga-
rantir os pagamentos do salário 
mensal em dia e o 13º salário na 
data de aniversário do servidor. To-
das as categorias de servidores, de 
uma maneira ou de outra, foram be-
neficiadas com reajustes salariais, 
com planos de cargos e salários, 
progressão, enquadramento, promo-
ção e reestruturação de carreiras. 

Foi criada uma unidade do Vapt 
Vupt e até uma academia de ginásti-
ca, localizadas no Palácio Pedro Lu-
dovico Teixeira, para atender os ser-
vidores. A prática do exame médico 
periódico foi instituída com o objeti-
vo de fazer a prevenção, rastreamen-
to e diagnóstico precoce dos agravos 
à saúde, relacionados ao trabalho. 
Um Clube de Desconto para o ser-
vidor foi formado para garantir des-
contos em lojas, postos de combustí-
veis, escolas, restaurantes, cinemas e 
outros estabelecimentos. Foram insti-
tuídos o auxílio-creche, o auxílio fu-
neral e agora está em conclusão o 
Hospital do Servidor, em Goiânia.

Os 66 mil servidores, que rece-
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bem salários de até R$ 5 mil men-
sais, também passaram a ter direito 
ao recebimento de auxílio-alimen-
tação, o que indiretamente signifi-
ca aumento de salário. A servido-
ra Biatriz Oliveira Fleuri aplaudiu a 
iniciativa do Governo de conceder o 
auxílio-alimentação aos servidores. 
“Com mais essa ação, o Governo de-
monstra que sempre esteve de mãos 
dadas com os servidores públicos, 
entendendo as nossas necessidades 
e demandas”. Ela lembrou que, já 

no primeiro ano do atual Governo a 
vida do servidor público começou a 
mudar para melhor.  “Passamos a ter 
a certeza de que receberíamos o sa-
lário no mês trabalhado, de que terí-
amos oportunidades de fazer cursos 
profissionalizantes gratuitos. Nunca 
fomos tão valorizados como nos úl-
timos anos”, elencou. 

Um novo método de gestão pú-
blica foi implantado em Goiás em 
2011, com a adoção do processo de 
meritocracia para os cargos de geren-

tes. Atualmente cerca de 500 servido-
res são gerentes pelo próprio mérito, 
como é o caso do gestor governa-
mental de Tecnologia da Informação 
Marcelo de Jesus Lima. Ele conta que 
a meritocracia lhe deu visibilidade e 
a condição necessária para se desta-
car profissionalmente. “A ascensão 
profissional implicou numa melhora 
significativa da minha qualidade de 
vida, além de me proporcionar opor-
tunidades únicas de capacitação e 
ampliação da minha rede de relacio-
namentos”, atesta.

biatriz fleuri: Governo sempre esteve de mãos dadas com os servidores públicos
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Josiene Leão: curso me capacitou

Marcelo Lima: 
selecionado por 

meritocracia, ocupa 
cargo de Gerência na 

Segplan

 SERVIDORES COM 

SALáRIOS DE ATé 

R$ 5 MIL fORAM 

bENEfICIADOS COM A 

CONCESSãO DO AuXíLIO-

ALIMENTAçãO pELO 

GOVERNO DE GOIáS
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fernanda Silva: concurso mudou minha vida
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Sérgio Gomes: oportunidade de contribuir 
com o Governo de Goiás

o GoverNo também decretou a 
volta dos concursos públicos, que 
inclusive agora são regulamentados 
por lei estadual própria. Foram re-
alizados 68 certames, em todas as 
áreas governamentais, garantindo 
a contratação de 41.488 servidores 
pelo próprio mérito, além de outros 
processos seletivos de servidores 
para contratação em caráter tempo-
rário de 22.629 pessoas.  

A área da Segurança Pública, in-
cluindo Corpo de Bombeiros, Polí-
cias Civil e Militar, foi a que abriu a 
maior oportunidade de emprego na 
administração pública. Dos 68 con-
cursos, 19 foram nesta área. 

Fernanda Marcelino da Silva é 
uma das aprovadas em concurso 

público para o cargo de perito cri-
minal da Polícia Técnico-Científica 
de Goiás. “Minha vida mudou, para 
melhor, desde então", disse. 

Algumas carreiras foram cria-
das no Governo, como a de gesto-
res públicos, que já são quase mil 
atuando em todos os órgãos gover-
namentais, e a de defensores públi-
cos, além da escolha de gerentes 
pelo processo de meritocracia. 

Sérgio Gomes de Carvalho é um 
dos aprovados no concurso de ges-
tor governamental de 2002. “Sin-
to-me realizado na profissão pois, 
além de tudo, estou contribuindo 
com o Governo no aprimoramento 
e modernização da gestão pública 
estadual”, disse. 

Concursos públicos abrem 
mais de 40 mil vagas

O Governo também investe na 
valorização e viabiliza melhores 
condições de trabalho e de salários. 
De 1999 a 2017 foram capacitados 
cerca de 84 mil servidores em cursos 
promovidos pela Escola de Gover-
no Henrique Santillo, da Secretaria 
de Gestão e Planejamento (Segplan). 
Outros 804 servidores passaram por 
cursos de pós-graduação. 

A servidora Josiene de Jesus Leão 
diz que o curso de português básico 
que fez na Escola de Governo foi e 
é de grande importância. “Melhorei 
muito minha escrita e também a pro-
núncia. Gostei de aprender. Os cur-
sos são muito bons. Agora me sinto 
mais capacitada e acho que melhorei 
no meu trabalho”, afirma.
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Goiasprev garante tranquilidade ao servidor
ANtes mesmo de ser assunto 
dominante no funcionalismo pú-
blico, o Governo de Goiás já ha-
via se preocupado em modificar e 
modernizar a Previdência Social. 
Em 2009, criou a Goiás Previdên-
cia (Goiasprev), gestora única do 
Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos e do Re-
gime Próprio de Previdência dos 
Militares do Estado de Goiás. 

Para gerir um montante de R$ 
381 milhões, aproximadamente, a 
autarquia tem investido em tecno-
logia e eficiência, para garantir a 
tranquilidade dos 64.098 benefici-
ários, já que cabe a ela o controle, 
a arrecadação e a cobrança admi-
nistrativa das contribuições previ-
denciárias dos servidores efetivos. 

Assim, desenvolveu o Gprev, 
um sistema web de gestão previ-
denciária desenvolvido por equi-
pe própria de tecnologia. Em 
qualquer momento e de qual-
quer lugar, ele fornece com se-
gurança todas as informações ca-
dastrais, funcionais e financeiras 
dos segurados e beneficiários. 
Uma ferramenta de suma impor-
tância para a simulação do bene-
fício de aposentadoria.

O Gprev tornou-se modelo de 
solução tecnológica em eventos do 
Conselho Nacional de Dirigentes 
de Regimes Próprios de Previdên-
cia Social (Conaprev) e foi adotado 
em Rondônia e na Paraíba a partir 
de convênios entre Goiás e as ad-
ministrações desses Estados.    

AposeNtAdoriAs
As concessões de aposentado-

rias estão centralizadas na Goias-
prev. Entre 2009 e 2017 foram con-
cedidas 1.256 aposentadorias a 
servidores públicos do Poder Exe-
cutivo. Desde 31 de outubro de 
2017 está consolidada a centrali-
zação previdenciária, envolvendo 
também os órgãos governamentais 
autônomos. 



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO 97

GEstÃo

fo
to

s: 
he

nr
iq

ue
 W

an
de

rle
y

administração pública conectada 
os AvANços do Governo não ocor-
reram apenas na área de gestão de 
pessoal. Nos últimos anos, a máqui-
na administrativa foi reestruturada 
e modernizada por meio de diver-
sas ferramentas, garantindo melho-
res condições de trabalho aos servi-
dores, proporcionando a melhoria da 
gestão e do atendimento ao cidadão. 

O Estado se adequou à nova era 
da tecnologia da informação. Todos 
os servidores têm em suas mesas 
de trabalho computadores e outros 
equipamentos ligados à rede mun-
dial de computadores.  

O Governo Estadual conta com o 
maior Data Center modular da Améri-
ca Latina, que garante suporte a base 
da administração em infraestrutura. O 
Centro de Processamento de Dados 
abriga todos os computadores centrais 
do Governo, como de telecomunica-
ções, de armazenamento de dados, 
além do fornecimento de energia para 
o seu próprio funcionamento. 

sAlto
Um grande salto da moderniza-

ção da gestão administrativa foi a im-
plantação do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), que veio elimi-
nar o uso de papel, permitindo mais 
agilidade, logística e guarda de do-
cumentos dos órgãos do Poder Exe-
cutivo. A ferramenta possibilitou que 
os documentos oficiais, como me-
morandos, ofícios, despachos e nor-
mativas diversos além de processos 
administrativos fossem elaborados e 
tramitados eletronicamente. 

O procurador do Estado, chefe da 
Advocacia Setorial da Vice-Governa-
doria, Wagner Portela Mendonça, é 
um entusiasta da utilização do SEI. “O 
processo veio facilitar nosso trabalho, 
dando mais transparência e seguran-
ça aos processos públicos”, disse. Ele 
brinca que, em sua mesa, o papel ago-
ra virou suporte para levantar a tela do 
computador. “Todos os documentos 
que tramitam na Vice-Governadoria 
são pelo sistema digital, que veio fa-

cilitar e agilizar nosso trabalho, além 
de ser gratuito e gerar economia para 
o Estado, pois não precisamos mais de 
usar papel, ajudando inclusive a pre-
servar o meio ambiente”, acrescenta.

Na área meio da gestão adminis-
trativa, o Governo adotou o geren-
ciamento de processos, como forma 
de melhorar as atividades operacio-
nais dos órgãos. Ou seja, por meio 
do mapeamento de processos é pos-
sível avaliar se as atividades ope-
racionais estão sendo executadas 
eficientemente e com a agilidade 
necessária demandada pelos cida-
dãos na busca de serviços públicos.

Wagner portela: SEI deu mais transparência e segurança aos processos públicos

Data Center Modular do Governo de Goiás 
é o maior da América Latina
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GESTãO AbERTA E transparEntE
por meio da Controladoria-Geral do Estado, Governo de Goiás se torna um  

dos mais transparentes do brasil

o GoverNo de Goiás consolidou, 
nos últimos anos, um importante lega-
do para os cidadãos: a total transpa-
rência dos atos, ações e realizações do 
poder público estadual. Em especial 
nos últimos anos, após o advento da 
Lei de Acesso à Informação (LAI) e se-
guindo o conceito de governo aberto 
adotado pelos países mais democráti-
cos do mundo, Goiás transformou-se 
em um dos Estados mais transparen-
tes da Federação. Essa condição ficou 
comprovada em dois rankings nacio-
nais de transparência pública, um de-
les realizado pelo Ministério da Trans-
parência e Controladoria-Geral da 
União e outro pelo Ministério Público 
Federal. Em ambos, Goiás alcançou 
posição de destaque entre os Estados 
mais transparentes da Federação.

O compromisso com a transparên-
cia de todos os atos governamentais se 
intensificou a partir de 2011, com a 
criação de estrutura e condições capa-
zes de garantir total acesso da popula-
ção às informações geradas pelo poder 
público. Tanto que Goiás foi um dos 
primeiros Estados a editar a LAI Esta-
dual. A Controladoria-Geral do Estado 
(CGE), órgão responsável pelo acom-
panhamento e cumprimento das ações 
de transparência no Governo Estadual, 
foi estruturada e fortalecida.

 O Portal da Transparência do Go-
verno de Goiás (www.transparencia.
go.gov.br) é a principal ferramen-
ta disponível aos cidadãos para pes-
quisa e obtenção de dados gover-
namentais. Os acessos ao Portal da 
Transparência de Goiás traduzem sua 
relevância para o conjunto da socie-
dade. A intensa divulgação e melhoria 
dos conteúdos contribuíram para am-
pliar substancialmente o número de vi-
sitas ao longo dos anos. Esse movimen-
to crescente demonstra a melhoria do 
grau de conscientização e o interesse 
pelas informações públicas. Em gran-

de parte, a disposição dos cidadãos em 
acompanhar, fiscalizar e coparticipar 
da gestão pública foi estimulada pelo 
próprio Governo, por meio do traba-
lho contínuo de incentivo aos segmen-
tos organizados da sociedade e ao seg-
mento acadêmico para o exercício 
efetivo do controle social do Governo.

Foi criado e consolidado o Sistema 
de Gestão de Ouvidoria, pelo qual os 
cidadãos podem dialogar com o Go-
verno, para oferecer queixas e recla-
mações, fazer denúncias, apresentar 
pedidos gerais de informações e regis-
trar requerimentos de informações go-
vernamentais com base na LAI. 
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