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Mudanças e modernização
Marconi Perillo

Os administradores públicos têm o de-
ver cívico de prestar contas de suas 
ações. Aqueles que estão com a res-

ponsabilidade de gerir os recursos prove-
nientes de toda a sociedade precisam ter 
competência para planejar e executar pro-
gramas, projetos e ações que beneficiem 
toda a população e, por fim, mostrar de for-
ma transparente e objetiva, como e onde fo-
ram empregados os recursos públicos e os 
benefícios daí resultantes.

Com apoio de toda a sociedade goiana, 
temos executado nossa tarefa de conduzir os 
destinos de Goiás com total transparência, di-
vulgando para a população os atos governa-
mentais nos portais de todos os órgãos/unida-
des e no Portal da Transparência do Governo 
de Goiás. Agora, de forma mais abrangente, é 

o momento de mostrar o que construímos de 
mais relevante para fazer o Estado avançar e 
proporcionar melhores condições de vida a to-
dos os goianos. Este é o propósito desta edição 
especial da revista ECONOMIA & DESENVOL-
VIMENTO, que apresenta ao povo de Goiás, 
de maneira clara, objetiva e fidedigna, as prin-
cipais ações e realizações governamentais de 
2011 até agora.

Não custa lembrar que, no início de nos-
sa gestão, a situação encontrada em Goiás 
era de muitas dificuldades: déficit operacio-
nal superior a R$ 2 bilhões, toda a malha 
rodoviária em situação precária, prédios 
públicos mal conservados e deficiências 
gritantes em todos os serviços prestados aos 
cidadãos pelo poder público. Não tivemos 
tempo para lamentações. Ao contrário, jun-
tamente com nossa equipe de auxiliares, 
partimos para o trabalho sem descanso, que 
é a marca da nossa administração. 

A receita para superar os muitos desa-
fios passou pelo diálogo permanente com 

todos os setores organizados da sociedade, 
com as demais forças políticas e administra-
tivas, com outros poderes e com os servido-
res públicos do Estado de Goiás.  Os resul-
tados foram parcerias positivas e produtivas 
que contribuíram muito para vencermos os 
obstáculos e galgar degraus importantes na 
economia, na educação, na saúde, na infra-
estrutura e no campo social. 

Alguns pontos merecem ser destacados: 
investimentos maciços, como nunca ocor-
reu em Goiás, nos setores de Infraestrutura 
Viária, Educação, Saúde, Segurança Públi-
ca, Saneamento Básico e nas ações contem-
pladas na Rede de Proteção Social. No caso 
da logística viária, são quase R$ 5 bilhões 
investidos em obras já concluídas e em an-
damento, que resultaram numa verdadeira 
revolução nesta área. São mais de 6 mil qui-
lômetros de rodovias reconstruídas e revitali-
zadas, além de 1.500 quilômetros de trechos 
novos pavimentados, incluindo a duplicação 
e a readaptação de diversos trajetos. 

No campo da Saúde também acontece 
uma revolução, com a adoção de modernas 
práticas de gestão para os antigos hospitais 
(HGG, Hugo I, Crer, HDT, Huana, Huapa, 
Hurso e Hutrin), a construção de novas uni-
dades hospitalares como o Hugo II, na Região 
Noroeste de Goiânia, o Hospital de Urgên-
cias de Uruaçu e o Hospital de Urgências de 
Santo Antônio do Descoberto. Soma-se a isso 
a reforma e ampliação de todas as unidades 
hospitalares já existentes, o aumento signifi-
cativo do número de leitos (gerais e de UTI) e 
a aquisição de equipamentos modernos para 
diagnósticos e tratamentos.

Atuamos com firmeza e determinação 
em todas as áreas afetas à administração es-
tadual, sempre com foco na melhoria das 
condições de vida do cidadão. Cabe agra-
decer a todos quantos contribuíram para 
que pudéssemos avançar e consolidar im-
portantes conquistas econômicas e sociais 
ao longo dos últimos 40 meses. Temos ab-
soluta convicção de que Goiás em 2014 é, 
em todos os aspectos, muito melhor do que 
era em 2010. Juntos, poder público e as for-
ças organizadas da sociedade, já fizemos 
muito e faremos mais.

"Podemos afirmar com absoluta 
convicção que o Estado de Goiás 
em 2014 é, em todos os aspectos, 
muito melhor do que era em 2010.
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Conjuntura econômica

Goiás tem crescimento 
acima da média nacional

ECONOMIA

Nos últimos anos, Goiás tem registrado taxas elevadas de crescimento, fruto do 
dinamismo dos empresários, do apoio governamental e da diversificação das atividades.

Todos os indicadores econômi-
cos comprovam que o cresci-
mento econômico do Estado de 

Goiás supera a média dos Estados bra-
sileiros e, em alguns segmentos, ultra-
passa em muito os números do pró-
prio País. Nos últimos quatro anos 
esses avanços se apresentam de forma 
ainda mais evidente, principalmente 
quando se avalia a variação do Pro-
duto Interno Bruto, o desempenho das 
exportações, o crescimento da produ-
ção agrícola (incluído o setor sucroe-
nergético) e o avanço do orçamento 
público do Estado a cada ano. Esses 
resultados positivos só foram alcança-
dos graças a um conjunto de fatores 

que envolvem o setor público, a ini-
ciativa privada, as organizações não-
-governamentais e demais atores que 
movimentam a economia. 

De um lado, pode-se destacar a 
criatividade, a ousadia e a capacida-
de do empresariado e de investidores 
que encontram em Goiás boas opor-
tunidades de negócios em diferentes 
segmentos econômicos. De outro, as 
medidas de apoio adotadas pelo Go-
verno do Estado que beneficiam os 
setores produtivos, tais como políti-
cas de incentivo fiscal com isenção 
parcial ou total de impostos e taxas, 
aumento da oferta de crédito, dis-
ponibilidade de estruturas adequa-

Economia goiana se diversifica. Vai desde a produção de medicamentos até a implantação de indústrias automotivas, como a Hyundai e a Mitsubishi Motors

das para instalação dos empreendi-
mentos como distritos industriais e 
agroindustriais e maior facilidade na 
solução das questões burocráticas. 

Mais ainda: o Governo de Goi-
ás faz pesados investimentos em in-
fraestrutura logística, instrumento 
indispensável ao transporte e esco-
amento de mercadorias para os cen-
tros consumidores e para exporta-
ção. Vale ressaltar que de 2011 até o 
fim de 2014, Goiás está recebendo 
investimentos de quase R$ 5 bilhões 
na construção, reconstrução e mo-
dernização de sua malha rodoviária 
e na ampliação e modernização da 
infraestrutura aeroportuária. 
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Fontes: IBGE, IMG/Segplan, Faeg, Conab,  Sifaeg-Sifaçúcar, Caged/MTE; SIC-Goiás

Dados comprovam dinamismo
Um dos indicadores mais impor-

tantes na medição do desempenho 
econômico de um Estado é o Produ-
to Interno Bruto (PIB). Em valores cor-
rentes, no ano de 2010 o PIB de Goiás 
somou R$ 97,57 bilhões. A projeção 
para 2014 indica que, em valores cor-
rentes, o PIB goiano chegará a R$ 
141,69 bilhões. 

Quanto à produção industrial, em 
2013, o Brasil cresceu 1,25%. A pro-
dução industrial goiana teve desem-
penho melhor, com avanço de 4,98%. 
Os números de Goiás são melhores 
também no quesito comércio varejis-
ta. Em 2013, registrou crescimento de 
4,7% contra 4,3% contabilizado no 
País, segundo dados do IBGE.

O Estado de Goiás se destaca tam-
bém no aumento da produção agríco-
la. A safra total de grãos e fibras em 
2010 foi de 13,31 milhões de tonela-
das. Na safra 2013-2014, a produção 
total de grãos e fibras pode chegar a 
18,4 milhões de toneladas. A produ-
ção de etanol e açúcar também teve 
bom crescimento no período.
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Evolução dos PIBs de Goiás e do Brasil

Valores correntes           
(R$ Milhão)

Valores correntes           
(R$ Milhão)

Taxa de
crescimento (%)

Taxa de
crescimento (%)

Ano

Goiás Brasil

2011
2012*
2013*
2014*

111.269
121.723
133.025
141.695

6,7
4,4
3,1
3,0

4.143.013
4.392.094
4.837.950
5.219.500

2,7
1,0
2,3
1,8

Fonte: IMB/Segplan-GO/IBGE/Bacen
*Projeções
Brasil 2014 projeção - Banco Central. Acesso em 20/3/2014

Produto Interno Bruto

Projeção para 2014 
chega a R$ 141,695 bilhões 
Nos últimos anos, o desem-

penho da economia goiana, 
medido pelo Produto Interno 

Bruto (PIB), tem crescido a taxas supe-
riores à da média nacional, conforme 
apontam os dados do Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estudos Socio-
econômicos da Secretaria de Gestão e 
Planejamento (IMB/Segplan), respon-
sável pelo cálculo do indicador, se-
guindo metodologia do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2013, de acordo com levanta-
mento preliminar do IMB/Segplan, o 
PIB do Estado apresentou taxa de cres-
cimento de 3,1% sobre 2012, índice 
superior aos 2,3% registrados pelo 
IBGE para o PIB nacional. As proje-
ções apontam ainda que o PIB goiano 
atingirá R$ 141,695 bilhões em 2014. 
O PIB é o somatório, em valores mo-
netários, de todos os bens e serviços 
finais produzidos numa determinada 
região, durante um período definido.

O setor de prestação de serviços 
teve o melhor desempenho no Es-
tado em 2013 (3,5%), ancorado no 
comércio (4,5%) e na administração 
pública (4,1%). A indústria apre-
sentou elevação de 2,4%, puxada 

pela construção civil (obras públi-
cas e de empreendimentos imobi-
liários), e a agropecuária, de 1,2%, 
resultado da agricultura, principal-
mente das lavouras permanentes. Já 
as projeções do IMB/Segplan para 
2014, baseadas no cenário econô-
mico brasileiro do período, suge-
rem que o PIB de Goiás terá taxa de 
crescimento de 3,0%. 

Na comparação do PIB de Goiás 
com o brasileiro, verifica-se que as ta-
xas goianas são sempre mais elevadas. 
Em 2011, por exemplo, Goiás cresceu 
6,7% e o Brasil apenas 2,7%. E, em 
2012, quando Goiás avançou 4,4%, 
o País só cresceu 1%. Pelos dados de 
2011, Goiás é o 11º Estado do País no 
PIB per capita, que é o resultado da divi-
são do PIB pelo número de habitantes.

Em Goiás, o agronegócio tem sido responsável pelos maiores impulsos das taxas anuais do PIB
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Balança comercial 

Produtos de Goiás rompem 
fronteiras e ganham o mundo
O comércio internacional de 

produtos adquiriu enorme 
importância nos últimos 

anos e o Estado de Goiás tem feito 
sua parte no aproveitamento dessas 
oportunidades. Grandes, médias e 
pequenas empresas descobriram o 
potencial do mercado consumidor 
de outros países, abriram o leque 

da carteira de clientes, investiram 
na melhoria dos produtos e avan-
çaram nas exportações. Com isso 
geram mais oportunidades de em-
pregos internamente e movimenta a 
economia goiana. 

O Governo do Estado contribuiu, 
e muito, para alavancar as exporta-
ções goianas ao promover missões 

comerciais no exterior (lideradas 
pelo governador Marconi Perillo), 
apoiar a participação das empresas 
em feiras nacionais e internacionais 
e também em abrir as portas do Es-
tado para investimentos de empre-
sas estrangeiras. Os resultados das 
ações do Governo e da iniciativa 
privada são palpáveis. As exporta-
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Produtos de Goiás, como a soja e seus derivados, carnes e minerais, são consumidos hoje em quase todo o mundo. Estado tem alcançado superávit todos os anos 
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Indústria/comércio 

Saldo positivo na
atração de empresas
A meta do Governo do Estado de 

transformar Goiás em um dos 
maiores polos de desenvol-

vimento econômico e social do País 
vem sendo cumprida à risca nos últi-
mos três anos. As diversas ações im-
plementadas para tornar o Estado 
mais competitivo, como as obras de 
infraestrutura, apoio creditício, cursos 
de capacitação de trabalhadores, des-
burocratização da máquina adminis-
trativa e outros, resultaram na atração 
de 259 empresas brasileiras e estran-
geiras para o Estado de 2011 até ago-
ra. Juntas, elas estão investindo mais 
de R$ 4,5 bilhões no Estado e garan-
tindo a geração de mais de 21 mil 
empregos diretos, conforme projetos 
de viabilidade econômico-financeira 
aprovados pelo Produzir/Fomentar, da 
Secretaria de Indústria e Comércio.

Pesquisas de intenção de investi-
mentos pela iniciativa privada, rea-
lizadas pelo Instituto Mauro Borges 
de Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos (IMB), da Secretaria de Gestão 
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Incentivos oferecidos pelo Governo atraem empreendimentos, como a nova usina do Grupo Otávio Lage

ções goianas quase que duplicaram 
nos últimos quatro anos. Em 2010, 
as vendas de produtos goianos para 
o exterior somaram US$ 4,044 bi-
lhões. No ano passado atingiram a 
cifra de US$ 7,042 bilhões e deve-
rão bater na casa dos US$ 7,5 bi-
lhões este ano, de acordo com esti-
mativas da Secretaria de Indústria e 
Comércio (SIC).

Apenas no ano passado, o saldo 
da balança comercial goiana (dife-
rença entre exportações e importa-
ções) foi de US$ 2,189 bilhões, o 
maior de todos os tempos. Os pro-
dutos goianos vendidos para ou-
tros países, que antes eram restritos 
à soja em grão e a bens minerais, 
hoje são diversificados, totalizando 
948 tipos de itens. Puxam as expor-
tações os produtos como carnes, 
minérios (ferroligas, sulfeto de co-
bre, amianto, nióbio), soja e seus 
derivados (grãos, bagaços, óleos e 
farelos), ouro, açúcar, couros e seus 
derivados, algodão, café, produtos 
alimentícios industrializados, pro-
dutos químicos orgânicos, medica-
mentos e até veículos.

Goiás, que contribuía com me-
nos de 1% da pauta das exportações 
brasileiras no fim do ano 2000, atu-
almente é responsável por quase 3% 
do bolo, ajudando a trazer divisas 
para o Brasil. Os produtos goianos 
são enviados para 161 países. Os 
principais parceiros comerciais de 
Goiás são China, Holanda, Rússia, 
Índia, Japão, Coreia do Sul, Reino 
Unido, Arábia Saudita, Irã, Estados 
Unidos, Argentina, Chile e outros.

Evolução das exportações

2010

2011

2012

2013

2014

(*) - Projeção

4,044

5,605

7,314

7,042

7,500(*)

768

801

924

948

-

Ano US$ bilhões Itens

Fonte: MDIC/SIC

e Planejamento (Segplan), apontam 
para a estimativa de R$ 30,2 bilhões 
no período de 2013 a 2016. 

Incentivos
O Programa Produzir, que tem por 

objetivo contribuir para a expansão, 
modernização e diversificação do se-
tor industrial goiano, tem sido a princi-
pal ferramenta do Governo para atrair 
investimentos para Goiás. Embora, o 
Programa já fosse competitivo com 
relação aos benefícios oferecidos por 
outros Estados, o Governo decidiu di-
latar o prazo de pagamento de 73% de 
ICMS até o ano de 2040, ante o prazo 
anterior fixado em 2020. Nas regiões 
Norte e Nordeste Goiano, o porcentu-
al pode chegar a 98%. As potencialida-
des de Goiás e os atrativos oficiais são 
divulgados sistematicamente no Bra-
sil e no mundo em feiras, exposições 
e por meio de missões. Os distritos in-
dustriais também são forte atrativo,  
com destaque para o Daia, em Anápo-
lis, e os dois de Aparecida de Goiânia. 
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Ações governamentais

Atração de investimentos de R$ 30,2 bilhões previstos para 
2013 a 2016

Apenas em 2013 o Governo realizou e apoiou 47 eventos 
de negócios, sendo 6 no exterior

Através da SIC, participou de 19 missões comerciais 
em outros países para atrair investimentos e divulgar os 
produtos goianos

Cadastro de 1.793 empreendedores por meio do Projeto 
Minha Primeira Empresa

Com apoio da FCDL, ajudou a implantar o padrão de 
atendimento em 100 empresas goianas, através do Projeto 
Goiás Atende Mais

SIC promoveu 309 cursos e capacitou 30.479 
empreendedores por meio do Projeto Crescer Competitivo

Fomento ao projeto do Artesanato Goiano, apoiando 
os artesãos em 32 feiras de negócios e atendeu 9.880 
trabalhadores manuais

Produzir/Fomentar aprovou 259 projetos de viabilidade 
econômico-financeira, com previsão de investimentos de R$ 
4,45 bilhões
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Parcerias fortalecem economia

Um dos incentivos para atração de empresas são os distritos industriais, como o Daia, que oferecem infraestrutura adequada. São 24 unidades no Estado

As ações apoiadas pelo Gover-
no Estadual em parceria com as en-
tidades de classe do setor produtivo, 
ajudam a melhorar a imagem de Goi-
ás internacionalmente, contribuindo 
também para o aumento das exporta-
ções goianas e a conquista de mais es-
paço no mercado interno.

Os novos empreendedores também 
têm sido alvos de atenção do Governo. 
Nos últimos três anos foi implantado o 
Projeto Minha Primeira Empresa, que 
objetiva fomentar o desenvolvimento 
do empreendedorismo por vocação, 
por meio da criação de novas micro 
e pequenas empresas. Através do Pro-
grama foi possível diagnosticar o per-
fil empreendedor de 4 mil interessados 
e capacitar outros 6 mil. Além disso, o 
Governo apoiou a abertura de 800 no-
vas empresas e acompanhou as ativi-
dades de outras mil. 

Em parceria com o Sebrae, Agência 
Goiás Fomento e entidades de classe 
do setor produtivo, a SIC já capaci-
tou 30.479 empreendedores e conce-
deu 1.715 empréstimos subsidiados 
no valor total de R$ 24,813 milhões, 
garantindo geração de 1.850 empre-
gos diretos. Além disso, tem apoiado 
os artesãos para participarem de feiras 
e na comercialização de seus produ-
tos. Desse modo, a economia goiana 
avança mais que a média nacional.
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Quem percorre os diversos bair-
ros da Capital ou as cidades do inte-
rior goiano, com olhar atento, obser-
va o funcionamento ou a instalação 
de várias empresas, industriais, co-
merciais e prestadoras de servi-
ços, que contribuem para o forta-
lecimento da economia goiana. Os 
segmentos empresariais avançam 
basicamente em decorrência da po-
lítica de incentivos fiscais adotada 
pelo Governo do Estado e de outras 
ações de atração de investimentos, 
como obras de infraestrutura, im-
plantações de distritos agroindus-
triais e a criação de cursos de capa-
citação profissional.

A agropecuária, que sempre foi 
carro-chefe da economia goiana, 
continua exercendo importante pa-
pel. Contudo, os produtos não saem 
mais do Estado na forma in natura, 
pois passaram a ser industrializa-
dos devido à instalação de grandes, 
médias e pequenas empresas, como 
Cargil, BRF (Perdigão/Sadia), GSA, 
Goialli, Super Frango, Caramuru, 
Friboi, Frigorífico Minerva, Comigo, 
Fricó, Itambé, Complem, Laticínios 
Bela Vista, e outras. 

A produção de etanol, açúcar 
e bioenergia também passou a fi-
gurar entre as principais indústrias 
goianas. Atualmente são 37 empre-
sas que colocam Goiás como o 2º 
maior produtor de etanol e bioener-
gia do País, atrás apenas de São Pau-
lo, além de ser o 4º maior produtor 
de açúcar. Os investimentos progra-
mados para serem consolidados até 
o fim deste ano somam R$ 10 bi-
lhões. (Leia matéria na página 15). 

Diversificação
A indústria metal-mecânica, ine-

xistente em Goiás até o fim dos anos 
90, desponta agora com força, com 
as montadoras de veículos Mitsu-
bishi, Hyundai, Susuki e John Deere 
que a cada ano ampliam os inves-

Novos empreendimentos
mudam paisagem do Estado

timentos e expandem suas ativida-
des, como é o caso da Mitsubishi 
Motors, em Catalão, que desde o 
ano passado está fazendo investi-
mentos superiores a R$ 1 bilhão. 

Outro segmento que faz gran-
des investimentos em Goiás é o da 
mineração, através das empresas 

canadense Yamana Gold em Alto 
Horizonte, onde explora ouro e 
sulfeto de cobre, e a Anglo Ame-
rican que destinou para Goiás, nos 
últimos anos, os maiores investi-
mentos do grupo, além do Grupo 
Votorantim que também está pre-
sente em Niquelândia. 
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Mitsubishi Motors em Catalão consolida empreendimento com investimentos superiores a R$ 1 bilhão

Pif Paf Alimentos, em Palmeiras de Goiás, é outro exemplo de empreendimento apoiado pelo Produzir 
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Açucareira Vila Boa Vila Boa 36,998 117

BR Cabos Condutores em Alumínio Anápolis 19,800 52

Carlos Saraiva Importação Comércio Abadia de Goiás 14,774  133          

Centro Sul Energia  Orizona 541,967 803

Cooperativa Agroindustrial Rubiataba   Rubiataba 55,677 187          

CPX Goiana Mineração  Formosa  556,910 183         

Eletroson Catalão 20,356 236

Foton Lovol Bramax Anápolis 45,790 124         

Fricó Industria de Alimentos Trindade 2,270 153

HC Varejo Distribuição Móveis e Eletro  Inhumas 8,000 252

Jataimilhos Indústria e Comércio Jataí 6,900 58

Limagrain Guerra do Brasil Goianésia 15,900 110

Máquinas Terra Produtos Metalúrgicos Luziânia 11,500 67

Mariza Águas Minerais Hidrolândia 19,850 147

Metal Gráfica Iguaçu Goiânia 9,181 141

Mineradora Santo Expedito Barro Alto 11,345 56

Pharma Express Anápolis 6,036 21

Power Blocks Ind. Concretos Luziânia 18,152 97

Rodopa Exportação de Alimentos Goiás  11,624 311

Sarkis Mineração Padre Bernardo 13,944 30

Sorgatto Alimentos Cristalina 13,425 56

Stemac Grupos Geradores Itumbiara 73,800 785

SVB Automotores do Brasil Itumbiara 93,890 64

Usina Safira Jaraguá 657,100 972

Votorantim Cimentos Edealina 360,581 181

Empresas Municípios Investimentos
(R$ milhões)

Empregos 

Fonte: Fomentar/Produzir – SIC

Principais projetos aprovados pelo Produzir - 2011/14 (fevereiro)

Polo farmacêutico em expansão
O segmento de produtos fárma-

co-químicos também se destaca em 
Goiás, graças à política governamen-
tal de atração de investimentos. O 
Distrito Agroindustrial de Anápolis 
(Daia) e Goiânia sediam as principais 
empresas, como laboratórios Teuto, 
Neoquímica (Hipermarcas), Halex 

Star, Geolab, Genix, Genoma, Duc-
to, Equiplex, Greenpharma e outras.

O Estado também se consolida 
como polo logístico e de distribui-
ção de produtos de todas as nature-
zas, como medicamentos, alimentos, 
peças e acessórios, móveis e eletrodo-
mésticos, graças à política de incen-

tivos fiscais do Governo e à infraes-
trutura de transporte e favorecimento 
pela Estação Aduaneira Interior (Por-
to Seco). Além destas empresas já em 
produção, Goiás continua determina-
do a exercer sua política de atração de 
investimentos, com aprovação de pro-
jetos pelo Produzir/Fomentar.
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Goiás consolida grandes projetos 

A história de Goiás passa 
pela ação dos Bandeiran-
tes que vieram em bus-

ca de ouro, esmeraldas e ou-
tras pedras preciosas, no século 
18. Hoje, mais de 200 anos de-
pois, Goiás é o 3º produtor mine-
ral do País, ficando atrás apenas 
de Minas Gerais e Pará. Nos últi-
mos anos, os maiores investimen-
tos privados do setor ocorridos 
no País foram canalizados para as 
terras goianas graças ao rico sub-

An
gl

o 
Am

er
ic

an
/D

ivu
lg

aç
ão

Ya
m

an
a 

G
ol

d/
D

ivu
lg

aç
ão

Anglo American amplia capacidade de beneficiamento de fosfato em Catalão

solo e à ousada política de atra-
ção de investimentos coordenada 
pelo Governo estadual. Tanto isso 
é realidade que nos últimos qua-
tro anos foram consolidados os 
projetos de exploração e benefi-
ciamento de ferroníquel, em Bar-
ro Alto e Niquelândia, de fosfato 
e nióbio em Catalão/Ouvidor, de 
amianto em Minaçu, ouro e sul-
feto de cobre em Alto Horizonte 
e Crixás e de outros minérios em 
diversos municípios. 

Mas os pequenos projetos mi-
nerários não foram deixados de 
lado. Ao contrário. Com apoio do 
Governo do Estado, que criou o 
Programa de Desenvolvimento das 
Atividades de Mineração de Goiás, 
todas as facetas científicas e tecno-
lógicas – desde a pequisa mineral 
e geológica até a exaustão da jazi-
da, passando pela lavra, processa-
mento de minerais, seu beneficia-
mento e a transformação mineral, 
foram beneficiados.

Mineração

Empreendimento da Yamana Gold em Alto Horizonte: mais exportações
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Laboratório de teste de produtos cerâmicos melhora qualidade dos produtos Laboratório de análise de produtos químicos: instrumento de apoio ao setor 

Ações do Condomínio de Tecnologia Mineral 
35.360 amostras preparadas nos laboratórios minerais
7.480 ensaios cerâmicos
94.880 determinações químicas
105 preparações primárias de minérios
95 usos da planta piloto 
Investimentos de R$ 599,75 mil em aparelhos, 
equipamentos e utensílios laboratoriais

Liberação de financiamentos ao setor mineral
Nº de empresas  Valor financiado (R$)Ano

1.132.867,51
2.763.656,08
4.590.290,53
8.635.904,12

12
12
16
40

2011
2012
2013
Total

Regiões mais beneficiadas com o FunMineral
Valor (R$)Região 

Centro Goiano 797.387,00
Entorno do DF 1.163.171,13
Metropolitana de Goiânia 1.440.000,00
Nordeste Goiano 526.173,41
Norte Goiano 985.993,52
Oeste Goiano 2.798.179,06
Sudoeste Goiano  925.000,00
Total 8.635.904,12

Fonte: FunMineral/SIC 

FunMineral aplica R$ 8,42 milhões
Para implementar o Programa foi 

instituído o Fundo de Fomento à Mi-
neração (FunMineral) que nos últi-
mos três anos, já bancou o financia-
mento de 40 projetos com recursos 
da ordem de R$ 8,426 milhões, em 
15 municípios goianos. Além disso, 
o Governo implantou o projeto Con-
domínio de Tecnologia Mineral que 
tem o objetivo de atender às deman-
das do setor mineral goiano através 
de um complexo científico e tecno-
lógico (diversos núcleos laborato-
riais), com espaço para as atividades 
de pesquisa, criação, inovação e de-
senvolvimento mineral e geológico. 

De 2011 até agora, o Condomínio 
realizou mais de 2 mil atendimentos 
públicos e concluiu o Levantamen-
to Geológico e Aerogeofísico do Es-
tado de Goiás, que permitiu a inter-
pretação de dados de levantamentos 
aéreos e terrestres, contribuindo e 
auxiliando a pesquisa e exploração 
mineral. O Governo também criou o 
projeto Apoio aos Micro e Pequenos 
Mineradores, em especial dos setores 
de gemas, jóias e artesanato mineral. 
Com isso, foi possível prestar assis-
tência técnica, promover capacita-
ção e realizar ações promocionais e 
de apoio à fabricação e comerciali-
zação de produtos dos setores de ge-
mas, jóias e artesanato mineral. 

As cadeias produtivas da base 
mineral também foram estudadas 
através do projeto Estudos da Cadeia 
Produtiva Mineral, nos últimos três 
anos. Isso tem garantido o desenvol-
vimento e a sustentabilidade das ati-
vidades de mineração.
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Cresce a produção de etanol
Uma das alavancas da econo-

mia goiana vem do campo 
e a cada ano conquista mais 

espaço. É o setor sucroenergético 
que tem ajudado na interiorização 
do desenvolvimento industrial de 
Goiás, na circulação de riquezas e 
na geração de empregos. Atualmen-
te estão em operação no Estado 37 
indústrias de açúcar e etanol, que 
também geram energia elétrica pela 
queima do bagaço da cana nos me-
ses em que as usinas estão em ati-
vidade. Nos últimos quatro anos o 
segmento investiu mais de R$ 10 bi-
lhões e garantiu a criação de milha-
res de empregos por todo o Estado.

Nesta safra de cana-de-açúcar, 
Goiás deverá produzir 2,11 milhões 

Setor sucroenergético

Complexo industrial da Usina Rio Dourado, em Cachoeira Dourada. Unidade é uma das 37 empresas que impulsionam o setor sucroenergético em Goiás

de toneladas de açúcar, sendo que 
grande parte é destinada à exporta-
ção, criando divisas monetárias para 
o Brasil, e 3,574 bilhões de litros de 
etanol (anidro e hidratado) que vão 
mover motores de veículos por todo 
o País contribuindo para a redução 
de poluentes. No que tange à gera-

ção de energia, as destilarias garanti-
ram a geração de 860 megawatts de 
bioeletricidade. Esses números colo-
cam Goiás como o 2º maior produ-
tor de cana, etanol e bioeletricidade 
do País, perdendo apenas para São 
Paulo, além de se consolidar como o 
4º maior produtor de açúcar. 

Fonte: Sifaeg/Sifaçúcar

Safra Cana(t) Etanol (m3) Açúcar (t)

2011/2012  45.220.066 2.675.291 1.752.443

2012/2013 52.726.898 3.130.015  1.875.260

2013/2014 62.017.736 3.715.559 1.733.882

Produção do setor sucroenergético
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Embora os investimentos para as 
produções de etanol e açúcar e a 
geração de bioenergia, vinda do ba-
gaço da cana, sejam feitos por em-
presas da iniciativa privada, o Go-
verno do Estado também faz a sua 
parte para apoiar o setor. Além de 
conceder benefícios fiscais, através 
do Programa Produzir, o Governo 
agora prorrogou para 2040 o prazo 
para pagamento de 72% do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Também abriu 
as portas do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste, garantindo linhas 

Fonte: Sifaeg/Sifaçúcar

de crédito para as empresas a juros 
diferenciados e prazos mais longos 
para pagamento.

De acordo com o Sindicato da 
Indústria de Fabricação de Etanol e o 
de Fabricação de Açúcar (Sifaeg/Si-
façúcar), o Governo do Estado tam-
bém tem feito obras de infraestrutura 
para apoiar as empresas, construin-
do e reformando estradas. Entre as 
estradas que atendem diretamente 
as empresas do setor estão as que li-
gam Montividiu a Jataí, Edeia a Por-
teirão, Goianésia a Santa Isabel e 
também a Chapadão do Céu. Ago-

Apoio ao setor sucroenergético 
ra o Governo anunciou a construção 
de mais duas rodovias que vão ligar 
Vicentinópolis a Porteirão e Bom Je-
sus a Inaciolândia, facilitando o es-
coamento da produção.

Além disso, o Governo retornou 
o crédito outorgado do etanol ani-
dro para 60% e aumentou o diferen-
cial da alíquota do ICMS do etanol 
sobre a gasolina, permitindo maior 
competitividade aos combustíveis 
verdes, produzidos em Goiás. Não é 
por acaso que os empresários de ou-
tros Estados e países continuam de 
olho em Goiás.
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Fonte: Banco do Brasil

Aplicações do FCO crescem e 
fomentam o desenvolvimento
O Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO), que 
completa 22 anos de opera-

ção, tem sido o grande alavancador 
do desenvolvimento econômico de 
Goiás e do Centro-Oeste. Empresá-
rios das áreas rural e urbana podem 
contar com recursos ofertados em 
suas linhas de crédito para aplicar 
em investimentos produtivos. Nos 
últimos anos, o Estado de Goiás se 
destaca como líder na aplicação dos 
recursos do FCO na Região e propi-
cia a geração de milhares de postos 
de trabalho. 

De 2011 a 2013, os aportes fi-
nanceiros do Fundo em Goiás totali-
zam R$ 6,417 bilhões. A estimativa 
preliminar para 2014 prevê a desti-
nação de mais R$ 1,44 bilhão para 
Goiás, embora o valor inicial inva-
riavelmente seja superado, como 
tem ocorrido nos últimos anos. Uma 
análise mais aprofundada das apli-
cações do FCO no período de 2011 
a 2013 mostra o aquecimento das 
atividades produtivas, com aumento 

Crédito 

expressivo do volume de contrata-
ções. Em 2010, os valores aplicados 
somaram R$ 1,662 bilhão, montante 
que saltou no ano seguinte para R$ 
2,158 bilhões, valor que se manteve 
em 2012 e 2013. Para 2014, o orça-
mento do Fundo para Goiás é de R$ 
1,440 bilhão. Mas no final do exer-
cício, os empresários goianos aca-
bam contratando muito mais do que 
o valor orçamentário, tomando re-
cursos não utilizados por outros Es-
tados do Centro-Oeste. 

A geração de empregos por em-
preendimentos financiados pelo FCO 

Evolução dos financiamentos do FCO em Goiás
Ano Valor
2010 R$ 1,662 bilhão
2011 R$ 2,158 bilhões
2012 R$ 2,022 bilhões
2013 R$ 2,237 bilhões

também foi significativa no perío-
do avaliado, o que contribuiu para o 
bom desempenho na geração glo-
bal de empregos em Goiás no triênio 
2011/2013. Especialistas em crédito 
acreditam que a procura por financia-
mentos do FCO por parte de empresá-
rios goianos deve continuar aquecida, 
o que provocará nova corrida por re-
cursos adicionais em Brasília. No ano 
passado, o Governo Estadual atuou 
fortemente ao lado do empresariado 
em busca de mais recursos do Fundo 
para financiar os empreendimentos 
produtivos no Estado. 

Agência de Fomento dá 
suporte aos setores produtivos

A Agência de Fomento (GoiásFo-
mento) é uma das ferramentas mais 
importantes que os setores produti-
vos de Goiás dispõem no que tange 
à concessão de crédito, especialmen-
te para micro e pequenos empreen-
dedores. Os objetivos da instituição 
são contribuir para a aceleração do 
desenvolvimento socioeconômico 

e sustentável de Goiás, estimular os 
investimentos, criar emprego e ren-
da, modernizar as estruturas produ-
tivas goianas e reduzir as desigual-
dades regionais e setoriais, tudo isso 
por meio da concessão de crédito em 
condições favoráveis. 

Na gestão de 2011/2013, houve 
ampliação das operações de crédito, 

que resultaram em um acréscimo de 
mais de 172% no saldo das carteiras 
com recursos próprios, passando de 
R$ 21 milhões para mais de R$ 58 mi-
lhões. A carteira de crédito com risco 
próprio (recursos próprios mais BN-
DES mais FCO) subiu no período de 
R$ 23 milhões para R$ 75 milhões, 
uma elevação de 221%. 
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O somatório dos recursos libera-
dos em todas as operações de cré-
dito da GoiásFomento (com recur-
sos próprios, fundos e repasses) de 
2011 a 2013 atingiu o montante 
de R$ 142 milhões, que representa 
39% do volume total liberado des-
de 2000, que somaram R$ 362,3 
milhões. Com recursos próprios, fo-
ram liberados no período mais de 
R$ 86,7 milhões, no total de 1.868 
operações de crédito. A instituição 
financeira adotou ainda novo instru-
mento de crédito – a Cédula de Cré-
dito Bancário (CCB).

No que diz respeito à evolução 
física e patrimonial, a GoiásFomento 
registrou, de abril de 2011 a dezem-
bro de 2013, crescimento de 41% 
no patrimônio líquido, que saltou 
de R$ 99,8 milhões para R$ 140,6 
milhões. Por outro lado, a alteração 
na cesta de produtos existentes pro-
piciou a redução média de 36% nas 
taxas de juros praticadas. Já o índice 
de provisão para devedores duvido-
sos recuou de 14,42% para 10,80% 
no período.

Linhas de crédito especiais
Foram criadas ainda linhas espe-

ciais que possibilitaram grande impul-
so nas operações de crédito. Na área 
do Agronegócio, foi promovida a re-
estruturação do setor e a implantação 
da Política de Crédito Rural. As ope-
rações de crédito no setor agropecuá-
rio começaram em outubro de 2013. 
Também foi implantado o Crédito 
Rotativo ao Agronegócio, operação 
triangular entre a agroindústria, a Goi-
ásFomento e o produtor rural. Na área 
de transporte foram criadas linhas de 
crédito para transporte escolar, taxi, 
mototaxi, feirantes e transporte de gás, 
com 118 operações realizadas e mais 
de R$ 2,9 milhões liberados.

Na área de Comércio e Serviço 
foram criadas linhas de crédito para 
profissionais liberais e farmácias/
drogarias. No Microcrédito, come-
çaram a operar em 2011 as linhas 
de crédito para empreendedor indi-
vidual, com recursos próprios. Fo-

ram liberadas 406 operações totali-
zando R$ 3,4 milhões.

A GoiásFomento firmou convê-
nio com o Banco do Povo e iniciou 
as operações com o Funban em no-
vembro de 2013. Em dois meses de 
operação, foram liberados R$ 834 
mil em 147 operações. A Agência 
de Fomento operacionaliza ainda o 
Crédito Produtivo e o Credi PAI, que 

somou mais de R$ 26,6 milhões em 
operações para 1.754 empreendi-
mentos. O FunMineral é outro Fun-
do operacionalizado pela institui-
ção que, no mesmo período, liberou 
mais de R$ 11,1 milhões em 50 ope-
rações. No Programa Produzir foram 
125 contratos de financiamentos de 
incentivos fiscais, atingindo R$ 13,5 
bilhões em créditos contratados. 

Aplicados R$ 142 mi em 3 anos
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O Programa de Microcrédito do 
Governo do Estado tem desempenha-
do papel de grande relevância no fi-
nanciamento de iniciativas inteligen-
tes de microempreendedores. Seu 
objetivo é ofertar crédito a taxas de ju-
ros subsidiadas, de forma a estimular 
o setor produtivo de micro e pequeno 
portes e a geração de emprego e ren-
da para maior número de pessoas. 

Em 2013 foi lançado o Credi PAI, 
novas linhas de crédito com taxas de 
juros de 0,25% ao mês (3% ao ano), 
prazo de pagamento de 36 meses e 
carência de seis meses, para micro e 
pequenas empresas e microempreen-
dedores individuais, disponibilizadas 
pela Agência de Fomento e pelo Ban-
co do Povo de Goiás, este último um 
programa de microcrédito idealizado 
pelo Governo do Estado desde 1999, 
que ganhou novo impulso nos últi-
mos quatro anos. Os valores financia-
dos variam de R$ 500,00 a R$ 10 mil. 
De 2011 a 2013, o Banco do Povo 
emprestou um total de R$ 31,295 
milhões. Para 2014, o orçamento do 
Fundo de Financiamento do Banco 
do Povo (Fuban) é de R$ 25 milhões.

Na Agência de Fomento os finan-
ciamentos do Credi PAI variam de 

Microcrédito estimula negócios
Números do Banco do Povo 

Valor financiado
R$ milhões
Contratos

Empregos gerados

OBS: Em 2013 os financiamentos foram liberados somente em dezembro 
devido à criação do Fundo de Financiamento do Banco do Povo (Fuban)

(*) Orçamento do Fuban para aplicação em 2014
(**) Até fevereiro

2011 2012 2013 2014 (*)

16,165 13,762 1,367 25,000

5.579 4.587 234 137

7.806 7.088 365 216 (**)

R$ 10.001,00 a R$ R$ 25 mil, com 
a mesma taxa de juro anual (3%). 
Os segmentos financiados são os 
de prestação de serviços, estética e 
beleza, pit dogs, feirantes, oficinas 
mecânicas, vestuário, micro e pe-
quenas confecções, além de pisci-
cultura e aquicultura.

O apoio governamental às pes-
sos que não têm como obter em-
préstimos no mercao financeiro é 
de sua importância. Primeiro por-
que significa uma portunidade con-

creta para que o beneficiário ini-
cie o seu próprio negócio. Segundo 
porque as taxas de juros são subsi-
diadas e, mesmo com uma micro-
atividade produtiva, a pessoa ou a 
família consegue pagar o emprésti-
mo. Há muitos casos bem-sucedi-
dos de pessoas que começaram com 
seu micronegócio, cresceram, parti-
ram para a formalização e hoje são 
empresários que atuam no mercado, 
gerando emprego e renda para ou-
tros trabalhadores. 
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Nas agências do 
Banco do Povo 

espalhadas por todo 
o Estado, as pessoas 

têm chances reais de 
obter empréstimos 
e montar o próprio 

negócio. Para facilitar 
ainda mais, o governo 

leva o atendimento 
ao  cidadão nas 

edições do Governo
Junto de Você. 
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Trabalho e renda

Bolsa Futuro qualifica 500 mil 
pessoas até o fim deste ano
Goiás fechou 2013 com a ge-

ração de 60,8 mil novos pos-
tos de trabalho com carteira 

assinada e se tornou assim, o sétimo 
Estado que mais empregou no País, 
em números absolutos. Já em termos 
relativos, relacionados ao cresci-
mento da criação de vagas em rela-
ção ao estoque de pessoas empre-
gadas formalmente, Goiás ocupou 
a segunda colocação no ranking na-
cional. Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério do Tra-
balho e Emprego. 

A política de atração de empre-
endimentos produtivos e o dinamis-
mo da economia goiana têm con-
tribuído para a abertura de novos 
postos de trabalho formais. Entretan-
to, é preciso qualificar os trabalha-
dores goianos para que eles possam 
ocupar as vagas criadas e atender às 
exigências das empresas.

Bolsa futuro
Nesse sentido, o Governo Esta-

dual criou o Programa Bolsa Futuro, 
por meio da Lei Estadual nº 17.406 
de 6 de setembro de 2011 e regula-
mentado pelo Decreto nº 7.470 de 
20 de outubro de 2011. Trata-se do 
maior programa estadual de qualifi-
cação técnico-profissional do País, 
que recebeu elogios do jornal Va-
lor Econômico. O Programa é coor-
denado pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Sectec). 

Em março de 2014, o Bolsa Fu-
turo atingiu a marca de 340 mil 
alunos beneficiados em todo o Es-
tado. A meta é superar, até o fi-
nal deste ano, 500 mil qualifica-
ções. O Programa repassa de R$ 
75 mensais para integrantes de fa-
mílias beneficiárias dos programas 
Bolsa Família e Renda Cidadã.
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Fonte: Sectec

Os treinamentos do Programa Bolsa Futuro são oferecidos em todas as regiões do Estado sem burocracia
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Associativismo

Reestruturados, APLs avançam
O Governo Estadual, por meio 

da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Sec-

tec), investiu valor superior a R$ 20 
milhões na reestruturação dos Arran-
jos Produtivos Locais (APLs) das Re-
giões Norte, Centro, Oeste, Sudeste 
e Sudoeste, com a aquisição de equi-
pamentos, materiais/utensílios, mon-
tagem de laboratórios para capacita-
ção de materiais, entre outras ações. 
O objetivo é fortalecer as vocações 
econômicas municipais e regionais.

O APL é caracterizado por um 
aglomerado significativo de empre-
endimentos em determinado territó-
rio, no qual indivíduos atuam em uma 
atividade produtiva predominante. 
Neles são compartilhadas formas de 
cooperação e algum mecanismo de 
governança, e podem incluir peque-
nas, médias e grandes empresas. Em 
Goiás existem atualmente 52 APLs, 
dos quais 12 formalizados. 

Entre as metas do Governo Esta-
dual para o segmento dos APLs es-
tão agregar valor aos produtos, de-
senvolver novas tecnologias para 
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Nos últimos três 
anos, o Governo do 

Estado, por meio 
da Sectec, investiu 
R$ 20 milhões na 

reestruturação dos 
Arranjos Produtivos 

Locais. O APL de 
Confecções foi 

contemplado  com 
equipamentos 

de apoio ao seu  
desenvolvimento.

produtos e serviços, capacitar os 
profissionais, priorizar linhas de fi-
nanciamento para a modernização 
e aumento da produtividade, além 
de apoiar ações promocionais e de 
marketing. Dessa forma, a Sectec 
tem direcionado toda a estratégia 
para firmar convênios e incentivar 
os pequenos produtores já estrutu-
rados e apoiar aqueles que estão 
iniciado suas atividades. 

Para 2014, por meio de parce-
ria firmada com o Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), serão ofertados 
cursos nas áreas de Tecnologia da 

Informação (TI), Confecções, Mel e 
Lácteos, para os respectivos APLs. 

Na 6ª Conferência Brasileira das 
APLs, realizada em dezembro de 
2013 em Brasília, cujo tema foi Sus-
tentabilidade dos Arranjos Produ-
tivos Locais – Governança, Conhe-
cimento e Inovação, quatro APLs de 
Goiás foram apresentados como ca-
sos de sucesso. São eles: de Confec-
ção do Município de Jaraguá, Lác-
teo de São Luís de Montes Belos, de 
Tecnologia da Informação da Região 
Metropolitana (Goiânia-Aparecida 
de Goiânia-Anápolis) e da Cachaça 
Artesanal, de Anápolis.

Reestruturação dos APLs em Goiás

Investimento superior a R$ 20 milhões

Ações: aquisição de equipamentos, materiais/utensílios, montagem 
de laboratórios para capacitação de materiais, entre outras

Em 2014, em parceria com o Pronatec, são ofertados cursos nas 
áreas de TI, confecções, produção de mel e lácteos
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Registro comercial

A força dos empreendedores
A economia goiana tem crescido 

a passos largos e firmes nos úl-
timos anos. Prova disso são as 

estatísticas da Junta Comercial do Es-
tado de Goiás (Juceg) que apontam, 
mais uma vez, a pujança do cresci-
mento econômico goiano. De 2011 
até o fim de 2013 foram constituídas 
legalmente mais de 65 mil empresas 
no Estado, numa média de 22 mil por 
ano, e a previsão para 2014 não foge 
à regra. Deverão ser registradas na Ju-
ceg cerca de 22 mil empresas, prevê a 
diretoria do órgão.

O setor terciário continua como 
o baluarte da economia goiana, com 
destaque para a abertura de empre-
sas dos ramos de comércio varejis-
ta do vestuário e acessórios, restau-
rantes e bares, comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predomi-
nância de produtos alimentícios, e o 

comércio a varejo de peças e acessó-
rios para veículos automotores. No se-
tor industrial, o ramo que se destaca 
na abertura de empresas é o da cons-
trução civil, seguindo a tendência que 
se registra em todo o País, impulsiona-
da pela abundância do crédito para a 
aquisição da casa própria. 

Vale ressaltar que o Governo de 
Goiás também faz a sua parte para es-
timular a abertura de empresas no Es-
tado, tanto na busca e oferta de crédito, 
quanto na otimização do atendimento 
aos empresários com a criação do Vapt 
Vupt Empresarial, com dois postos. Um 
localizado na Rua João de Abreu, 116, 
no Setor Oeste, e o outro na sede da As-
sociação Comercial e Industrial do Esta-
do (Acieg), na Rua 14, Setor Oeste.

O Vapt Vupt Empresarial reúne os 
serviços prestados pela Juceg e outros 
órgãos, inclusive dos governos Fede-

ral e Municipal, e entidades parcei-
ras. Isso permitiu que o tempo para se 
registrar uma empresa fosse reduzido 
de uma média de 70 dias para menos 
de um dia. Desde que foi inaugurado, 
em novembro de 2012, o Vapt Vupt 
Empresarial já registrou (até março úl-
timo) mais de 240 mil atendimentos, 
com índice de satisfação dos clientes 
de 99,8%. 

O Vapt Vupt Empresarial da Juceg 
transformou o registro mercantil em 
Goiás em um serviço de ponta, sem 
burocracia, referência em todo o País. 
Inclusive o Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração, 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, reco-
mendou às diretorias de todas as Jun-
tas Comerciais do País que visitem e 
utilizem a metodologia adotada pela 
Junta Comercial de Goiás.

Vapt Vupt Empresarial da Junta Comercial, no Setor Oeste, em Goiânia: mais facilidade e rapidez para os empreendedores que precisam de atendimento
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Anápolis

Centro de convenções dará 
impulso aos setores produtivos 

Anápolis é um dos municí-
pios que têm recebido mais 
atenção do Governo do Es-

tado. No momento, são realizados 
pesados investimentos na constru-
ção de novas estruturas que vão as-
segurar mais impulso à economia 
local, regional e estadual. Uma de-
las é o Centro de Convenções de 
Anápolis, que vai permitir a reali-
zação de grandes congressos, fei-
ras, exposições e outros eventos. 

Sua estrutura contará com salas 
multiuso e de exposições, dois pe-
quenos auditórios para 139 luga-
res, e outros dois de médio grande 
portes, com capacidade para 700 e 

W
ag

na
s C

ab
ra

l

Centro de Convenções de Anápolis, em construção pelo Governo do Estado, será ferramenta fundamental para acelerar o desenvolvimento local e regional

para 2.300 lugares, pavilhão de te-
atros, restaurante, salas de manu-
tenção e de primeiros socorros e de 
administração. E ainda, teatro de 
arena, camarotes, camarins, vários 
sanitários, entre outras dependên-
cias e amplo estacionamento para 
veículos e ônibus. Trata-se de uma 
estrutura de grandes proporções 
que atende antiga reivindicação da 
classe empresarial anapolina e de 
lideranças políticas.

Os investimentos, contudo, não 
se resumem à isso. Igualmente im-
portante é a construção de todo 
o complexo da Plataforma Logís-
tica de Anápolis, que inclui tam-

bém o Aeroporto de Cargas, cujas 
obras se encontram em fase adian-
tada. Mais de 70% da obra já estão 
concluídos e a previsão é que essa 
alternativa para o novo modal de 
transporte entra em operação ainda 
este ano, tornando-se o único aero-
porto de cargas fora da região Su-
deste, o que por si só dimensiona 
sua importância estratégica para o 
Centro-Oeste do País. Desde o ano 
de 1999, o município de Anápolis 
já recebeu investimentos superiores 
a R$ 700 milhyões do  Governo Es-
tadual. Outras áreas contempladas 
são infraestrutura urbana, saúde e 
segurança pública.
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O primeiro selo de prioridade de 
obra do Plano de Ação Integrada de 
Desenvolvimento (PAI) foi concedi-
do ao Aeroporto de Cargas de Aná-
polis, que recebeu R$ 140 milhões 
para a sua execução. O empreendi-
mento é projetado para receber ae-
ronaves de grande porte, com capa-
cidade para até 400 toneladas, como 
o Boeing 747-400. A pista de 3 mil 
metros de extensão já está asfaltada. 
Agora a Agência Goiana de Transpor-
tes e Obras (Agetop) cuida de ques-
tões como a instalação da Brigada de 
Incêndio, a torre de comando e do 
pátio de 48 mil metros quadrados de 
área para manobras de mercadorias.

A expectativa é que o Aero-
porto de Cargas de Anápolis ve-
nha desafogar o movimento dos 
aeroporto de Goiânia e de Brasí-
lia, que poderão trabalhar apenas 
com o embarque e desembarque 
de passageiros. Atualmente, as 
cargas internacionais que abaste-
cem o setor industrial de Goiás e 
de demais Estados chegam ao Bra-
sil pelos aeroportos de São Paulo 
(Guarulhos e Campinas) e do Rio 
de Janeiro (Galeão). 

Plataforma Logística
A Plataforma Logística, localiza-

da ao lado do Aeroporto de Cargas, 
foi idealizada para ter abrangên-
cia nacional e internacional pela 
sua proximidade à Estação Adua-
neira (Porto Seco), à Ferrovia Cen-
troatlântica que liga Goiás ao por-
to de Tubarão, no Espírito Santo, à 
Ferrovia Norte Sul, que liga Goiás 
ao porto de Itaqui, no Maranhão e 
às BRs-060 e 153 que ligam o Bra-
sil de Norte a Sul. Serão interliga-
dos os modais de transportes rodo-
viário, ferroviário e aéreo. Ocupa 
área de 600 hectares e, nos próxi-
mos meses, será lançado o edital de 
concessão, que permitirá à iniciati-
va privada administrar o complexo. 
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Maquete da Plataforma Logística em construção. Estrutura vai redimensionar movimento de cargas no Estado

Pista pavimentada do Aeroporto de Cargas de Anápolis, que faz parte do complexo da Plataforma Logística

Avançam obras do Aeroporto de 
Cargas e da Plataforma Logística
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Sistema de Hidrologia e Meteorologia da Sectec pode prever e emitir alertas sobre desastres naturais

Desenvolvimento

Goiás aposta em ciência, 
tecnologia e inovação

Não há como promover cres-
cimento econômico e de-
senvolvimento sem inves-

timentos em ciência, tecnologia e 
inovação. A pesquisa e a produção 
de novos conhecimentos são ferra-
mentas imprescindíveis ao desenvol-
vimento das economias locais, regio-
nais, dos Estados e do País. Em Goiás, 
essa questão tem sido tratada com 
atenção especial, visando o atendi-
mento sempre crescente das deman-
das dos setores produtivos.

Ações, projetos e programas foram 
implementados nos últimos quatro 
anos, sempre com foco no aumento 
da eficiência, da produção, da pro-
dutividade e da competitividade das 
empresas. Destaque para o Progra-
ma de Fomento ao Desenvolvimen-
to da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que abrange instituições de ensino su-
perior, Instituições de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, pesquisadores, do-
centes e alunos de universidades das 
redes pública e privada. Nos últimos 
quatro anos, a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia vem implementando uma 
série de programas e projetos voltados 
à modernização científica e tecnoló-
gica, com foco principalmente nos se-
tores empresariais. 

Ações e resultados 
A Rede Goiana de Extensão Tec-

nológica (Regetec) foi instituída em 
2011 com o objetivo de promover as-
sistência técnica especializada capaz 
de fornecer soluções para os garga-
los existentes na gestão empresarial. 
Até o momento, 61 empresas dos seg-
mentos moveleiro, calçados e con-
fecção foram atendidas. O programa 
permite que o empresário passe a ter 
maior conhecimento de sua atividade 

e melhore a gestão do negócio.
Outro bom exemplo são os Par-

ques Tecnológicos, cuja finalidade é 
incentivar a implantação de unidades 
tecnológicas em regiões estratégicas 
do Estado, para fortalecer os investi-
mentos em pesquisas e apropriação 

de novas tecnologias geradoras de ne-
gócios. Até o momento estão creden-
ciados o Parque Tecnológico de Aná-
polis e o do Campus Samambaia da 
UFG, em Goiânia. 

Nas áreas de Hidrologia e Meteo-
rologia, foram adotadas medidas para 
modernizar o Sistema de Informações 
Meteorológicas, dentre elas as corre-
ções preventivas para manutenção 
das plataformas de coletas de dados 
hidrometeorológicos e instalação de 
novas estações. O trabalho foca tam-
bém aspectos como a previsão de fe-
nômenos meteorológicos extremos, 
além da previsão de clima e tempo, 
desenvolvidos em parceria com ou-
tras instituições. Em 2012 foram inves-
tidos R$ 2,6 milhões na implantação 
da Sala de Situação, para monitora-
mento de riscos e desastres naturais.

Sectec e Fapep 
destinam recursos para 
pesquisas voltadas às 
pequenas empresas. 
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Suporte ao avanço científico e tecnológico
61 empresas dos setores moveleiro, de calçados e confecções pela 
Rede Goiana de Extensão Tecnológica, criada para garantir assistência 
e buscar soluções de gargalos de gestão empresarial

205 projetos de pesquisa, desenvolvimento e extensão técnico-
científica fomentados pela Fapeg

288 projetos de demanda universal fomentados pela Fapeg

114 projetos de pesquisa para fortalecimento dos programas de pós-
graduação stricto sensu fomentados pela Fapeg

157 eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) pela Fapeg e 
207 participações de pesquisadores em eventos de CT&I

7 laboratórios de CT&I estruturados e 1 projeto multiusuários do Centro 
Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Fomentado

61 empresas atendidas pela Rede Goiana de Extensão Tecnológica

A Fundação de Aparo à Pesquisa 
(Fapeg), é a agência de fomento do 
Governo de Goiás responsável por 
financiar projetos de pesquisa cien-
tífica, tecnológica e de inovação. 
De 2011 a março de 2014, a Fapeg 
aplicou R$ 180 milhões no fomen-
to à pesquisa em áreas fundamentais 
para o desenvolvimento de Goiás e 
na concessão de bolsas de formação 
de recursos humanos altamente qua-
lificados no Estado. Além de cumprir 
seu orçamento de R$ 100 milhões, a 
Fundação captou em três anos R$ 80 
milhões em recursos extraordinários. 

Fapeg investe R$ 180 milhões 
no fomento à pesquisa científica

Inclusão digital recebe estímulo

Por suas ações permanentes e 
bem articuladas, a Fapeg se des-
taca atualmente em todo o País 
como instituição forte no fomen-
to à pesquisa científica, tecnológi-
ca e de inovação e na qualificação 
de recursos humanos, significando 
que a Fapeg resgatou e consolidou 
sua credibilidade junto aos pesqui-
sadores, às instituições de ensino 
superior e de ciência e tecnologia 
e às agências federais de fomento. 
Isso tanto é real que nos últimos 
três anos 1.500 novos pesquisado-
res se cadastraram na Fapeg.

Um marco importante em 2011 
foi a subvenção no Estado da inova-
ção e da pesquisa em micro e pe-
quenas empresas (Pappe-Integra-
ção), pelo qual foram investidos R$ 
17,8 milhões. Também naquele ano, 
a Fapeg apoiou a iniciação científi-
ca de estudantes e a inserção de pro-
fessoras da educação básica da rede 
pública do Estado na pesquisa cien-
tífica e firmou parcerias com insti-
tuições francesas iniciando a inter-
nacionalização de suas ações. Com 
a Fapeg, Goiás vive um novo marco 
na área da pesquisa.

Medidas importantes foram 
adotadas para estimular a inclu-
são digital do cidadão em geral, de 
unidades escolares, órgãos públi-
cos e empresas. O Programa Goiás 
Conectado foi idealizado para ofe-
recer Banda Larga Popular a todas 
as pessoas interessadas. O Gover-
no abriu mão do ICMS sobre servi-
ços de telecomunicação e as ope-
radoras de telefonia passaram a 
oferecer a banda larga de 1 mega-
byte por menos de R$ 30,00 men-
sais e com equipamento gratuito.

O Projeto Metrogyn, iniciado em 
2011, integrou 14 espaços que abri-
gam 66 órgãos públicos/entidades 
do Governo Estadual, com econo-
mia considerável, já que os serviços 
de telecomunicação são pratica-
mente gratuitos. A Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia implementou 
também o Projeto Cidadania Digi-
tal Já, que prevê a inclusão digital 
de idosos e pessoas com necessida-
des especiais e baixo nível de esco-
laridade. O trabalho é desenvolvido 
em parceria com o Comitê Interse-
torial de Políticas Públicas e Rela-
ções com os Movimentos Sociais, 

com apoio do Banco do Brasil e In-
tel Semicondutores do Brasil. Já fo-
ram entregues 679 computadores a 
35 entidades sociais e capacitados 
45 mediadores, estrutura que está à 
disposição dos pesquisadores.

Vale destacar ainda as ações da 
Fundação de Aparo à Pesquisa (Fa-

peg), que tem custeado pesquisas 
nas mais diversas áreas do conhe-
cimento e da inovação, apoiando 
novos projetos e programas de in-
vestigação científica e tecnológica 
que permeiam todas as atividades 
econômico-sociais desenvolvidas 
no Estado de Goiás.
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Outras ações da Fapeg
Edital de fomento a pesquisas para o enfrentamento das drogas ilícitas 
e do álcool em Goiás
Apoio à produção de conhecimento para conservação e uso 
sustentável do Cerrado e do Pantanal, abrangendo Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Redimensionamento do fomento à inovação em micro e pequenas 
empresas com o programa Tecnova, em parceria com Governo Federal

Lançamento de dez editais para concessão de bolsas de iniciação 
científica júnior, bolsas de mestrado e doutorado, de pós-doutorado, de 
doutorado para docentes e de pós-doutorado nas empresas
De 2011 a 2013, lançados 25 editais destinados à inovação tecnológica 
por meio de subvenção econômica (Pappe-Integração e Tecnova) e 
outros projetos desenvolvidos em conjunto com entidades parceiras

Centro de uso multi-institucional
Em parceria com o Governo Fe-

deral, Universidade Federal de Goi-
ás e outras instituições, o Gover-
no do Estado, por meio da Fapeg 
e da Sectec, inaugurou em 2013 o 
Centro Regional para o Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação 
(CRTI). Pioneiro no País, é o pri-
meiro centro de pesquisa multiusu-
ário e multi-institucional, concebi-
do com moderno modelo de gestão 
administrativa compartilhada entre 
a Fapeg, comunidade acadêmica e 
iniciativa privada. O Centro atende 
na forma de prestação de serviços 
as demandas tecnológicas e de ino-
vação das universidades, centros de 
pesquisa, órgãos governamentais e 
setor empresarial. Já foram investi-
dos R$ 20 milhões no projeto (R$ 
3,3 milhões da Fapeg, R$ 700 mil 
da Sectec, R$ 8 milhões da Finep e 
R$ 8 milhões da UFG).

Além de fomentar a produção 
do conhecimento científico, a Fa-
peg também criou uma política de 
divulgação, dentre elas o lança-
mento de editais de fluxo contínuo 
para a participação de pesquisado-
res goianos em eventos científicos 
no Brasil e no exterior e para a re-
alização de eventos científicos em 
Goiás, onde os pesquisadores po-
dem apresentar os resultados de 
suas pesquisas em seminários, fó-
runs, congressos e simpósios em 
várias partes do mundo, além de 
eventos científicos nacionais e in-
ternacionais em Goiânia e cidades 
do interior.

A instituição investe também 
na política de interiorização e re-
gionalização da pesquisa científi-
ca. Em cada chamada pública, ha-
vendo demanda qualificada, 30% 
dos investimentos são destinados 
a propostas de pesquisadores vin-
culados a instituições de ensino e 
pesquisa sediados no interior do 
Estado. Outra ação nesta políti-
ca são os editais que estimulam a 
atração e a fixação de doutores de 
outros Estados nos diversos polos 
econômicos no Estado de Goiás. 
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Equipamentos modernos facilitam o trabalho dos pesquisadores. Projeto teve custo R$ 20 milhões

Sede do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, no Câmpus II da UFG
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Agropecuária

Crescimento em produção, 
produtividade e qualidade

As políticas públicas de apoio 
e promoção do agronegócio, 
somadas à capacidade empre-

endedora dos produtores rurais de 
Goiás e às novas tecnologias gera-
das pela pesquisa, foram capazes de 
elevar significativamente a produção 
goiana de grãos e fibras, etanol, açú-
car, carne e leite no período de 2011 
a 2014. As parcerias produtivas fir-
madas entre o poder público e a ini-
ciativa privada, bem como a maior 
oferta de crédito, contribuem para as 
respostas positivas que vêm do seg-
mento primário, com maior produ-
ção e produtividade a cada ano.

Bom exemplo dos avanços re-
gistrados nos últimos quatro anos 
é a produção agrícola. Na safra de 
2010, Goiás colheu 13,312 milhões 

de toneladas de grãos e fibras. Em 
2014, a produção do Estado deve 
chegar a 18,4 milhões de toneladas, 
o que representa um crescimen-
to superior a 37% na safra total de 
grãos e fibras no período avaliado.

No campo da produção pecuá-
ria, as estatísticas não são diferen-
tes. O rebanho bovino que era de 
21,34.milhões de cabeças em 2010 
saltou para 21,895 milhões de ca-
beças em 2014. Naquele ano, fo-
ram abatidos 2,612 milhões de ca-
beças, número que deverá chegar a 
3 milhões de cabeças abatidas este 
ano. A produção avícola também 
teve grande incremento nos últimos 
quatro anos. Em 2010, o plantel de 
aves do Estado era de 55,156 mi-
lhões de cabeças. Em 2014 chega a 
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A soja é um dos 
principais produtos 
agrícolas de Goiás. 

Estado firma-
se como um dos 

maiores produtores e 
exportadores do grão 

e do seus derivados

60,416 milhões de cabeças. 
Avanços foram verificados tam-

bém na produção de leite. Em 2010, 
o Estado produziu 3,193 bilhões de 
litros. Este ano, as projeções indicam 
que Goiás terá uma produção de 3,7 
bilhões de litros, conforme previsão 
da Federação da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg), consolidan-
do-se como o 4º maior produtor de 
leite entre os Estados brasileiros. O 
bom desempenho da agricultura e 
pecuária, com produção crescente 
também sustenta um parque agroin-
dustrial pujante, que gera milhares 
de empregos e fortalece a economia 
goiana pela transformação das ma-
térias-primas, pelo comércio com 
outros Estados e pela elevação cres-
cente das exportações. 
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As ações do setor público agrí-
cola, capitaneadas pela Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, são desenvolvidas em várias 
frentes, desde parcerias com os pro-
dutores até o apoio necessário aos 
pequenos agricultores, como forma 
de melhorar o desempenho da pro-
dução primária. De 2011 até agora, 
diversos programas, projetos e ações 
foram consolidados, ampliados e im-
plementados com foco no estímu-
lo às atividades produtivas visando o 
crescimento econômico e a melhor 
qualidade de vida das pessoas.

O Programa de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (Pronaf) é 
uma das ações que tiveram maior di-
namismo. Em 2011 e 2012, o crédi-
to destinado aos projetos do Pronaf 
somaram R$ 4 bilhões, para finan-
ciamento de 46,7 mil contratos. Re-
cursos do Pronaf foram utilizados 
também no fortalecimento do Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais, sen-
do que os recursos liberados pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário 
serviram para aquisição de tratores, 
ônibus e automóvel, além de equipa-
mentos de informática e outros bens.

A Secretaria da Agricultura tam-
bém referendou apoio aos Territórios 
de Cidadania, contemplados com re-
cursos do MDA, com destaque para 
as regiões de Águas Emendadas, Cha-
pada dos Veadeiros, vales do Paranã, 
Araguaia e do Rio Vermelho, Estrada 
de Ferro, Médio Araguaia, Parque das 
Emas e Serra da Mesa. Foram adqui-
ridos 226 caminhões, 226 retroesca-
vadeiras e 226 motoniveladoras para 
atender aos agricultores familiares 
em 226 municípios de Goiás. Parte 
das máquinas foi entregue em 2013 
e o restante até junho deste ano.

Pesca e aqüicultura
Com o objetivo de criar alterna-

tiva econômica para os produto-
res rurais e aumentar a produção de 
pescado em Goiás, a Secretaria da 
Agricultura e os demais parceiros (Se-
marh, Emater, Ministério da Pesca e 

Estímulo às atividades produtivas

Aquicultura) implementou em 2013 
o Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento da Piscicultura. Foram capaci-
tadas 1.995 pessoas interessadas em 
22 municípios. Também foram reali-
zados dez seminários regionais sobre 
aquicultura no Estado, com partici-
pação de 700 pessoas. 

Grande marco em 2013 foi o lança-
mento dos parques aquícolas de Cana 
Brava e Serra da Mesa. Também houve 
a implementação do Banco de Dados 
da cadeia aquícola para dar suporte às 
atividades de planejamento do setor e 

ainda a implantação do Centro de Pis-
cicultura de Luís Alves do Araguaia, 
cujas obras estão em andamento.

Outra ação da Seagro é o Projeto 
Isca Viva desenvolvido em Luís Alves 
do Araguaia, uma alternativa para a 
manutenção do bioma, além de ga-
rantir trabalho e subsistência para pe-
quenos agricultores no modelo fami-
liar de produção e conservar as iscas 
nativas do Estado.  A meta é produzir 
anualmente em cativeiro 1,5 milhão 
de iscas vivas. O custo total do proje-
to é de R$ 2,6 milhões. 

Medidas em favor da agropecuária
Lançamento de cinco novas cultivares de soja resultantes de pesquisas 
desenvolvidas pela Emater

Realização de ações de extensão rural e transferência de tecnologias 
nos segmentos agrícola e pecuário em mais de 200 municípios de 
Goiás 

Ampliação da assistência técnica e extensão rural, garantindo 
atendimento a todos os produtores (pequenos, médios e grandes)

2.384 produtores beneficiados pelo Projeto Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta

203.565 pessoas beneficiadas pelo Projeto de Segurança Alimentar e 
Nutricional

Mais de 50 mil famílias beneficiadas pelo Programa Hortas 
Comunitárias

19 mil famílias carentes beneficiadas pelo Programa Lavoura 
Comunitária (veja mais no capítulo Proteção Social)

54 parques aquícolas implantados com 617 áreas em Serra da Mesa e 
nos reservatórios de Canabrava e São Simão

68.798 hectares de terras devolutas foram identificados e estão 
sendo regularizados, abrangendo principalmente os municípios de 
Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e Niquelândia

Iniciado o Programa de Georreferenciamento de imóveis rurais

Imunização do rebanho contra a febre aftosa, garantindo a 
continuidade do Estado como área livre da doença, com vacinação

Adoção de medidas de apoio ao produtor rural no combate e controle 
da ferrugem asiática da soja e outras pragas 

Instituição do Cartão do Produtor, pelo qual de qualquer parte do 
mundo pode-se emitir a Guia de Trânsito Animal e a Declaração de 
Vacinação. Também foi instituída a Guia de Trânsito Vegetal eletrônica
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Revitalizada, Ceasa movimentou  
mais de R$ 5 bilhões em três anos    
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Em três anos, cirularam pela Ceasa quase 3 milhões de toneladas de alimentos. Diariamente, milhares de pessoas compram e vendem produtos na Central

A Centrais de Abastecimento de 
Goiás (Ceasa-GO) tem se destaca-
do, ano a ano, como uma das prin-
cipais empresas de abastecimento 
de alimentos do País, se posicio-
nando como o 4º maior mercado 
brasileiro em volume de comercia-
lização, e como o principal das re-
giões Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste do Brasil. 

Nos últimos três anos circularam 
pela Ceasa mais de 2,58 milhões de 
toneladas de alimentos que abaste-
ceram todo o Estado de Goiás, além 
do Tocantins, Pará, Maranhão, Mato 
Grosso, Rondônia, Amazonas, bem 
como parte dos mercados dos Esta-
dos do Sudeste e Sul do País.

A comercialização de frutas, ver-
duras, cereais e outros produtos que 
saem diretamente do campo movi-
mentaram mais de R$ 5 bilhões no 
período em análise, um recorde his-
tórico nas estatísticas da empresa.

Investimentos
Para dar suporte ao grande nú-

mero de vendedores e comprado-
res que passam diariamente pelos 
galpões da Ceasa-Goiás, o Gover-
no do Estado investiu mais de R$ 
1,4 milhão na melhoria da empre-
sa, construindo estacionamentos 
asfaltados para caminhões e carros 
de passeio, deu melhor suporte de 
trabalho aos fiscais da Agrodefe-
sa, garantindo escritórios mais es-
truturados e instalou coletores de 
lixos reciclados e orgânicos, para 
garantir a preservação do meio 
ambiente, através da coleta seleti-
va de lixo no Complexo.

Também reformou as instala-
ções dos banheiros públicos, subs-
tituiu o transporte manual de car-
gas por empilhadeiras móveis, 
construiu e adequou rampas para 
movimentação de mercadorias e 
cargas em geral e redefiniu a área 

de comercialização de produtos 
sobre veículos, antiga reivindica-
ção dos produtores rurais.

A abrangência social da Ceasa 
ultrapassa os seus portões. Para ga-
rantir o funcionamento adequado 
da empresa, são gerados mais de 
10 mil empregos diretos e 50 mil 
indiretos em todo o Estado. Agro-
pecuaristas de todas as regiões 
goianas comercializam seus pro-
dutos na Ceasa-GO.

A empresa dispõe também de um 
Banco de Alimentos que faz a doa-
ção de hortifrutigranjeiros a mais de 
2 mil famílias carentes e outras 300 
entidades sociais de toda a região 
Metropolitana de Goiânia. Mensal-
mente, são doadas cerca de 64 to-
neladas de alimentos a essas enti-
dades e famílias. Essa iniciativa é 
uma ação de responsabilidade so-
cial das mais relevantes para a em-
presa e para a população.
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O empenho da classe produto-
ra rural em ofertar produtos de qua-
lidade ao mercado consumidor e 
as parcerias produtivas com o po-
der público estadual transformaram 
Goiás em um dos Estados brasileiros 
que mais consolidaram avanços no 
âmbito da defesa agropecuária nos 
últimos quatro anos. Bom exemplo 
são os resultados das campanhas de 
vacinação do rebanho bovino e bu-
balino contra a febre aftosa, cujo ín-
dice vacinal evoluiu de 98,46% para 
99,52% no período de 2011 a 2013. 

Esse desempenho conferiu a Goi-
ás o status internacional de área li-
vre de febre aftosa com vacinação, 
viabilizando a abertura de novos 
mercados e a fidelização dos já con-
quistados, mediante a comprova-
da garantia de qualidade sanitária 
e segurança alimentar dos produtos 
goianos de origem animal. Os re-
sultados são tão positivos que atual-

Goiás se mantém livre da aftosa
mente Goiás já está credenciado a 
se tornar Estado livre de aftosa sem 
vacinação. Contudo, discussões que 
envolveram os técnicos do Governo 
e os criadores concluíram que é me-
lhor manter a vacinação para evitar 
supresas e dificuldade de colocação 

da carne de Goiás no mercado inter-
nacional. Tanto que as campanhas 
de imunização continuam nos me-
ses de maio e novembro.

Outros avanços
O desempenho positivo da Agro-

defesa na implementação da polí-
tica de defesa agropecuária, per-
mitiu que nos últimos três anos se 
reduzissem para apenas 24 meses a 
idade dos animais com vacinação 
obrigatória contra a febre aftosa na 
etapa de novembro. 

Também corroboram a quali-
dade da sanidade pecuária goiana 
os resultados positivos de inúme-
ras missões estrangeiras que audita-
ram os controles sanitários do Esta-
do, dentre elas, os países da União 
Aduaneira, a União Europeia, o 
Oriente Médio, o México, Estados 
Unidos, a Austrália, a Nova Zelân-
dia, China e o Caribe.

Avanços na defesa 
sanitária favorecem o 
comércio de produtos 
de origem animal e 
vegetal de Goiás para
o Brasil e o mundo 

Ed
ua

rd
o 

Fe
rre

ira
 

Rebanho bovino goiano está livre de febre aftosa graças ao esforço conjunto do poder público e dos pecuaristas.  Esse é um dos resultados positivos da Agrodefesa
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Ações de combate à lagarta Helicoverpa armigera 
abrangeram as principais regiões produtoras

Agrodefesa amplia leque de serviços
Desde 2011 foram aplicados R$ 

19 milhões provenientes de convê-
nios com o Ministério da Agricultu-
ra para equipar a Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária com veí-
culos, equipamentos de informá-
tica, materiais de escritórios o que 
melhorou as condições de trabalho 
dos técnicos.

Com o programa de informati-
zação e o software do Sidago cria-
do pela própria Agrodefesa, o órgão 
hoje se tornou referência nacional 
no efetivo controle de pragas e do-
enças animais, servindo inclusive de 
exemplo para outros Estados brasi-
leiros. Vários estados estão utilizan-
do o software da Agrodefesa, como 
Ceará, alagoas, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Paraná, Amapá, Roraima, 
além do país vizinho, o Suriname.  

A modernização da inspeção es-
tadual consolidou a garantia de ali-
mentos de qualidade  para a popu-
lação goiana desde a propriedade 
rural até a mesa do consumidor. En-
tre 2011 e 2014, o número de bovi-
nos abatidos e inspecionados cres-
ceu 47,57%; o de suínos abatidos e 
inspecionados cresceu 8,26%; e o 
de aves cresceu 15,79%. Também 
os produtos cárneos inspecionados 
evoluíram 35,30%; e o leite in na-

tura, 5,42%. O Laboratório de Diag-
nóstico Veterinário (LabVet) também 
foi um dos avanços da fiscalização 
pecuária. De 2011 a 2014, a reali-
zação de exames de Anemia Infec-

ciosa Equina (AIE) teve crescimen-
to de 54,77%; exames de brucelose 
1,62%; e os exames de raiva, que re-
gistraram aumento de 5,05%.

Também corrobora o elevado pa-
drão sanitário da agropecuária goia-
na a anuência do Ministério da Agri-
cultura para que Goiás integre o 
Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (Sisbi). 
A medida torna a inspeção estadu-
al equivalente à inspeção federal, o 
que permitirá  que os produtos com 
SIE possam ser comercializados em 
todo o País. 

Pragas agrícolas
O Estado de Goiás antecipou-

-se aos demais no combate à lagar-
ta Helicoverpa armigera, o que evi-
tou que a praga avançasse de forma 
avassaladora nas lavouras goianas, 
a exemplo do ocorrido no Oeste da 
Bahia. Como medidas para o con-
trole da lagarta foram realizados 
seis seminários regionais no Estado, 
para esclarecimento dos produtores 
sobre a Helicoverpa;  dois treina-
mentos para 104 fiscais da Agrode-
fesa;  e coletadas amostras da praga 
em 61 municípios, com confirma-
ção da presença da lagarta em 23 
municípios de Goiás.
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Veículos doados à Agência Goiana de Defesa Agropecuária para uso dos técnicos nas missões de fiscalização, inspeção e outras ações de defesa agropecuária
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Logística

Investimentos de R$ 4,8 bi 
revolucionam setor viário

INFRAESTRUTURA

Planejamento, ousadia e trabalho são ferramentas do Governo para promover completa 
modernização da malha rodoviária do Estado, beneficiando todas as regiões do Estado.

Em toda sua história, Goiás não re-
cebeu tantos investimentos em in-
fraestrutura viária como nos últi-

mos quatro anos. De janeiro de 2011 
até o fim de 2014, terão sido aplica-
dos R$ 4,8 bilhões por meio dos Pro-
gramas Rodovida Construção, Rodo-
vida Reconstrução, Rodovida Urbano 
e construção de pontes e viadutos de 
grande porte. Os resultados são alvis-
sareiros, considerando-se que prati-
camente todos os trechos rodoviários 

estaduais se encontravam em situa-
ção de calamidade no início de 2011. 
Para complicar ainda mais a situação, 
as finanças públicas estavam desorde-
nadas, incluindo parte da folha de pa-
gamento relativa ao mês de dezembro 
de 2010 sem pagar e um déficit orça-
mentário próximo de R$ 2 bilhões.

O atual governo não teve tempo 
a perder. Arregaçou as mangas e saiu 
em busca de apoio financeiro para fa-
zer frente às necessidades mais pre-

mentes do Estado no que diz respeito 
à logística, sem a qual toda a econo-
mia padece as consequências. Com 
empenho e capacidade gerencial or-
ganizou as finanças do Estado e criou 
as condições adequadas para que o 
Governo Federal concedesse novos 
empréstimos ao Estado. A partir daí, 
foi possível implementar o maior pro-
grama de pavimentação de novos tre-
chos rodoviários e de recuperação de 
milhares de quilômetros de rodovias. 
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Nova Rodovia dos Romeiros, trecho da GO-060, foi talmente revitalizada, ampliada e ainda ganhoi iluminação e ciclovia, Mais conforto para os usuários
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Destacam-se no setor de infraestru-
tura viária projetos de grandes propor-
ções cujas obras estão na fase final. O 
maior deles é a ponte sobre o Rio Ara-
guaia, ligando os municípios de Aru-
anã em Goiás a Cocalinho (MT), que 
trará para toda a região do Vale dot 
Araguaia grande impulso ao desenvol-
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Ponte sobre o Rio Araguaia, ligando Aruanã a Cocalinho, em Mato Grosso. É a maior obra de arte construída em Goiás nos últimos anos, com quase 900 metros

vimento. A ponte tem extensão de 557 
metros, chegando a 900 metros com 
os encabeçamentos de cada lado. O 
custo é de R$ 32,2 milhões. 

O Governo Estadual, por meio da 
Agetop, desencadeou desde 2011, um 
amplo programa de revitalização e pa-
vimentação de rodovias, distribuídos 
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Na GO-020, trecho Goiânia-Bela Vista, está em construção a segunda ponte sobre o Rio Meia Ponte

Ponte de 900 metros liga GO a MT
nos chamados Grupos I e II. No mês de 
março deste ano, promoveu a licitação 
de obras do chamado Grupo III do Pro-
grama Rodovia Reconstrução, que in-
clui 17 grandes lotes e prevê a restau-
ração e recuperação de outros 2.030 
quilômetros de vias pavimentadas em 
65 trechos rodoviários em todas as re-
giões do Estado. Os investimentos nas 
obras do Grupo III somam mais de R$ 
700 milhões. Muitas frentes de trabalho 
já estão em andamento e a previsão é 
que a maior parte dos trechos licitados 
sejam concluídas até o fim deste ano. 

Soma-se a este esforço também a 
melhoria da infraestrutura aeroportu-
ária, com investimentos que somam 
mais de R$ 92 milhões. Nesta área, 
o principal projeto é o Aeroporto de 
Cargas de Anápolis, que faz parte do 
complexo da Plataforma Logística 
Multimodal (veja matéria seguinte). 
Vale destacar a ampliação, moderni-
zação, expansão e construção de ae-
ródromos e aeroportos em mais de 
duas dezenas de cidades de Goiás.
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O grande programa de pavimenta-
ção asfáltica desencadeado pelo Go-
verno do Estado a partir de 2011 in-
cluiu a revitalização, modernização e 
duplicação de oito trechos de rodovias 
estaduais que vão beneficiar todas as 
regiões do Estado, em especial a Re-
gião Metropolitana de Goiânia, área 
de maior densidade populacional.

Os primeiros trechos revitaliza-
dos e modernizados foram a Rodo-
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Obras de duplicação da GO-020 para Bela Vista de Goiás estão aceleradas

Obras de duplicação da GO-403, Goiânia-Senador Canedo, também avançam

GO-040 foi duplicada do Garavelo ao Setor Madre Germana: mais segurança

Trecho Novo Gama-Lago Azul, no Entorno do DF também foi duplicado

Duplicação de 8 trechos de rodovias 
estaduais beneficiará todo o Estado

via GO-060, chamada Rodovia dos 
Romeiros (Goiânia-Trindade), que 
recebeu melhorias na pista de cami-
nhada dos romeiros, além de ilumi-
nação e construção de ciclovia. Ou-
tro trecho rapidamente concluído é 
foi a duplicação de Goianira-Inhu-
mas, que também recebeu ilumina-
ção. Em seguida foi duplicado um 
trecho da GO-520 (Novo Gama-La-
go Azul) .

No momento estão em obras a 
duplicação da GO-020 (Goiânia-
-Bela Vista), sendo que o primeiro 
trecho até o Autódromo Internacio-
nal de Goiânia já está totalmen-
te pronto. A GO-070, trecho que 
liga Inhumas a Itaberaí e depois até 
Goiás; a GO-080, trecho Nerópo-
lis- BR-153; a GO-403, trecho Goi-
ânia-Senador Canedo e a GO-213 
(Morrinhos-Caldas Novas).
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Das rodovias em duplicação, qua-
tro trechos beneficiam diretamente 
cidades e regiões de grande fluxo tu-
rístico. E o caso da nova Rodovia dos 
Romeiros (GO-060), que liga Goiâ-
nia a Trindade. Hoje as condições de 
tráfego são confortáveis tanto para os 
motoristas quanto para os romeiros 
que vão para Trindade a pé. Vale res-
saltar que todos os anos Trindade re-
cebe para a festa do Divino Pai Eter-
no quase 3 milhões de romeiros. E ao 
longo do ano, o fluxo de visitas con-
tabiliza mais de 1 milhão de pessoas.

Trechos rodoviários em duplicação 
facilitam acesso aos polos turísticos 

A GO-070, que liga Goiânia a 
Goiás e que já está sendo duplicada, 
benefia além da antiga capital, tam-
bém regiões turísticas do Vale do Ara-
guaia, como Aruanã, São Miguel e 
Luís Alves do Araguaia, que todos os 
anos, no mês de julho principalmen-
te, recebe grande fluxo de turistas.

A GO-213 (Morrinhos-Caldas 
Novas), vai beneficiar os municípios 
de Caldas Novas e Rio Quente, polo 
turístico das águas termais que rece-
bem milhares de pessoas todos os 
anos. Vale ressaltar que, após a con-

GO-060 - Rodovia dos Romeiros: acesso ao polo turítstico religioso de Trindade

GO-070: mais conforto e segurança para acesso a Goiás e Vale do Araguaia GO-080: duplicação é alternativa para Pirenópolis e pontos turísticos do Norte

GO-213, em duplicação: segurança aos turistas de Caldas Novas e Rio Quente
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clusão da obra, será possível chegar 
a Caldas Novas por pistas duplas par-
tindo de Goiânia, Brasília e outras ci-
dades da Região Sudeste do País.

Finalmente, a GO-080, que vai 
ligar Nerópolis à BR-153, será mais 
uma alternativa de trechos duplica-
dos para pólos turísticos importantes 
como Pirenópolis, Jaraguá e Urua-
çu. Além disso, a GO-080 tem gran-
de importância econômica, porque 
reduz a distância entre Goiânia e a 
BR-153 para quem vai para cidades 
das regiões Centro e Norte de Goiás.
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O Governo do Estado aposta na 
melhoria da mobilidade urbana na 
Região Metropolitana de Goiânia. 
Para isso já construiu e está construin-
do seis grandes viadutos em rodovias 
que saem de Goiânia e cortam a Re-
gião Metropolitana.

Na GO-040, na altura do Residen-
cial Madre Germana, o Governo esta-
dual, além de duplicar a pista, cons-
truiu um viaduto, que desafogou o 
trânsito no local. A obra faz parte da 
duplicação a pista da GO-040, desde 
o Setor Garavelo até o Madre Germa-
na. Além da duplicação, o trecho ga-
nhou também moderna iluminação. 

Estão em fase final de Construção 
os viadutos da GO-060 e da GO-070, 
o primeiro na saída para Trindade e o 
segundo na saída para Inhumas. São 
duas regiões de grande fluxo de veí-
culos, ônibus e caminhões e que exi-
giam intervenção do poder público 
para solucionar os gargalos registra-
dos no local. 

Seis viadutos vão melhorar mobilidade 
na Região Metropolitana de Goiânia

Na GO-070, saída para Inhumas, as obras também avançam rapidamente Na GO-040, saída para Aragoiânia, viaduto desafogou o tráfego no local 

Viaduto da GO-060, na saída para Trindade: construção está em estágio avançado e entrega será em breve
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O Governo do Estado assumiu o 
compromisso de melhorar a mobili-
dade urbana na Região Metropolita-
na de Goiânia. E já está resgatando a 
promessa com a construção de seis 
grandes viadutos em rodovias que 
saem de Goiânia ou fazem parte do 
complexo viário da Grande Goiânia. 

 Estão em fase final de Construção 
os viadutos da GO-060 e da GO-070, 
o primeiro na saída para Trindade e o 
segundo na saída para Inhumas. São 
duas regiões de grande fluxo de veí-
culos, ônibus e caminhões e que exi-
giam intervenção do poder público 
para solucionar os gargalos registra-
dos no local. A inauguração dessas 
duas obras deve ocorrer ainda no pri-
meiro semestre deste ano. 

Foi iniciado recentemente o via-
duto da GO-080 no cruzamento 
com a Avenida Perimetral, na saí-
da para Nerópolis. Trata-se de um 
local muito movimentado e tráfe-
go de caminhões pesados. Outra 
frente de obras terá início em bre-
ve na GO-020, na altura da antiga 
Goiás Carne, saída para Bela Vista. 
Este novo viaduto, além de facilitar 
o acesso à cidade de Senador Ca-
nedo, faz parte do projeto de dupli-
cação da GO-020. Tanto o viaduto 
quanto a rodovia serão inaugurados 
nos próximos meses.

Mais obras de viadutos em execução 
Viaduto em construção na GO-403, trecho Novo Mundo-Senador Canedo, faz parte da modernização da via em duplicação, agilizando o escoamento do tráfego

Na GO-080, obras do viaduto no cruzamento com a Avenida Perimetral foram iniciadas recentemente

GO-020: o trevo de Senador Canedo na altura da antiga Goiás Carne receberá um moderno viaduto
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O Governo Estadual, por meio 
da Agência Goiana de Transportes 
e Obras, investe recursos também 
na iluminação de trechos urbanos 
e semiurbanos de rodovias, princi-
palmente aquelas que estão sendo 
duplicadas. O objetivo é melhorar 
a segurança de motoristas e pedes-
tres, uma vez que os trechos ilumi-
nados passam por regiões menos 
povoadas e sem iluminação urba-
na. Para os motoristas, a pista ilumi-
nada aumenta a visão, o que contri-
bui para evitar acidentes.

Dentre as obras de grande im-

Iluminação deixa vias mais seguras
portância neste setor está a ilumina-
ção da BR-153, no trecho que vai do 
bairro Aldeia do Vale em Goiânia até 
Aparecida de Goiânia. A obra ante-
riormente orçada em R$ 5,3 milhões, 
passou a custar R$ 4,9 milhões com 
um deságio conseguido pela Agetop. 
São 27 quilômetros que já começa-
ram a ser iluminados, exigindo a ins-
talação de 646 postes. A iluminação 
será diferenciada e segue o modelo 
implantado pela Agetop.

Outros trechos já iluminados 
pela Agetop estão na GO-040, no 
trajeto que vai do Garavelo ao Setor 

Madre Germana, local onde a pis-
ta também foi duplicada. Também a 
GO-070, de Goiânia até Inhumas, 
recebeu iluminação especial após a 
conclusão da duplicação. Na GO-
020, saída para Bela Vista, também 
está totalmente iluminada até o Au-
tódromo Internacional de Goiânia. 
Está programado ainda estender a 
iluminação até Bela Vista junta-
mente com a duplicação. O mesmo 
ocorrerá com outros trechos em du-
plicação, como a GO-403, que liga 
o Jardim Novo Mundo em Goiânia a 
Senador Canedo.
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Iluminação da 
GO-020 do Centro 

Cultural Oscar 
Niemeyer até o 
Autódromo traz 

segurança aos 
motoristas e pedestres. 
Outros trechos, como 

a BR-153 até Aparecida 
e as rodovias 

duplicadas que 
saem de Goiânia, 
também  ganham 

iluminação

Obras do Programa Rodovida Construção ligando Palmeiras a Indiara Rodovia GO-154, que liga Itapaci-Pilar-Santa Terezinha, foi reconstruída
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GO-454 – Pavimentação do trecho que liga a 
ponte sobre o Rio Araguaia à GO-164 - obras em 
andamento 

GO-333 - Paraúna-Rio Verde – Pavimentação 
concluída 

GO-132 – Colinas do Sul-Minaçu – Obras na fase 
final 

GO-112 – Iaciara-Nova Roma – Obras em 
andamento 

GO-446 – Posse-Iaciara – Obras em andamento

GO-236 – Mambaí-Divisa GO/BA – Obras em 
andamento

GO-156 – Uirapuru-Mundo Novo – Obras em 
andamento

GO-439 – Pilar de Goiás-Guarinos – Obras em 
andamento

GO-468 – Bezerra-Divisa GO/MG – Obras em 
andamento para complemento de pavimentação e 
rejuvenescimento

GO-435 – Padre Bernardo-Entroncamento da BR-
414 – Obras em andamento

GO-230 – Goianésia-Rianápolis-Cirilândia – Obras 
em andamento

Águas Lindas de Goiás-Braslândia – Obras em 
andamento

Ligação da BR-040 (Povoado de Osfaya em 
Luziânia até o Povoado de Mesquita em Cidade 
Ocidental – Obras em andamento

GO-437 – Gameleira-Silvânia – Obras em 
andamento

GO-324 – Jussara-Jacilândia – Obras em 
andamento

GO-469 – Abadia de Goiás-Trindade – Obras 
concluídas

GO-469 – Trindade-Goianira – Obras em 
andamento

Contorno do anel viário de Palmeiras – Obras 
concluídas

GO-320 – Cachoeira de Goiás-Ivolândia – Obras 
em andamento

GO-219 – São Miguel do Passa Quatro-Bela Vista – 
Obras em andamento

GO-410 – Edeia-Porteirão – Obras concluídas

GO-213 – Ipameri-Campo Alegre – Obras em 
andamento

GO-210 – Davinópolis-Divisa GO/MG – Obras em 
andamento

GO-503 – Ouvidor-Usina de Fosfato – Obras em 
andamento

GO-402 – Entroncamento da BR-050-Cumari – 
Obras em andamento

GO-206 – Chapadão do Céu-Itumirim – Obras em 
andamento

Anel viário de Rio Verde –Pavimentação e galerias 
de águas pluviais em andamento

GO-210 – Porteirão-Venda Seca – Obras em 
andamento

GO-326 – Jaupaci-Montes Claros – Obras em 
andamento

GO-469 –Abadia-Trindade – Pavimentação 
concluída

GO-132 – Niquelândia-Colinas do Sul – Obras em 
andamento

GO-173 – Entroncamento d GO-324 (Britânia)-
Entroncamento da BR-251 (Aruanã) – Obras em 
andamento

GO-174 – Diorama-Montes Claros – Obras em 
andamento

GO-194 – Portelândia-Entroncamento da GO-461 
(Doverlândia) – Obras em andamento

GO-217 – Mairipotaba-Entroncamento da BR-060 – 
Obras em andamento

GO-244 – Porangatu-Entrocamento do GO-142 
(Montividiu do Norte) – Obras em andamento

GO-334 – Nova América-Mozarlândia – Obras em 
andamento

GO-132 – Distrito de Santo Antônio da Cana Brava-
Divisa GO/TO – Obras em andamento

GO-154 – Itauçu-Ordália-Itaberaí – Obras em 
andamento

GO-184 – Jataí-Entroncamento da GO-050 
(Montividiu) – Obras em andamento

GO-230 – Enroncamento da GO-517 (Água Fria de 
Goiás)-Mimoso de Goiás – Obras em andamento

GO-309 – Cachoeira Dourada-Entroncamento da 
GO-206 (Itumbiara) – Obras em andamento

GO-338 – Malhador-Entrocamento da GO-080 
(Goianésia) – Obras em andamento

GO-338 – Placa-Logolândia – Obras em andamento

GO-347 – Mara Rosa-Alto Horizonte – Obras em 
andamento

Programa Rodovida Construção (pavimentação)
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Ligação Palmeiras de Goiás-Indiara – obras em 
andamento

GO-156/347 – Crixás – Auriverde-Entroncamento 
da GO-334 (Nova América) – Obras em andamento

GO-219 – Entroncamento da BR-153 (Hidrolândia)-
Entroncamento da GO-040 (Aragoiânia) – Obras em 
andamento

GO-230 – Cirilândia-Santa Isabel – Obras em 
andamento

GO-239 – São Jorge-Colinas – Obras em 
andamento

GO-239 – Entroncamento da GO-164-Divisa GO/TO 
(Bandeirantes) – Obras em andamento

GO-239 – Alto Paraíso-São Jorge – Obras em 
andamento

GO-306 – Entroncamento da GO-341 (Mineiros)-
Entroncamento da GO-050 (Chapadão do Céu) – 
Obras em andamento

GO-326 – Entroncamento da GO-324 (Fazenda 
Nova)-Bacilândia – Obras em andamento

GO-330 – Entroncamento da GO-154-Santa Rosa – 
Obras em andamento

GO-338 – Goianésia-Juscelândia – Obras em 
andamento

GO-347 – Entroncamento da GO-154 (Santa 
Terezinha de Goiás)-Nova Iguaçu – Obras em 
andamento

GO-425 – Entroncamento da GO-520 (Luziânia)-
Entroncamento da BR-060 – Obras em andamento

GO-430 – Planaltina-Água Fria – Obras em 
andamento

GO-447/GO-112 – Divinópolis-Monte Alegre de 
Goiás – Obras em andamento

GO-450 – Piracanjuba-Cristianópolis – Obras em 
andamento

GO-474 – Abadiânia-Lago de Corumbá  - Obras em 
andamento

GO-506 – Santo Antônio do Rio Verde-Divisa GO/
MG – Obras em andamento

GO-520 – Lago Azul-Entroncamento da GO-425 
(Luziânia) – Obras em andamento

Ligação GO-437-Distrito de Mocambinho – Obras 
em andamento

Ligação Nova Veneza-entroncamento da GO-080 
(Nerópolis) – Obras em andamento

Ligação Santo Antônio do Descoberto-Barraca da 
Serra – Obras em andamento

Ligação BR-080-Bonópolis – Obras em andamento

Ligação Luziânia-Jardim Ingá – Obras em 
andamento
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GO-132, trecho Minaçu-Colinas, uma das principais obras do setor rodoviário, fará a integração das regiões Norte, Nordeste, Entorno do DF e Centro Goiano 
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GO-020 – Cristianópolis-Pires do Rio

GO-040 – Aragoiânia-Entroncamento da GO-215 
(Pontalina)

GO-050 – Trindade-Campestre

GO-050 – Chapadão do Céu-Divisa GO/MS

GO-060 – Iporá-Piranhas

GO-070 – Entroncamento da GO-154-Itaberaí

GO-080 – Jaraguá-Goianésia

GO-112 – Simolândia-Iaciara

GO-118 – Divisa DF/GO-São João D'Aliança

GO-154 – Itaguari-Itaguaru

GO 154 – Ceres-Carmo do Rio Verde

GO-154 – Pilar de Goiás-Santa Terezinha

GO-164 – Cidade de Goiás-Araguapaz

GO-164 – Araguapaz-Nova Crixás

GO-164 – Nova Crixás-São Miguel do Araguaia

GO-164 – Perímetro urbano de Firminópolis

GO-164 – São Luís de Montes Belos-Sanclerlândia

GO-164 – Quirinópolis-Paranaiguara

GO-174 – Iporá-Montividiu

GO-174 – Rio Verde-Aparecida do Rio Doce

GO-184 – Jataí-Itumirim

GO-206 – Contorno de Quirinópolis

GO-206 – Inaciolândia-Quirinópolis

GO-206 – Quirinópolis-Caçu

GO-220 – Montividiu-Entroncamento da BR-158

GO-222 – Anápolis-Nerópolis

GO-222 – Perímetro urbano de Araçu (pista dupla)

GO-225 – Corumbá de Goiás-Pirenópolis

GO-241 – Santa Teresa-Formoso

GO-302 – Aporé-Itajá

GO-330 – Vianópolis-Pires do Rio

GO-330 – Pires do Rio-Ipameri

GO-330 – Ipameri-Catalão

GO-336 – Entroncamento da BR-153-Itapaci

GO-341 – Mineiros-Divisa GO/MS

GO-346 – Entroncamento da BR-020-Cabeceiras

GO-420 – Entroncamento da GO-070-Brazabrantes-
Nova Veneza

GO-428 – Campinorte-Nova Iguaçu

GO-515 – Panamá-Goiatuba

GO-530 – Araguapaz-Aruanã

GO-536 – Entroncamento da GO-020-Senador 
Canedo

GO-556 – Entroncamento da GO-428-Alto Horizonte

Programa Rodovia Reconstrução (Grupo I) – Concluídas

Antes em situação precária, a GO-164 (Goiás/São Miguel) foi reconstruídaGO-469 que liga Abadia de Goiás a Trindade foi entregue ao tráfego em 2013 
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GO-010 – Vianópolis-Luziânia (inclui perímetro 
urbano de Vianópolis)

GO-060 – Trindade-Nazário

GO-060 – Nazário-Firminópolis

GO-116 – Formosa-Salto do Itiquira

GO-118 – São João D’Aliança-Alto Paraíso

GO-118 – Alto Paraíso-Teresina de Goiás

GO-118 – Teresina de Goiás-Monte Alegre de Goiás

GO-118 – Monte Alegre de Goiás-Campos Belos-
Divisa GO/BA

GO-139 – Entroncamento da GO-010-Silvânia

GO-139 – Marzagão-Corumbaíba

GO-147 – Piracanjuba-Entroncamento da GO-020 
(Bela Vista)

GO-154 – Entroncamento da GO-070-Taquaral-
Itaguari

GO-154 – Itapaci-Pilar de Goiás

GO-154 – Itaguaru-Uruana

GO-156 – Entroncamento da BR-060-Palmeiras-
Nazário

GO-156 – Crixás-Uirapuru

GO-164 - Entroncamento da BR-364-Itaguaçu

GO-164 – Paraúna-Firminópolis

GO-194 – Entroncamento da BR-364-Portelândia

GO-210 – Santa Helena-Turvelândia

GO-215 – Edeia-Edealina-Pontalina

GO-217 – Piracanjuba-Entroncamento da GO-139

GO-219 – Entroncamento da GO-040-Guapó

GO-221 – Iporá-Palestina de Goiás-Caiapônia

GO-222 – Inhumas-Araçu

GO-225-547 – Santo Antônio do Descoberto-Cidade 
Eclética-Águas Lindas

GO-230 – Entroncamento da BR-153-Uruana

GO-230 – Padre Bernardo-Mimoso de Goiás

GO-237 – Uruaçu-Niquelândia

GO-239 – Entroncamento da BR-153-Mara Rosa

GO-241- Entroncamento da BR-153-Estrela do 
Norte-Mutunópolis

GO-241 – Formoso-Campinaçu

GO-241 – Campinaçu-Minaçu

GO-244 – São Miguel do Araguaia-Novo Planalto

GO-244 – Novo Planalto-Porangatu

GO-302 – Itajá-Lagoa Santa

GO-309 – Itumbiara-Buriti Alegre

GO-319 – Entroncamento da GO-215-Vicentinópolis

GO-319 – Aparecida de Goiânia-Nova Fátima

GO-320 – Indiara-Jandaia-Paraúna

GO-320 – Entroncamento da GO-040-Goiatuba

GO-326/324 – Buriti de Goiás-Novo Brasil-Jussara

GO-330 – Anápolis-Campo Limpo

GO-347 – Santa Terezinha-Crixás

GO-403 – Senador Canedo-Caldazinha

GO-409 – Entroncamento da BR-452-Maurilândia-
Entroncamento da GO-210

GO-410 – Entroncamento da BR-452-Porteirão

GO-413 – Entroncamento da BR-060-Varjão

GO-431 – Entroncamento da BR-153-Pirenópolis

GO-444 – Entroncamento da GO-060-Moiporá-
Ivolândia

GO-501 – Entroncamento da BR-452-Ouroana

GO-502 – Entroncamento da BR-452-Santa Rosa 
do Meia Ponte

GO-506 – Pires Belo-Santo Antônio do Rio Verde

GO-516 – Entroncamento da BR364-Perolândia

GO-523 – Entroncamento da GO-070-Catuaraí-
Entroncamento da GO-222

GO-527 – Entroncamento da GO-164-Riverlândia

Programa Rodovida Reconstrução (Grupo II)
Obras concluídas e em andamento
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GO-108 – Entroncamento da BR-020-Posse 

GO-110 – Divinópolis-São Domingos

GO-463 – Entrocamento da GO-110 (São 
Domingos) ao entroncamento da BR-020

GO-114 – Entroncamento da BR-020-Flores de 
Goiás

GO-517/GO-230 – Água Fria-Entroncamento da 
GO-118

GO-237 – Anel viário de Niquelândia-Muquém

GO-535 – Usina/Entroncamento da GO-237 
(município de Niquelândia)

GO-154 – Perímetro urbano de Ceres

GO-154 – Uruana-Carmo do Rio Verde

GO-334 – Nova América-Rubiataba

GO-338 – Contorno de Pirenópolis-Serra dos 
Pirineus

GO-427 – Jaraguá-Itaguaru

GO-529 – Jesúpolis-São Francisco 

GO-553 – Jaranápolis-Radiolândia

GO-173 – Britânia/Entroncamento da BR-070

GO-173 – Jaupaci-Israelândia

GO-326/GO-418 – Fazenda Nova-Entrocamento da 
GO-060

GO-060 – Piranhas-Entroncamento da BR-158

GO-221 – Doverlândia-Caiapônia

GO-060 – Iporá-São Luís de Montes Belos-
Firminópolis

GO-164 – Sanclerlândia-Entroncamento da GO-070

GO-222 – Adelândia-Entroncamento da GO-326

GO-326 – Anicuns-Sanclerlândia

GO-326 – Claudinápolis-Anicuns

GO-326 – Sanclerlândia-Buriti de Goiás

GO-080 – Goiânia-Nerópolis

GO-222 – Inhumas-Nova Veneza

GO-330 – Campo Limpo-Entroncamento da GO-080

GO-433 – Nerópolis-Ouro Verde

GO-462 – Entroncamento da GO-420/Santo 
Antônio-Goiânia

GO-010 – Goiânia-Entrocamento da GO-330

GO-010 – Entroncamento da GO-330/
Entroncamento da GO-139-Vianópolis

GO-330 – Anápolis-Entroncamento da GO-010

GO-415 – Goianápolis-Entroncamento da GO-010

GO-010 – Entroncamento da GO-436/
Entroncamento da BR-040 (município de Luziânia)

GO-436 – Cristalina-Divisa GO/DF

GO-174 – Contorno de Rio Verde

GO-174 – Montividiu-Anel viário de Rio Verde

GO-178 – Divisa GO/MS-Itajá-Itapirapuã-Caçu/
Entroncamento da BR-364

GO-302 – Saída Itajá-Aporé/Entroncamento da GO-
178

GO-164 – Quirinópolis-Entroncamento da BR-452

GO-210 – Rio Verde-Santa Helena

GO-210 – Turvelândia/Entroncamento da GO-410 
(Porteirão)

GO-319 – Entroncamento da BR-452-Castelândia

GO-040 – Bom Jesus-Goiatuba

GO-040 – Pontalina-Aloândia

GO-219 – Construção de pista de pedestre em 
Guapó

GO-320 – Joviânia-Goiatuba

GO-545 – Fábrica de Cimento-Entroncamento da 
BR-060

GO-020 – Cristianópolis-Bela Vista

GO-139 – Vianópólis-São Miguel do Passa Quatro

GO-139 – São Miguel do Passa Quatro-
Cristianópolis

GO-147 – Morrinhos-Piracanjuba

GO-215 – Piracanjuba-Entroncamento da BR-153

GO-414 – Roselândia-Entroncamento da GO-020

GO-139 – Caldas Novas-Marzagão

GO-213 – Ipameri-Caldas Novas

GO-309 – Caldas Novas-Pires do Rio

GO-210 – Corumbaíba-Nova Aurora-Goiandira

GO-210 – Goiandira-Catalão

GO-305 – Anhanguera-Cumari-Entroncamento da 
GO-210

GO-330 – Ipameri-Catalão (parte do trecho)

Programa Rodovida Reconstrução (Grupo III) – Licitadas
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Trechos que terão balanças

GO-010 – L. de Bulhões/Silvânia
GO-040 – Goiânia/Aragoiânia
GO-060 – Trindade/Santa Bárbara
GO-080 – Jaraguá/Goianésia
GO-118 – BR-020/S. J. D’Aliança
GO-139 – Marzagão/Corumbaíba
GO-174 – Rio Verde/Montividiu
GO-206 – Inaciolândia/Gouvelândia
GO-302 – Cassilândia/Trevo 
GO-320 – Goiatuba/Joviânia
GO-326 – Anicuns/Sancrelândia
GO-330 – Ipameri/Catalão

No momento em que faz pesados 
investimentos na construção, recons-
trução e modernização da malha ro-
doviária em todo o Estado, a adminis-
tração pública volta sua atenção para 
a necessidade de assegurar a durabili-
dade das rodovias. Controlar o tráfego 
e principalmente o excesso de peso 
são medidas que evitam danos à ma-
lha viária e, por isso mesmo, o Gover-
no Estadual está construindo 12 pra-
ças de pesagem em rodovias goianas, 
das quais quatro estão em andamen-
tos e cinco já foram concluídas.

As instalações das balanças vão 
servir para fiscalizar e detectar o ex-
cesso de peso. As praças de pesagem 
ficam em locais com grande tráfego 
de veículos pesados, utilizados no es-
coamento da produção agropecuária 
e na circulação de mercadorias para 
os grandes centros consumidores. Se-
rão seis balanças fixas e seis móveis, 
que atuarão em regime de reveza-
mento, se deslocando para trechos 
rodoviários onde houver maior ne-
cessidade de controle do peso dos ve-
ículos. Os investimentos somam R$ 
20,7 milhões.

Rodovias 
terão balanças 
de pesagem

Além do Aeroporto de Cargas de 
Anápolis (obra de grandes dimensões 
que vai completar e dinamizar a lo-
gística de transporte de cargas, dan-
do novo impulso à movimentação de 
mercadorias de alto valor agregado), o 
Governo do Estado implementou nos 
últimos quatro anos um dos maiores 
programas de construção e adequa-
ção de aeroportos e aeródromos es-
palhados pelas mais diferentes regi-
ões do Estado. O objetivo é melhorar 
a mobilidade das pessoas, facilitando 
o acesso às localidades mais distantes 
com maior facilidade e rapidez.

Vinte e dois municípios são be-
neficiados pelo Programa Voa Goiás. 
Estão em construção os aeródromos 
de Caiapônia, Ipameri, Mineiros, 
São Luís de Montes Belos e São João 
dos Bandeirantes (Nova Crixás).  São 
contemplados com obras de ade-

Aeroportos também 
são modernizados
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Aeroporto de Catalão passa por reforma, para atender avanço da demanda do tráfego aéreo regional 

quação (ampliação, modernização 
e instalação de equipamentos) os 
aeródromos de Alto Paraíso de Goi-
ás, Aragarças, Aruanã, Campos Be-
los de Goiás, Catalão, Ceres, Cris-
talina, Edeia, Formosa, Goianésia, 
Luziânia, Mozarlândia, Morrinhos, 
Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pi-
renópolis, Porangatu, Posse, Quiri-
nópolis, São Simão, São Miguel do 
Araguaia,Uruaçu e Rio Verde.

Os investimentos no programa de 
modernização da infraestrutura aero-
portuária somam R$ 92 milhões. Do 
total de aeródromos, 11 estão com 
obras em andamento, três já foram 
concluídos e os demais aguardam or-
dem de serviço, elaboração de con-
trato ou mobilização das empresas 
para início das obras. A previsão é 
que todas as obras serão concluídas 
e inauguradas até o fim deste ano.  
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Paralisadas há anos, as obras do 
novo terminal de passageiros do Ae-
roporto Santa Genoveva em Goiâ-
nia foram retomadas em setembro 
de 2013 depois de muitas articula-
ções e reuniões do chefe do Poder 
Executivo de Goiás com o Gover-
no Federal. Ao longo dos últimos 
três anos foram vários encontros em 
Brasília, com dirigentes da Infraero, 
do Ministério da Defesa e do Tribu-
nal de Contas da União, contando 
com apoio de parlamentares de Goi-
ás, a fim de destravar a burocracia e 
apressar a retomada da construção. 

As obras no Santa Genoveva fo-
ram contratadas para começar em 
março de 2005 e programadas para 
terminar em março de 2008. Em 
abril de 2007, os trabalhos foram pa-
ralisadas pelo consórcio Odebrecht/
Via Engenharia, alegando desequilí-
brio contratual, após o TCU consta-

Empenho pela retomada das 
obras do Aeroporto de Goiânia
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Novo terminal de passageiros do Aeroporto de Goiânia em construção. Após longa paralisação, obras foram retomadas graças ao empenho do Governo Estadual

tar indícios de superfaturamento. As 
obras da pista de taxiamento das ae-
ronaves, terminal de passageiros e 
de carga, além de outras obras de in-
fraestrutura foram então abandona-
das até que, pela ação firme do Go-
verno de Goiás, foram reiniciadas 
no ano passado, com previsão para 
ser inaugurada em 2015.

Novo terminal
O novo terminal de passageiros 

do Aeroporto de Goiânia terá dois 
andares e 34,1 mil metros quadra-
dos de área, que abrigarão quatro 
pontes de embarque, 23 balcões de 
check-in, 11 elevadores, quatro es-
cadas rolantes, três esteiras de resti-
tuição de bagagem e sete canais de 
inspeção (raio-x e detector de me-
tal). Essa estrutura permitirá ao Ae-
roporto de Goiânia receber até 8,6 
milhões de passageiros por ano, 

com uma demanda estimada de 4,8 
milhões de embarques e desembar-
ques para 2014.

Segundo a Infraero, todo o traba-
lho de retomada das obras foi feito 
de acordo com as normas e as devi-
das autorizações, tanto por parte do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
quanto do Poder Judiciário. Os valo-
res e projetos já foram aprovados e 
todos os equipamentos necessários 
ao funcionamento já estão previstos 
no valor acertado com o consórcio. 

Em outra linha de ação, a Infrae-
ro e o consórcio estão trabalhando 
nos projetos de ampliação do novo 
terminal de passageiros. Essa segun-
da etapa de obras será executada tão 
logo a primeira seja concluída em 
2015. Para isso, a Infraero fará uma 
nova licitação, mas apenas dos ser-
viços de construção, uma vez que os 
projetos já estarão prontos.
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O Governo Estadual tem sua aten-
ção voltada para o apoio aos muni-
cípios goianos, com a visão de que 
o desenvolvimento do Estado preci-
sa proporcionar melhor qualidade de 
vida a todos os cidadãos. Com essa 
compreensão, a atual administração 
do Estado priorizou o atendimento 
aos municípios independentemente 
de cor partidária ou ideologia. 

Tanto que, por meio da Agência 
Goiana de Transportes e Obras (Age-
top) e da Agência Goiana de Desen-
volvimento Regional (AGDR), o Es-
tado chegará ao fim de 2014 com 
aplicação de R$ 355 milhões, recur-
sos que serão utilizados principal-
mente na construção de obras que, 
em suma, são de responsabilidade 
dos municípios.

Esse montante que já vem sendo  
investido desde o início da atual ad-
ministração e terá continuidade até o 
fim do ano, custeia obras construídas 
pela Agetop, por meio do Rodovida 
Urbano, totalizando investimentos 

Estado aplica R$ 355 milhões em 
obras de atribuição dos municípios
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Catalão é uma das 
cidades contempladas 
pelo Rodovida Urbano. 
No total, são refeitos 100 
mil metros quadrados. 
Em todo o Estado, 
mais de 100 municípios 
serão beneficiados

de R$ 220 milhões. Outros R$ 135 
milhões são aplicados pela AGDR 
em obras e benefícios diversos, sem-
pre com foco na melhoria da estrutu-
ra urbana dos municípios. 

O esforço do Governo Estadual 
para apoiar os municípios leva em 
conta as dificuldades enfrentadas pe-

AG
D

R/
D

ivu
lg

aç
ão

Na Cidade de Goias, AGDR garantiu apoio para pavimentação asfáltica dos setores Papyrus e Tempo Novo 

las administrações municipais, es-
pecialmente pelo aumento de suas 
atribuições em relação à oferta de 
serviços à sociedade, ao tempo em 
que as receitas caem.  É neste quadro 
que o Estado se empenha em socor-
rer as gestões municipais e executa 
obras de sua competência.
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Obra construída em Goiás pela Segplan/AGDR , o Lago Acácias recebeu investimentos de R$ 3,3 milhões

Cristianópolis é outro município contemplado com obras construídas pelo Programa Rodovida Urbano

Agetop e AGDR executam as obras
Por meio da Agetop, o Estado inves-

tirá até o fim deste ano um montante 
de R$ 220 milhões pelo programa Ro-
dovida Urbano, uma das ferramentas 
de maior apoio do Governo aos mu-
nicípios que precisam melhorar sua 
infraestrutura viária, suas rodovias vi-
cinais, pontes e mata-burros. Com es-
ses recursos, prevê-se o atendimento 
de mais de 100 municípios, nos quais 
já foram executados, estão em anda-
mento ou serão pavimentados e revita-
lizados cerca de 20 milhões de metros 
quadrados de asfalto, ou seja, mais de 
2 mil quilômetros de vias.

Por meio da Agência Goiana de 
Desenvolvimento Regional, o Go-
verno Estadual atende grande núme-
ro de municípios, com aplicação de 
recursos que totalizam R$ 145 mi-
lhões. São obras já realizadas, em 
andamento, em fase de contratação 
e em licitação, a serem executadas 
até o fim deste ano. Os municípios 
contemplados se situam principal-
mente nas regiões com índice me-
nor de desenvolvimento, como o 
Nordeste e o Oeste de Goiás.

No momento está em andamen-
to na AGDR um pacote de licitações 
que prevê obras de pavimentação de 
vias urbanas em 14 municípios de 
Goiás, totalizando investimentos glo-
bais de R$ 42,528 milhões. Ao todo 
serão pavimentados 1,43 milhão de 
metros quadrados.

Melhorias urbanas
A cidade de Goiás foi contempla-

da com pavimentação asfáltica em 
29.712 metros quadrados, incluin-
do a execução de meio-fio e sarjeta, 
além da construção de 1.723 metros 
lineares de galerias pluviais nos seto-
res Papyrus e Tempo Novo, com in-
vestimento de R$ 1,8 milhão. Ainda 
em Goiás, a AGDR executou obras 
de ampliação e revitalização do Lago 
das Acácias, cuja inauguração ocorre-
rá nos próximos dias. O espaço conta 
com lojas para venda de artesanato, 
pista para caminhada, lanchonetes, 
restaurantes, sanitários, estaciona-
mento, mirante e play-gound.

Na Colônia de Uvá, município de 
Goiás, está em construção um centro 
comunitário, com investimento de 
quase R$ 600 mil. Também está em 
andamento a licitação para constru-
ção do Terminal Turístico do Balneá-
rio Cachoeira Grande, no município 
de Goiás, em área de 130.657 me-
tros quadrados, com implantação de 
infraestrutura. A obra tem valor esti-

mado de R$ 5,9 milhões.
Ainda em Goiás, o Setor Ba-

calhau recebeu pavimentação de 
7.991 metros quadrados, com meio-
-fio e sarjeta. No Distrito de Bue-
nolândia, foi realizado calçamen-
to de 10,5 mil metros quadrados de 
ruas com bloquetes, incluindo revi-
talização, urbanização e paisagismo 
da praça, ao custo de R$ 1,7 milhão.
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Em Itauçu, está em reforma e ampliação o prédio que vai abrigar os Condomínios Vapt Vupt

Municípios de regiões menos de-
senvolvidas do Estado, como o Nor-
deste goiano, também são alvo de 
benefícios e obras do Governo Esta-
dual. Em Posse, está em construção o 
Parque Infantil Paraíso Encantado em 
área superior a 10 mil metros quadra-
dos. O parque terá playground, áre-
as verdes, pista de caminhada, sani-
tários, vestiários, duchas, quiosques, 
áreas de convívio social, estações de 
ginástica e vias de passeio.

Em Vila Borba, distrito de Colinas 
do Sul, foram pavimentados 10.390 
metros quadrados de ruas, ao custo 
de R$ 258,4 mil. Também recebeu 
obras da AGDR o Distrito de São Jor-
ge, em Alto Paraíso, onde foram cal-
çados 21.667 metros quadrados de 
ruas com bloquetes e construídos 
6.261 metros de meio-fio, com inves-
timentos de R$ 2,8 milhões.

Também o Governo está refor-
mando os terminais rodoviários de 
Alvorada do Norte e Simolândia, 
bem como o estádio de futebol de 
Simolândia, com valor total de R$ 
415 mil. Foram licitadas as obras de 
construção da quadra poliesportiva 
de Nova Roma, a reforma do ginásio 
de esportes e do Terminal Rodoviá-
rio de Divinópolis. E ainda a cons-
trução dos condomínios VaptVupt 
de Campos Belos e Divinópolis e a 
reforma do campo de futebol de Da-
mianópolis. O pacote de obras no 
Nordeste goiano soma investimen-
tos de R$ 5,3 milhões.

Outros municípios
Também estão em andamento a 

reforma e ampliação de imóveis para 
adequação para a instalação de Con-
domínios Vapt Vupt em Itauçu, Co-
rumbá de Goiás, Buriti Alegre e Bom 
Jesus de Goiás, totalizando R$ 1,3 
milhão. No Entorno do DF, a constru-
ção de quadra poliesportiva coberta 
de Santo Antônio do Descoberto foi 
licitada por R$ 358,9 mil. 

Estão previstas outras obras civis 
em vários outros municípios: cons-
trução e urbanização de praça e 
pista de caminhada em Santo Antô-

Apoio ao desenvolvimento regional
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Em Luziânia, os bairros Alto das Caraíbas e Parque JK recebem meio-fio com apoio da Segplan/AGDR

nio do Descoberto; reforma de duas 
praças em Damolândia; construção 
de praça de skate, reurbanização de 
praça e de avenida em Formosa; ur-
banização do Parque Municipal de 
Cachoeirinhas em Colinas do Sul; 
e recuperação da orla do Rio Ara-
guaia em São Miguel do Araguaia. 
Essas obras terão investimentos to-
tais de R$ 6,8 milhões.

Convênios
Dentre as modalidades adotadas 

pelo Governo Estadual destacam-se 
os convênios firmados pela Secreta-
ria de Estado da Casa Civil com as 
prefeituras.  De 2011 até março deste 
ano foram contemplados 49 municí-
pios com destinação de recursos es-

pecificamente para pavimentação as-
fáltica (a grande maioria), construção 
de pontes, calçamentos de ruas e me-
lhoria de estradas vicinais. Conforme 
os convênios firmados para melho-
rias viárias nos municípios, o Gover-
no do Estado fez compromisso de li-
berar R$ 43,351 milhões, dos quais 
R$ 28,723 milhões já repassados.

Cidades importantes como Anápo-
lis, Itumbiara, Mineiros e Aparecida 
de Goiânia foram alvo de convênios 
de maior valor. O convênio firmado 
com Anápolis no valor de R$ 8 mi-
lhões garantiu a terraplanagem e pa-
vimentação de ruas e avenidas, to-
talizando mais de 138 mil metros 
quadrados. Em Itumbiara, o valor do 
convênio chegou a R$ 5,374 milhões. 
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Além de trabalhar para execu-
tar todo o Plano de Governo deli-
neado para o período administra-
tivo de 2011 a 2014, o Governo 
Estadual está fazendo mais, com 
a implementação de ações, pro-
jetos e programas que extrapolam 
o próprio plano. É o que mostra 
relatório elaborado pela Secreta-
ria de Gestão e Planejamento (Se-
gplan), que aponta aplicações de 
R$ 589,59 milhões não previstos 
no Plano de Governo, mas que 
são destinados ao atendimento de 
questões pontuais da administra-
ção, bem como na forma de ajuda 
aos municípios, apoio a eventos 
culturais e esportivos e muitas ou-
tras causas relevantes para os seg-
mentos sociais organizados.

Do montante gasto na conta ex-
tra-plano, a maior parte foi destina-
da aos municípios: mais de R$ 106 
milhões se referem a transferências 
voluntárias para atendimento de de-
mandas prioritárias como aquisição 
de medicamentos para a rede de as-
sistência pública em saúde, qualifi-
cação e reorganização dos sistemas 
de urgência e emergência, desenvol-
vimento de destinos turísticos, apoio 
financeiro aos municípios para cus-
teio do transporte escolar, apoio a 
eventos locais e regionais, 

Outra área que tem requerido 
recursos do Governo Estadual é o 
aumento de capital de empresas 
industriais e agrícolas do Estado. 
De 2011 até agora, foram repas-
sados R$ 185,155 milhões para as 
empresas CelgPar, Goiasindustrial, 
CelgTelecom, Iquego e Saneago e 
Agehab. Esses valores não constam 
do Plano de Governo e são consi-
derados gastos extra-plano. Tam-
bém foram contempladas, por meio 
de subvenções econômicas, as em-
presas em liquidação: Casego, Cer-
ne, Crisa, Emater, Goiastur, Emci-
dec, Metago e Transurb.

Governo destina R$ 600 milhões 
para ações fora do Plano de Governo

Principais repasses de recursos Extra-Plano
Transferências voluntárias aos municípios para serviços de urgência, 
emergência, transporte escolar, ações de saúde e outras necessidades 
emergenciais

Fomento à pesquisa e subvenção de pesquisadores em programas de 
pós-graduação, iniciação científica e estágio

Constituição e/ou aumento de capital de empresas com controle 
acionário do Estado

Fortalecimento das ações da Segurança Pública, incluindo 
aparelhamento, reestruturação administrativa, ampliação e melhoria da 
infraestrutura das unidades de segurança

Subsídio ao valor da passagem de ônibus dos usuários do Eixo 
Anhanguera (Metrobus) e semiurbanas da Região Metropolitna de 
Goiânia

Apoio a eventos turísticos e econômicos (feiras, exposições, etc) 
realizados nos diversos municípios do Estado

Apoio a instituições filantrópicas e sem fins lucrativos em ações sociais 
de atendimento a crianças, idosos, pessoas com deficiência e afins

Apoio aos municípios na realização de atividades de desportos (jogos, 
competições, torneios, etc) e outras ações de promoção da cultura, 
esporte e lazer

Fortalecimento das ações de desenvolvimento agropecuário (sanidade 
animal e vegetal), campanhas, ações emergenciais e outras

Fortalecimento da agricultura agrofamiliar e apoio às comunidades 
quilombolas, indígenas, jovens e mulheres rurais

Apoio a projetos para geração de conhecimento em Tecnologia da 
Informação e difusão do conhecimento científico e tecnológico 

Outras áreas
Valores significativos foram des-

tinados ao fomento de pesquisas em 
áreas estratégicas, por meio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa e tam-
bém como contrapartida em projetos 
conjuntos com outras instituições de 
pesquisa científica e extensão técni-
co-científica. Também foram conce-
didos benefícios em forma de auxílio 
financeiro a estudantes. O Programa 
de Tecnologia da Informação e Tele-
comunicação também foi contem-
plado com recursos para aquisição 
de equipamentos. Gastos foram rea-

lizados também na área da defesa e 
vigilância agropecuária, com aquisi-
ção de equipamentos.

Ainda nos gastos considerados 
extra-plano foram destinados re-
cursos à área de segurança pública, 
para melhoria da infraestrutura das 
unidades de segurança, incluindo 
obras e aquisição de equipamentos. 
Também o Corpo de Bombeiros Mi-
litar foi contemplado com recursos 
para melhoria da infraestrutura com 
obras e aquisição de equipamen-
tos. Também há repasses de recursos 
para áreas sociais.
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Transporte urbano

Metrobus moderniza frota e 
garante melhor atendimento 
O que o usuário do transporte 

coletivo busca é um serviço 
mais humanizado, confiável, 

com condições mínimas de conforto e 
segurança e também com maior regu-
laridade, com o qual possa contar. In-
vestimentos na frota e na infraestrutu-
ra, trouxeram mais dignidade a quem 
necessita do transporte público.

A Metrobus, jurisdicionada à Se-
cretaria de Estado da Infraestrutu-
ra, Cidades e Assuntos Metropolita-
nos, opera o Eixo Anhanguera, linha 
que integra as regiões Leste e Oeste 
da RMG, do terminal Novo Mundo 
ao Padre Pelágio, com corredor ex-
clusivo para ônibus. Sua importância 
para a cidade sempre foi reconheci-
da, especialmente por interligar cin-
co terminais de integração e atender 
demandas de regiões de elevada con-
centração populacional de Goiânia e 
de municípios vizinhos, com desta-
que para Trindade, Senador Canedo 

e Goianira, em suas cabeceiras e em 
importantes polos de atração de via-
gens em seu percurso, como os seto-
res Campinas, Centro e Universitário. 

Recuperação
Em janeiro de 2011, a situação da 

Metrobus era dramática. O contrato 
de concessão estava vencido desde 
2006, a frota tinha mais de 13 anos 
de idade e estava sucateada, a pon-
to de 35% dos 90 veículos previstos 
para cumprir as viagens planejadas e 

A Metrobus em números
100% da frota renovada 

60 ônibus articulados, com capacidade para 170 passageiros

30 ônibus biarticulados, para 250 passageiros

50% de subsídio aos usuários do Eixo Anhanguera

131.147.688 passageiros transportados em três anos
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Frota da Metrobus foi toda renovada. Empresa realizou obras de melhoria também ao longo do corredor

atender à demanda estarem parados 
na oficina por falta de pneus e peças. 
Desses, 12% estavam totalmente su-
cateados (canibalizados) e 28% das 
viagens previstas não eram realizadas. 
Sem a renovação do contrato, a em-
presa não tinha condições de buscar 
financiamento para renovar a frota. 
Isso sem falar em problemas pontuais 
em terminais e plataformas, como fal-
ta de acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais e pavimento 
do corredor em péssimo estado.
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A assinatura do contrato de con-
cessão com o órgão gestor executivo 
do sistema integrado de transportes da 
Região Metropolitana foi o primeiro 
passo para fazer as melhorias almeja-
das. A Metrobus recebeu a concessão 
para operar o Eixo Anhanguera por 
mais 20 anos. Em seguida, veio a me-
dida de maior impacto para os usu-
ários: 100% da frota do Eixo Anhan-
guera foi renovada, com a aquisição e 
pagamento de 60 ônibus articulados, 
com capacidade nominal para 170 
passageiros cada, e 30 biarticulados, 
para até 250 passageiros.

Em três anos, no período de 1º de 
janeiro de 2011 a 30 de novembro de 
2013, a demanda atendida pela Me-
trobus foi de 131,147 milhões de pes-
soas, dos quais 92,4 milhões, ou 70% 
da demanda, foram subsidiados pelo 
Fundo Protege, o que gerou um repas-
se à Metrobus de R$ 118.702.058,45. 
Esse programa tem um grau de impor-
tância tão significativo que em 2013 
passou a fazer parte do conjunto de 
ações prioritárias do governo de Goi-
ás, no contexto do Plano de Ação In-
tegrada (PAI).

Investimentos
Foram feitos investimentos pontu-

ais para recuperação do pavimento do 
Eixo Anhanguera nos terminais e ao 
longo da via. Todos os funcionários da 
empresa passaram por cursos e trei-
namentos, o que garantiu um atendi-
mento mais humanizado ao usuário. 
Foram implantados balcões de aten-
dimento aos usuários do Eixo Anhan-
guera e criado o serviço para organi-
zar o embarque de usuários da linha. 

O principal benefício para a so-
ciedade veio na qualidade do serviço 
oferecido. Com carros novos e fiscali-
zação, o serviço hoje tem mais regula-
ridade e executa praticamente 100% 
das viagens nos horários previstos. Os 
usuários passaram a contar com ser-
viço de informação e reclamações re-
lacionadas à prestação de serviços na 
linha e nos terminais de integração, 
cujos banheiros ganharam sanitários 
adaptados para pessoas com deficiên-
cia. As estações de embarque também 
sofreram intervenções para se torna-
rem acessíveis e contam com vigilân-
cia em período integral. 

Em que pese a demora das nego-
ciações do Governo Federal com o 
Governo Estadual para concretizar 
a transferência de 51% das ações 
da Companhia Energética de Goi-
ás (Celg Distribuição) para a Eletro-
brás, investimentos foram feitos tam-
bém nesta área com o objetivo de 
garantir o fornecimento de energia 
elétrica e acelerar o desenvolvimen-
to econômico de Goiás.

Em 2013, foram investidos R$ 
176,9 milhões, para ampliar as li-
nhas de transmissão, as redes de 
distribuição urbana e o número de 
transformadores. Com isso, houve 
aumento de 2,9% da potência ins-

Setor elétrico também 
recebe investimentos

Realizações no campo energético
Construção de 180,6 quilômetros de linhas de transmissão de 138 e de 
69 kV

Construção de 187 quilômetros de redes de distribuição rural, em 13,8 
e 34,5 KV, beneficiando 312 famílias em todo o Estado

Conclusão de mais de 9 mil ligações pela Programa de Eletrificação 
Rural

Ampliação das subestações de Palmeiras de Goiás (incluindo 
instalação do 2º transformador trifásico) e Planalto em Morrinhos

23 subestações de 69 e de 138 kV ampliadas e construídas

Conclusão do seccionamento das Linhas de Transmissão Anhanguera/
Palmeiras, Anhanguera/Firminópólis e Anhanguera/Cachoeira Dourada

Expansão da Linha de Transmissão Carajás/Palmeiras de Goiás

Conclusão da ampliação do transformador de 36 MVA para 50 MVA na 
Subestação Goiânia-Leste

Implantação do 3º banco de transformadores na Subestação 
Anhanguera, em Aparecida de Goiânia

Implantação do 2º banco de transformadores nas Subestações Carajás 
em Goiânia e Pirineus em Anápolis

Implantação dos bancos de capacitores nas Subestações Carajás em 
Anápolis e Subestação de Itapaci

Instalação de 11.260 quilômetros de rede de distribuição de média 
tensão e 10.219 quilômetros de redes de baixa tensão

talada, que passou para 7.166 MW. 
Também em 2013 houve um acrés-
cimo de 100 mil novos consumido-
res. Para este ano estão previstos in-
vestimentos de R$ 456,8 milhões.

As aplicações ocorrem principal-
mente por meio da Celg Geração e 
Transmissão, que trabalha no senti-
do de ampliar a geração e a capaci-
dade de transformação e transporte 
de energia no Estado de Goiás. Fo-
ram implantadas e ampliadas 23 su-
bestações e 180,6 quilômetros de 
linhas de transmissão, incluindo a 
ampliação de importantes subesta-
ções como a de Palmeiras de Goiás 
e subestação Planalto em Morrinhos.
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Finanças públicas

Goiás é o campeão em 
redução de dívida, diz STN

GESTÃO PÚBLICA

Dados são da Secretaria do Tesouro Nacional, após acurada avaliação das contas públicas 
do Estado. Relação Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida caiu para 0,95%. 

A proporção da Dívida Conso-
lidada Líquida (DCL) em rela-
ção à Receita Corrente Líqui-

da de Goiás caiu 37,53% nos últimos 
três anos, maior índice de queda entre 
todos os Estados brasileiros e o Distri-
to Federal. Os dados são da Secretaria 
do Tesouro Nacional que, anualmen-
te, avalia o cumprimento das metas 
de ajuste fiscal firmado pelo Estado 
com a União. O resulto é o reconhe-
cimento oficial e isento das medidas 
de cumprimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, emitido por técnicos 
do órgão federal com base em crité-
rios científicos de avaliação.

Em números absolutos, em 2010, a 
Dívida Consolidada Líquida do Estado 
era de R$ 14,412 bilhões. No mesmo 
ano a Receita Corrente Líquida chegou 
a R$ 10,537 bilhões, numa relação de 
1,37%, ou seja, o Estado precisaria de 
1,37 de sua receita líquida total para 
pagar a dívida. Em 2013, o quadro me-
lhorou. A Dívida Consolidada Líquida 
ficou em R$ 14,490 bilhões para uma 
Receita Corrente Líquida de R$ 15,269 
bilhões, ou seja, o Estado só precisaria 
de 0,95% da receita líquida anual para 
pagar a dívida. 

O aspecto mais importante é que, 
com as medidas eficientes de ajuste fis-
cal, houve incremento da Receita Cor-
rente Líquida, culminando com a que-
da na relação dívida/receita corrente. 
De 2011 a 2013, Goiás pagou R$ 7,4 
bilhões da dívida e seus encargos.

Dívida dos Estados e do Distrito Federal

Acre 53,72 68,51 14,79
Alagoas 161,66 146,35 - 15,31
Amazonas 27,09 21,98 - 5,11
Amapá 18,03 4,29 - 13,74
Bahia 52,13 46,26 - 5,87
Ceará 27,73 29,45 1,72
Distrito Federal 18,13 16,09 - 2,04
Espírito Santo 17,18 20,74 3,56
Goiás 129,91 92,36 - 37,54
Maranhão 64.54 38,21 - 26.33
Minas Gerais 182,34 183,38 1,03
Mato G. do Sul 121,59 102,41 - 19,18
Mato Grosso 55,33 22,19 - 33.14
Pará 28,62 10,34 - 18,29
Paraíba 35,72 26,70 - 9,01
Pernambuco 38,59 52,76 14,17
Piauí 53,99 43,47 - 10,52
Paraná 90,87 59,91 - 30,96
Rio de Janeiro 156,23 153,78 - 2,45
Rio G. do Norte 20,72 7,95 - 12,77
Rondônia 54,10 44,83 - 9,28
Roraima 4,12 37,49 33,38
Rio G. do Sul 214,00  208,58 - 5,41
Santa Catarina 62,95 47,92 - 15.03
Sergipe 33,30 48,99 15,70
São Paulo 152,86 141,93 - 10,93
Tocantins 16,36 25,64 9,28

Estado  2010
DCL/RCL (%) DCL/RCL (%) 

2013 Variação (pontos 
percentuais)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
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Mais investimentos e redução da
dívida demonstra eficiência na gestão

Relação Dívida/Receita Corrente Líquida em R$ milhões 

2010 14.412 10.537 1,37
2011 13.679  12.632 1,08
2012 14.378  14.082 1,02
2013 14.490  15.269 0,95

Ano Percentual
(%)

Receita
Corrente
Líquida

Dívida 
Consolidada 
Líquida 

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Estadual / Sefaz-GO

Posto Fiscal Afonso Pena em Itumbiara foi reformado para melhorar e acelerar atendimento aos usuários

Todas as estatísticas comprovam 
que o nível de investimentos públicos 
em Goiás cresceu significativamen-
te nos últimos três anos. Somente em 
infraestrutura logística são quase R$ 
5 bilhões investidos, além de vulto-
sas somas aplicadas na ampliação da 
estrutura da saúde pública, do sanea-
mento básico e em outras áreas fun-
damentais.  Mesmo assim, o Estado 
foi o campeão no que diz respeito à 
redução do tamanho de sua dívida.

Atualmente o Estado de Goiás 
compromete 20% de sua Receita Lí-
quida Real para o pagamento da dívi-
da e seus encargos. Conforme preje-
ções oficiais, esse percentual deverá 
cair para algo em torno de 15% em 
2020 e terá uma redução drástica 
em 2021, para algo em torno de 5%. 
Isso deverá ocorrer porque as dívidas 
mais antigas e volumosas, com juros 
maiores, vencem até o ano de 2020. 
Desse modo, mesmo consideran-
do os empréstimos novos feitos para 
execução de obras de infraestrutura, 
os próximos governantes vão receber 
um Estado fiscal e economicamen-
te mais viável, em ordem, com suas 
obrigações em dia.

Eficiência
Esses resultados demonstram efi-

ciência e austeridade na gestão pú-
blica. Vale lembrar que em janeiro 
de 2011, a situação financeira do 
Estado beirava o caos. Parte da fo-
lha de salários estava atrasada, con-
tas vencidas e havia um déficit fiscal 
próximo de R$ 2 bilhões. Pior ainda: 
toda a malha rodoviária estava suca-
teada, assim como padeciam os ser-
viços públicos de saúde e educação 
prestados à sociedade. Diante des-
se quadro, coube  à nova adminis-
tração enfrentar os desafios, firmar 
parcerias, repactuar os pagamentos, 
frear momentaneamente o ritmo dos 
investimentos e agir rapidamente 
para recompor as finanças públicas.

Esforço recompensado
Em todo esse processo, há que se 

reconhecer o esforço, a dedicação e a 
eficiência dos secretários de Fazenda, 
primeiro Simão Cirineu Dias e agora 
José Taveira da Rocha, cujas ações são 
reconhecidas e elogiadasa pelo chefe 
do Poder Executivo. Foram adotadas 
medidas de austeridade na questão 
dos gastos, ao mesmo tempo em que 
houve o desencadeamento de ações e 
programas visando o aumento da ar-
recadação,  que rapidamente alcaça-
ram resultados favoráveis.

Bom exemplo é o Programa Recu-
perar, que superou as expectativas no 
que diz respeito à recuperação de dí-
vidas antigas. Com o programa, o Go-
verno recuperou R$ 292 milhões em 
2011; outros R$ 386 milhões em 2012 
e R$ 358 milhões em 2013. Com to-
das as medidas adotadas, a receita es-
tadual teve crescimento nominal de 
50,18% de 2011 a 2013. Com a me-
lhoria da arrecadação e possibilidade 
de colocar os compromissos em dia, a 
Sefaz fez investimentos também para 
ampliar e modernizar sua estrutura.



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO
Goiânia, abril/maio de 2014 57

Com os recursos do Tesouro Es-
tadual comprometidos com as de-
terminações legais, a chamada “ri-
gidez orçamentária”, e diante das 
demandas crescentes da população 
por programas e serviços, a Admi-
nistração Estadual buscou, a partir 
de 2011, novas alternativas de ob-
tenção de recursos financeiros. Uma 
das ações adotadas foi o Acordo de 
Resultados com foco no Incremen-
to de Receitas Próprias e Captação 
de Recursos, que foi assinado por 39 
órgãos do Poder Executivo nos anos 
de 2012 e 2013. 

O comprometimento destes ór-
gãos, que pactuaram indicadores e 
metas de incremento de receitas e 
captação de recursos, trouxe o in-
cremento de R$ 1,84 bilhão aos 
cofres públicos em 2012, na com-

Acordo de Resultados capta 
novos recursos e eleva receita 

paração com a previsão inicial da 
Secretaria da Fazenda. 

Para 2013 foi pactuada meta de in-
cremento de 14,92% sobre a receita 
de órgãos e entidades em 2012 alcan-
çando um resultado de 15,42%. Em re-
lação à receita tributária foi pactuada 
meta de 8% de incremento sobre 2012 
alcançando um resultado de 7,28%.

Controle de gastos
A Segplan adotou, a partir de 2011, 

medidas de otimização das despesas 
públicas. Desde então, a Administra-
ção Pública tem obtido economia em 
áreas que vão da compra de papel 
ao abastecimento de combustível da 
frota de veículos oficiais, e ainda em 
serviços como telefonia. Neste item, 
os gastos têm sido cada vez meno-
res anualmente. Em 2009, foram gas-

tos R$ 2,01 milhões. Em 2013, o valor 
pago ficou em R$ 921 mil, um ganho 
extraordinário no período.

Apenas no item de aquisições e 
contratos, por meio do sistema de re-
gistro de preços, no período de 2011 
a 2013 a economia com compra 
de papel, gás liquefeito de petróleo 
(GLP), locação de veículos, compu-
tadores e alguns serviços como inter-
net, manutenção e outros foi de R$ 
411 milhões se forem levados em 
consideração os orçamentos apre-
sentados pelas empresas fornecedo-
ras na abertura do processo de com-
pra e as propostas comerciais no 
momento final do processo de lici-
tação. O novo sistema de abasteci-
mento da frota, com adoção do car-
tão, também tem possiblitado maior 
controle e economia.

Fonte: Segplan-GO
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Funcionalismo

Servidores públicos 
são alvo de atenção especial 
O Governo do Estado imple-

mentou no período de 2011 
a 2014 uma ampla política 

de valorização dos servidores pú-
blicos, com foco na profissionaliza-
ção dos seus recursos humanos e a 
consequente melhoria na produti-
vidade e na qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos.

A revisão geral anual da remu-
neração e do subsídio dos servido-
res públicos, a data-base, não era 
cumprida na gestão anterior. Con-
tudo, a partir de 2011, as datas-ba-
ses vêm sendo observadas e cum-
pridas, beneficiando todos os anos 
milhares de servidores da admi-
nistração pública estadual. Mes-
mo que, por dificuldades momen-
tâneas o Governo deixa de aplicar 
o reajuste de forma integral, dialo-
ga com os funcionários por meio 
de suas entidades representativas, 
propõe o escalonamento, mas em 
nenhum momento deixou de cum-
prir o que foi acordado. Tanto que, 

todos os anos, uma média de 80 
mil servidores são beneficiados 
com a concessão da data-base.

Na área da capacitação, a nova 
sede da Escola de Governo Hen-
rique Santillo, localizada no Jar-
dim América, em Goiânia, foi to-
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Governo investe em capacitação, com foco no crescimento pessoal e na melhoria dos serviços prestados

talmente reformada, readaptada e 
inaugurada em julho de 2012. De 
2011 a 2013, um total de 7.068 
servidores foi capacitado pela Es-
cola de Governo em cursos de cur-
ta duração, palestras, seminários e 
workshops. 

Anos, leis e percentuais dos benefícios de datas-base
Ano / Ato normativo Índice Número de beneficiários

6,47% parcelado em 4 vezes:
1,68% em maio/11
1,60% em maio/12
1,52% em maio/13
1,52% em maio/14

6,08% pago integramente em
maio/2012

6,20% parcelado em 3 vezes:
1,52% em maio/13
2,28% em maio/14
2,28% em março/15

5,56% parcelado em 2 vezes:
2,74% em maio/14
2,74% em setembro/14

2011
Lei nº 17.597/2012

2012
Lei nº 17.597/2012

2013
Lei nº 18.172/2013

2014
Lei nº 18.417/2014

81.934

81.934

81.184

76.422

Fonte: Segplan-GO
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Premiação de funcionários pú-
blicos por competência e mérito 
e concessão de bônus por resul-
tados para valorizar os servidores 
que se destacam em suas respecti-
vas áreas de trabalho nunca existiu 
no âmbito do Governo do Estado. 
Isso até o ano de 2010. Em 2011, 
a atual administração implementou 
um amplo Programa de Seleção de 
Gerentes por Capacitação e Méri-
to (Meritocracia), que já teve cinco 
etapas, culminando com a nomea-
ção de 921 gerentes selecionados 
por meio de análise de currículo, 
prova escrita e entrevista. Em abril 
de 2014 teve início a sexta etapa da 
meritocracia para a escolha de 122 
novos gerentes.

Quanto à instituição de bônus 
por resultados, trata-se de uma ino-
vação no serviço público estadual. 
O programa consiste na valorização 
do servidor por meio de sua capaci-
dade e do seu mérito. Em sua área 
de atuação o servidor pactua me-
tas a serem cumpridas e posterior-
mente é avaliado em aspectos como 
cumprimento de metas, desempe-
nho profissional, qualidade do tra-
balho realizado, solução de proble-
mas, propostas de melhoria e outras 
variáveis. Neste caso, a concessão 
do benefício fica condicionada à 
produtividade individual do traba-
lhador, com o objetivo de reverter 
o ganho em melhoria dos serviços 
prestados aos cidadãos goianos. 

Piso do magistério
A partir de 2011, o Governo do Es-

tado instituiu e garantiu o pagamen-
to do piso salarial do magistério, bem 
como instituiu a progressão vertical 
e horizontal para professores e servi-
dores administrativos da Secretaria da 
Educação. Na mesma direção, insti-
tuiu o bônus de incentivo à regência 
de classe para estimular os professores 
que se encontravam fora da docência 
para voltarem à dar aulas.

Bônus por Resultados e
Meritocracia ampliam remuneração

Órgão Ato normativo

Lei nº 18.310/2013 e Decreto

nº 8.138/2014

Lei nº 18.170/2013 e Decreto

nº 8.048/2013

Lei nº 18.309/2013 e Decreto

nº 8.104/2014

Projeto de Lei nº 2014001051

Projeto de Lei nº 2014001267

Lei nº 18.235/2013 e Decreto

nº 8.104/2014

Lei nº 18.252/2013, 18.438/2014 
e Decreto nº 8.108/2014

Lei nº 17.691/2012 e Decreto nº 
7.736/2012

Lei nº 18.217/2013

Lei nº 18.301/2013

Leis nº 18.136/2013, 18.312/2013 
e Decreto nº 8.114/2014

Lei nº 18.069/2013

AGR

Fonte: Segplan-GO

Fonte: Segplan-GO

Órgãos que aplicam o Bônus por Resultados

Agrodefesa

CGE

Detran

Fapeg

Goiasprev

Ipasgo

Polícia Civil - Delegados

Sefaz - carreira apoio 
fazendário
Segplan

Semarh

UEG - servidores efetivos 
técnico-administrativos

Atos normativos e benefícios do Magistério
Ano / Ato Normativo Benefício

2012
Lei nº 17.508/2011 alterada pela

Lei nº 17.665/2012
2013

Lei nº 18.023/2013

2014
Lei nº 18.418/2014

Reestruturação da carreira com 
ganho de até 38% para 49.531 

servidores

Reajuste de 7,97% para 48.989 
servidores

Reajuste de 8,32% para 47.205 
servidores
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Bônus de Estímulo à Regência em 2011 na 
Seduc - Lei nº 17.402/2011 

Progressões Verticais e Horizontais (Professores 
e Administrativos) na Seduc em 2011, 2012 e 
2013 

Promoções na Polícia Militar em 2011 e 2012

Reajuste da GDVV - Lei nº 17.475/2011 (Vapt 
Vupt)

Gratificação pelo exercício de atividades de apoio 
às obras públicas no âmbito da Agetop - Lei nº 
17.537/2011  

Salário Mínimo 2012 (instituição do menor 
vencimento em R$ 622,00) - Lei nº 17.557/2012

Ajuda de custo por localidade AC3 (reajuste) - Lei 
nº 17.558/2012 

Pensão Césio 2012 (reajuste) - Lei nº 
17.604/2012  

Promoções e Progressões na Polícia Civil e 
Técnico Científica em 2011 e 2012

Operação Balada Responsável - Lei nº 
17.662/2012 

Gratificação Médicos, Enfermeiros e Técnicos em 
Radiologia - Lei nº 17.625/2012  

Gratificação de Atividades Socioeducativas na 
Secretaria de Cidadania e Trabalho - Lei nº 
17.683/2012 e Decreto nº 7.723/2012 

Reajuste e enquadramento para Delegados - Lei 
nº 17.691/2012 

Extensão da ajuda de custo por localidade -AC3- 
para o nordeste Goiano - Lei nº 17.706/2012

Bônus de Incentivo Educacional em 2012 na 
Seduc - Lei nº 17.735/2012 

Contratação temporária na SAPeJUS (Área de 
Sáude) - Decreto nº 7.710/2012 

Contratação temporária na AGDR - Decreto nº 
7.766/2012 

Acréscimo no quantitativos de cargos da Polícia 
Militar - Lei 17.866/2012

Programa Cidadão Seguro na SSP - Lei nº 
17.881/2012 

SIMVE - Serviço de Interesse Militar Voluntário 
Estadual - Lei nº 17.882/2012

Reestruturação da carreira da SPTC - Lei nº 
17.898/2012  

Reestruturação da carreira da Polícia Civil - Lei 
nº 17.902/2012 

Retorno à atividade dos ex-empregados da 
Caixego - Lei nº 17.916/2012 

Gratificação de Dedicação Plena e Integral – 
GDPI na Seduc - Lei nº 17.920/2012  

Promoção e Progressão dos servidores da 
SapeJus em dezembro/2012

Contratação temporária na UEG - Decreto nº 
7.886/2013  

Funções Comissionadas de Administração 
Educacional Superior (FCAES) na UEG - Lei nº 
18.067/2013  

PCR dos Docentes da UEG (alteração) - Lei nº 
18.078/2013 

Vantagens concedidas aos servidores do Estado

Leis e decretos valorizam servidores
De 2011 até agora, o Governo 

do Estado encaminhou à Assembleia 
Legislativa inúmeros projetos que se 
transforam em leis, todas com o ob-
jetivo de beneficiar categorias de 
servidores públicos. Neste período, 
nenhum grupo ficou sem receber al-

gum tipo de benefício. Além disso, 
foram reestruturadas carreiras de vá-
rias categorias de servidores, além 
da concessão de estímulos salariais, 
como promoções, reclassificações, 
gratificações de atividades específi-
cas, progressões e outras vantagens 

adicionais, todas com o objetivo de 
assegurar a valorização dos servido-
res públicos. O quadro a seguir ali-
nha todas as leis aprovadas e decre-
tos sancionados pelo Governo do 
Estado conferindo direitos e vanta-
gens aos funcionários do Estado.
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Pensão Césio 2013 (reajuste) - Lei nº 
18.080/2013  

PCR Detran (reposicionamento na carreira) - Lei 
nº 18.081/2013

Auxílio-Creche - Lei 18.092/2013   

Bônus de Incentivo Educacional em 2013 na 
Seduc - Lei nº 18.093/2013  

Contratação temporária para Engenheiro Civil e 
Arquiteto na Sectec - Decreto nº 7.966/2013 

Gratificação de exercício de função de defesa 
agropecuária na Agrodefesa (acréscimo de 5% p/ 
Fiscal e concessão de 5% para Agente) - Lei nº 
18.170/2013 

Criação de cargos comissionados na UEG - Lei 
nº 18.216/2013 

Contratação temporária na SapeJus - Decreto nº 
8.050/2013

Reajuste para carreira do Apoio Fazendário - Lei 
nº 18.217/2013

Gratificação de Estímulo Funcional no Banco do 
Povo - Lei nº 18.250/2013

Reestruturação e reajuste para os cargos da 
Agetop - Lei nº 18.276/2013

Gratificação pelo Exercício de Atividades de 
Assistência à Governadoria na Casa Civil - Leis 
nº 18.277/2013 e nº 17.081/2010

Funções Comissionadas de Administração 
Educacional Militar (FCEMs) na Polícia Militar - 
Lei nº 18.357/2013

Reestruturação das carreiras e extensão 
das ajudas de custo na SAPeJUS - Lei nº 
18.300/2013

Gratificação por Exercício de Auditoria 
em Serviços de Saúde no Ipasgo - Lei nº 
18.351/2013

Contratação temporária na PTC - Decreto nº 
8.052/2013

Reajuste dos vencimentos dos servidores 
ocupantes dos cargos de Perito Criminal, Médico 
Legista e Odontolegista - Lei nº 18.419/2014

Reajuste dos vencimentos dos servidores 
ocupantes dos cargos de Agente de 
Polícia,Escrivão de Polícia, Agente Auxiliar 
Policial, Agente Policial, Comissário, Escrevente 
Policial, Auxiliar de Autópsia, Auxiliar de 
Laboratório Criminal, Desenhista Criminalístico, 
Fotográfo Criminalístico, Papiloscopista Policial, 
Identificador, Classificador e Dactilosopista - Leis 
nº 18.420/2014 e 18.421/2014

Reajuste dos vencimentos dos servidores 
das carreiras de apoio técnico-administrativo 
da Procuradoria Geral do Estado - Lei nº 
18.453/2014

Reestruturação da carreira dos Gestores 
Governamentais e instituição do regime de 
subsídio - Projeto de Lei nº 2014001479

Reajuste dos subsídios dos Delegados de Polícia 
em 4 etapas - Projeto de Lei nº 2014001475

Reajuste dos subsídios dos oficiais, praças 
especiais e demais praças da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar em 4 etapas - Projeto 
de Lei nº 2014001476

Reajuste dos subsídios das carreiras dos 
servidores integrantes do Órgão Gestor do 
Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás 
em 4 etapas - Projeto de Lei nº 2014001477

Reajuste dos subsídios dos Defensores 
Públicos do Estado de Goiás - Projeto de Lei nº 
2014001480

Reestruturação das carreiras do Quadro de 
Pessoal da Secretaria da Saúde do Estado 
de Goiás e criação do Adicional de Titulação, 
Formação e Aperfeiçoamento e da Gratificação 
de Preceptor, Supervisor e Tutor de Residência - 
Projeto de Lei nº 2014001551

Pensão Césio 2014 (reajuste) - Projeto de Lei nº 
2014001054

Fonte: Segplan-GO

Mais benefícios para os funcionários públicos 
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O Governo de Goiás, através da 
Lei nº 17.916/2012, concedeu anis-
tia ao pessoal da extinta Caixa Eco-
nômica do Estado de Goiás (Caixe-
go) que foi demitido ou dispensado 
de seus empregos por motivação ex-
clusivamente política.  Ao todo, ti-
veram os pedidos deferidos e foram 
enquadradas na anistia 1.720 pesso-
as, que passam a compor os quadros 
da administração estadual cumprin-
do o seguinte cronograma: 34% em 
2013, 33% em 2014 e igual porcen-
tual em 2015.

O primeiro lote de enquadramen-
to ocorreu em dezembro de 2013, e 
o segundo em março de 2014, tota-
lizando porcentual de 67% dos ex-
-servidores reaproveitados, que to-
talizam cerca de 1.150 pessoas. Os 
33% restantes deverão ser chama-
dos em 2015, conforme determina 
a Lei. Todos os servidores reenqua-
drados, antes de iniciarem o pleno 
exercício de suas atividades, passa-
ram pelo curso de atualização sobre 
gestão pública ministrado pela Esco-

Justiça a ex-empregados da Caixego

la de Governo Henrique Santillo da 
Secretaria de Gestão e Planejamento 
(Segplan). 

Os beneficiários da anistia são 
aqueles que foram demitidos da ex-
tinta Caixego no período de 20 de 
setembro de 1990 a 31 de dezembro 

de 1997. O trabalho de elaboração 
da lista dos beneficiários pela lei, as-
sim como a elaboração das normas, 
foi realizado pela equipe da Segplan 
com transparência e dentro do pra-
zo estabelecido legalmente, após 
análises criteriosas. 

Grupo de ex-funcionários da Caixego em solenidade na qual foi anunciada a recondução aos seus cargos
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Manutenção do pagamento do salário dentro do 
mês trabalhado  

Manutenção do pagamento do 13º salário no mês 
de aniversário     

Realização de seis concursos públicos, um para a 
Polícia Civil com 865 vagas; para a Polícia Militar 
com 1.180 vagas; para o Instituto Mauro Borges 
com 20 vagas; para a UEG com 250 vagas; para 
a PGE com 25 vagas e para a Defensoria Pública, 
com 54 vagas

Realização de 13 processos seletivos simplificados 
para contratação temporária de servidores com total 
de 3.176 vagas ofertadas  

Criação da gratificação de atividade socioeducativa 
para o pessoal da Cidadania em junho de 2012  
    

Melhoria do programa de empréstimo consignado, 
com maior controle das contas e dos agentes 
financeiros 

Instituição do Prêmio Unidade Top do Vapt Vupt 

Criação do Fundo de Capacitação do Servidor 
Público 

Ampliação de 120 para 180 dias do prazo de 
licença-maternidade 

Criação do Portal do Servidor 

Cliação do Clube de Desconto do Servidor para 
aquisição de produtos e serviços   

PAI Medicamentos para compra de remédios em 
farmácias credenciadas pelo Ipasgo  

Instituição do Programa de Prevenção à Saúde, 
com exames médicos periódicos 

Implantação do Núcleo de Atendimento 
Psicológico 

Implantação do ambulatório médico para 
atendimento de rotina e emergencial no Palácio 
Pedro Ludovico 

Outros benefícios e conquistas dos servidores públicos

Fonte: Segplan-GO
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O desenvolvimento da tecnolo-
gia é importante aliado do serviço 
público, mais ainda quando se tra-
ta de gestão de recursos previdenci-
ários com eficiência. Essa foi a prin-
cipal atividade da Goiás Previdência 
(Goiasprev) desde sua implantação, 
em 2010. Hoje a autarquia estadual 
é responsável pela gestão de cerca 
de 54 mil benefícios de aposentado-
rias e pensões dos segurados do Po-
der Executivo Estadual e de seus de-
pendentes, cuja folha de pagamento 
chega a R$ 202 milhões mensais.

O principal resultado alcançado 
pela Goiasprev para otimizar a ges-
tão desses benefícios foi a criação 
do banco de dados previdenciários, 
o Gprev, gerenciado por um softwa-
re desenvolvido pelo próprio órgão, 
que chamou a atenção até do Mi-
nistério da Previdência Social, de-
vido à segurança que ele garante, à 
facilidade de manuseio e ainda ao 
baixo custo e à eficiência. Em ou-
tubro do ano passado, o Governo 
de Goiás cedeu o uso desse siste-

Goiasprev inova e moderniza a  
gestão de recursos previdenciários

Software desenvolvido pela GoiásPrev é prático e funcional na gestão de benefícios previdenciários

ma, do qual é proprietário, para os 
governos dos Estados de Rondônia 
e da Paraíba. O Governo também 
disponibilizou o programa para ou-
tros Estados e municípios.

O Gprev é um sistema informati-
zado que possibilita controlar todas 
as informações cadastrais, funcio-
nais, financeiras e previdenciárias 

dos segurados. Trata-se do primeiro 
sistema brasileiro de banco de da-
dos previdenciários desenvolvido 
por uma equipe de tecnologia da 
informação da unidade gestora de 
regime próprio da previdência so-
cial. Esse sistema proporcionou ao 
Estado de Goiás uma economia de 
R$ 18 milhões. 

Em agosto de 2012, visando 
acelerar a implementação de pro-
gramas e a execução de obras, o 
Governo do Estado lançou o Pro-
grama de Ações Integradas de 
Desenvolvimento (PAI), que con-
centra os mais de 150 programas 
do Plano Plurianual (PPA 2012-
2015) em 40 programas prioritá-
rios. Estes programas receberam 
o Selo de Prioridade e vem sen-
do executados, com previsão de 

Programa de Ações Integradas 
viabiliza a ação governamental

conclusão até dezembro de 2014, 
já que contam também com garan-
tia de recursos orçamentários.

O PAI abrange as áreas social, 
econômica, de infraestrutura, de-
senvolvimento regional, gestão e 
institucional/comunicação. No PAI 
Social está incluído o Programa Es-
tadual de Enfrentamento às Drogas, 
o PAI Economia e o PAI Ambiental, 
entre outros. No Orçamento do Esta-
do para 2014, aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e sancionado pelo 
chefe do Poder Executivo, estão 
previstos este ano  recursos totais 
da ordem de R$ 5 bilhões para a 
execução dos programas e projetos 
do PAI, dos quais o maior montante 
(R$ 2,5 bilhões) destinados à área 
de infraestrutura e R$ 1,6 bilhão 
para a área social. Pode-se afirmar 
que o PAI ordenou e viabilizou a 
ação governamental, por meio do 
uso racional dos recursos públicos.
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O modelo de transparência pau-
tado pelo atual Governo tem mos-
trado resultados visíveis, nos últi-
mos anos. A Agência Goiana de 
Regulação, Controle e Fiscaliza-
ção de Serviços Públicos (AGR) 
tem cumprido o seu papel de fis-
calização e regulação dos servi-
ços públicos e apenas no ano pas-
sado fiscalizou 189 organizações, 
recuperando receitas no montante 
de R$ 7,53 milhões para o Gover-
no. No que diz respeito à fiscali-
zação do transporte intermunicipal 
de passageiros, entre 2011 e 2013, 
a AGR abordou 41.570 veículos e 
aplicou 11.828 autos de infração. 

Nos últimos três anos, a AGR 
registrou mais de 32 mil manifes-
tações de usuários dos serviços pú-
blicos e foi em busca das soluções 
dos problemas junto aos órgãos 
públicos estaduais, além de ter au-
tuado várias empresas entre elas as 
que prestam serviços de saúde, de 
transportes, de promoção de es-
portes e lazer, fornecimentos de 
água e energia, além da coleta de 
esgotos e outros.

A questão dos recursos hídricos 
também é uma grande preocupa-
ção do Governo. Por isso, os fiscais 
visitam os municípios para observar 
o funcionamento de poços tubula-
res profundos, pivôs centrais, bar-

AGR de olho nos serviços públicos
Técnicos da AGR em inspeção de rotina dos serviços de saneamento 

O transporte irregular de passageiros é alvo permanente da fiscalização dos técnicos da Agência

Outra área que requer atenção permanente são os serviços de energia

ragens, tanques de piscicultura e 
outros para garantir o bom funcio-
namento, se as normas regulatórias 
estão sendo cumpridas e se a po-
pulação está bem servida. Em caso 
da constatação de quaisquer incon-
formidades, os técnicos da Agência 
adotam as medidas legais cabíveis, 
até que os desvios sejam sanados.

A seriedade do trabalho desen-
volvido pela AGR é reconhecido 
pela população, o que é demons-
trado pelo crescente número de de-
mandas. Trata-se de um serviço re-
levante oferecido pelo Governo, 
cujo objetivo é evitar prejuízos aos 
consumidores. São desafios que 
vão sendo superados dia após dia. 
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A Administração Estadual tam-
bém tem preocupação municipa-
lista, pois são nos municípios que 
vivem as pessoas. Entretanto, nos 
últimos anos as prefeituras vêm so-
frendo com a queda no repasse de 
recursos financeiros por parte da 
União e com a crescente demanda 
por serviços pela população. Para 
atender os municípios, o Gover-
no do Estado criou em outubro de 
2013 o Programa Patrulha de De-
senvolvimento Regional. 

O Programa é composto por 75 
máquinas (caminhões, patrolas, mo-
toniveladoras e pás mecânicas) que 

Patrulha do Desenvolvimento já 
beneficiou 120 municipios goianos

Máquinas disponibilizadas pelo Governo Estadual apoiam os municípios na execução de obras prioritárias

são disponibilizadas por uma sema-
na para os municípios, com o objeti-
vo de realizar obras urbanas e rurais, 

como cascalhamento de ruas, retira-
da de entulhos, melhoria de estradas 
vicinais, entre outras.
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Munícipios atendidos pelo programa em 2013/2014
Trindade
Buriti Alegre
Iporá
Minaçu
Petrolina de Goiás
Damianópolis
Amorinópolis
Goianira
Campinaçu
Brazabrantes
Ivolândia
Itaberaí
Cachoeira Dourada
Santa Tereza
Guarani de Goiás
Nerópolis
Cristalina
Vampos Verdes
Divinópolis
Faína
Moiporá
Santo Antônio de Goiás
Santo Antônio de Descoberto
Crixás
Aragoiânia
Aurilândia
Araguapaz
Uirapuru
Abadia de Goiás
Itapuranga

Fonte: Segplan-GO

Catalão
Itauçu
Nova Roma
Guarinos
Piracanjuba
Iaciara
Goiatuba
Piranhas
Caldas Novas
Formosa
Planaltina
Agua Limpa
Alvorada do Norte
Cidade Ocidental
Gouvelândia
Campos Belos
Quirinópolis
Padre Bernardo
Vila Boa
Palestina
Taquaral
Luziânia
Paraúna
Chapadão do Céu
Guaraíta
Abadiânia
Guarinos
Doverlândia
Cavalcante
Goianápolis

Nova Glória
Corumbá de Goiás
Itajá
Três Ranchos
Bom Jardim de Goiás
Caturaí
Cocalzinho
Aporé
Ouvidor
Alto Paraiso
Nova Crixas
Lagoa Santa
Morrinhos
São João D'Aliança
Aguas Lindas
Aragarças
Mozarlândia
Terezinha de Goiás
Baliza
Campestre
Cachoeira Alta
Silvania
São Miguel do Araguaia
Hidrolândia
Planaltina
Santa Fé
Bonópolis
Monte Alegre
Água Fria
Campos Belos

Mundo Novo
Jandaia
Padre Bernardo
Davinópolis
Itarumã
Palmeiras
Anhanguera
Colinas do Sul
Minaçu
Nazario
Mimoso
Caçu
Flores de Goiás
Burití de Goiás
Cumarí
Cidade Ocidental
Terezópolis
Campinaçu
Aparecida do Rio Doce
Pires do Rio
Alvorada do Norte
Iporá
Alexânia
Monte Alegre
Bonfinópolis
Abadiânia
Santa Rita do Araguaia
São Luís Montes Belos
Cristalina
Campo Limpo
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Criado pelo Governo Estadual 
em 1999, o Programa Vapt Vupt re-
volucionou o atendimento no servi-
ço público, oferecendo no mesmo 
espaço todos os serviços que o ci-
dadão precisa, com rapidez e con-
forto. Nos últimos três anos o Go-
verno do Estado apostou alto neste 
programa que é um populares e 
mais utilizados pela população do 
Estado. 

É a Rede Integrada de Atendi-
mento ao Cidadão Vapt Vupt, que 
completou 14 anos de funciona-
mento e é uma referência da atual 
administração em serviços. Em 2011 
eram 22 unidades fixas que tinham 
problemas de infraestrutura (compu-
tadores ultrapassados, climatização 
deficiente, instalações elétricas e hi-
dráulicas inadequada). 

Ao assumir a administração o 
atual Governo começou a fazer in-
vestimentos para sanar esses pro-
blemas, com a ampliação da rede e 
a adoção do Projeto de Inovação e 
Modernização dos Vapt Vupts. Atu-
almente são 50 unidades fixas, pa-
drão e Condomínios Vapt Vupt (es-
tes últimos instalados em cidades 
com menos de 30 mil habitantes). 

Vapt Vupt Digital
Em 2013 entrou em operação 

o Vapt Vupt Digital, com a ado-
ção de novas plataformas digi-
tais que possibilitam aos usuários 
de dispositivos móveis (tabletes, 
smartphones e notebooks) aces-
sarem cerca de 60 serviços de ór-
gãos públicos. Outra inovação foi 
a implantação do Atende Mais (@
tende+), a utilização de guichês 
multisserviços que englobam atu-
almente seis tipos de atendimento 
(Detran, Secretaria de Segurança 
Pública, Boletim de Ocorrência, 
Ipasgo, Procon, Multifuncional/
Segplan e Corpo de Bombeiros). 
O resultado foi a agilização do 
atendimento e a redução do tem-

Criado em 1999, Vapt Vupt
revolucionou o serviço público

Unidade do Vapt Vupt para atendimento da classe empresarial: serviços com mais rapidez e eficência

po de espera e do índice de desis-
tência dos usuários.

Outra inovação foi a inaugura-
ção, em Goiânia, no mês de de-
zembro de 2013, do Vapt Vupt de 
Referência para o atendimento es-
pecial a idosos e deficientes físicos. 
E os municípios que não contam 
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Diariamente milhares de pessoas são atendidas com conforto e segurança nas agências do Vapt Vupt

com unidades do Vapt Vupt estão 
recebendo o Vapt Vupt Itineran-
te, dentro do Programa Credi Vapt, 
que leva prestação gratuita de servi-
ços, como emissão de documentos, 
corte de cabelo, assistência jurídi-
ca, ações sociais da OVG, além da 
oferta de linhas de crédito.
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A Unidade de Atendimento Ad-
mar Otto, mais conhecida como 
Vapt Vupt Buriti Shopping, come-
morou no ano passado seus 14 
anos de atividade. Primeira unida-
de implantada no Estado, em outu-
bro de 1999, o VaptVupt Buriti Sho-
pping soma mais de 10,5 milhões 
de atendimentos neste período, ga-
rantindo serviços de qualidade aos 
moradores de Goiânia e de Apare-

Unidade pioneira no Buriti Shopping 
Agência pioneira do Vapt Vupt no Buriti Shopping, atende pessoas de Goiânia e Aparecida. A grande procura ocorre pela certeza do bom atendimento
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cida de Goiânia. A experiência exi-
tosa desencadeou ações que culmi-
naram com a expansão do serviço 
para dezenas de cidades, além de 
evoluir também para unidades mó-
veis e disponibilizar os serviços 
pela internet.

O Vapt Vupt revolucionou o sis-
tema de atendimento ao público 
em Goiás ao reunir, em um só lo-
cal, vários prestadores de serviços, 

que atuam com agilidade e rapidez. 
Hoje são 50 unidades fixas espalha-
das por 32 municípios, entre capital 
e interior, além do Vapt Vupt Itine-
rante. A meta é abrir 17 novas uni-
dades em 2014, entre VaptVupts e 
Condomínios Vapt Vupt (instalados 
em municípios com até 30 mil ha-
bitantes). O índice de satisfação dos 
clientes supera 90%, o que confirma 
sua aceitação e credibilidade.

Evolução das ações da Rede Vapt Vupt
2011
Inauguração do Vapt Vupt de Luziânia

2012
Inauguração das unidades de Aparecida de Goiânia 
(Garavelo), Catalão, Posse , Novo Gama, Porangatu e 
Quirinópolis
Inauguração da Unidade Padrão Vapt Vupt Empresarial 
(Juceg)
Inauguração da Unidade Padrão Central do Empresário 
(Acieg)

2013
Inauguração dos primeiros Condomínios Vapt Vupt (em 
cidades com menos de 30 mil habitantes) em Alvorada 
do Norte, Mozarlândia e Alexânia

Inauguração de duas novas unidades em Goiânia (Mangalô 
e Passeio das Águas)
Inauguração da Unidade Padrão Vapt Vupt de Referência 
para o atendimento especial a idosos e deficientes
Inauguração das unidades de Goiatuba e Iporá
Implantação do Vapt Vupt Digital
Implantação do modelo de atendimento Atende Mais (@
tende+), projeto piloto no Vapt Vupt de Campinas

2014
Ampliação do Atende Mais (@tende+) com o treinamento de 
servidores
Previsão de inauguração de novas unidades e Condomínios 
Vapt Vupt 
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Unidades em Goiânia
Araguaia Shopping
Banana Shopping
Buena Vista
Campinas
Central do Empresário
Central do Servidor
Cidade Jardim
Mangalô
Passeio das Águas Shopping
Praça da Bíblia
Referência Centro

Unidades no Interior
Águas Lindas
Aparecida de Goiânia
(Buriti Shopping)
Garavelo
Anápolis
Caldas Novas
Catalão
Goianésia
Iporá
Itaberaí
Itumbiara
Jaraguá

Jataí
Luziânia
Mineiros
Morrinhos
Novo Gama
Porangatu
Posse
Quirinópolis
Rio Verde
Santo Antônio do Descoberto
Senador Canedo
Trindade
Valparaíso

Unidades padrão Vapt Vupt
Helpdesk Setor Vila Nova
Ipasgo Sede
Defensoria Pública
Delegacia Fiscal de Goiânia
Detran
Gerência de Saúde e Prevenção
GoiásPrev
Juceg
Procon Sede
Semarh Setor Universitário
Sine-Goiás Centro

Rede de atendimento do Vapt Vupt em Goiânia e no Interior
Unidades fixas
em implantação

Anápolis
Aparecida de Goiânia
Ceres
Cidade Ocidental
Cristalina
Formosa
Goianira
Goiás
Inhumas
Itapuranga
Minaçu
Piracanjuba
Pirenópolis
Pires do Rio
Planaltina
Uruaçu

Condomínios Vapt Vupt
em funcionamento

Alexânia
Alvorada do Norte
Mozarlândia

O Vapt Vupt Padrão do Departa-
mento Estadual de Trânsito foi cria-
do para atendimento específico dos 
usuários dos serviços da autarquia. 
No local, são ofertados 44 serviços, 
como transferência de propriedade 

Vapt Vupt do Detran agiliza serviços

Fonte: Segplan-GO
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Vapt Vupt do Detran oferece serviços específicos da autarquia, mas é uma das unidades mais demandas do Estado, com atendimento de 2,5 mil pessoas por dia

de veículo, pagamento de licencia-
mento, emissão de segunda via de 
Certificado de Registro de Veículo 
(CRV), revalidação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), parcela-
mento do imposto sobre Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) e ou-
tros. A unidade começou a funcionar 
em julho de 2011 e hoje atende em 
torno de 2,5 mil usuários por dia. É 
uma das unidades com maior núme-
ro de demandas.
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Facilitar o acesso das pessoas 
aos serviços públicos sempre foi 
preocupação da atual administra-
ção. Nos últimos anos, além da ex-
pansão significativa do número de 
unidades fixas do Vapt Vupt que es-
tão beneficiando as populações de 
várias regiões do Estado, e ainda 
a realização de atendimentos por 
meio do Vapt Vupt móvel em inú-
meras cidades, o governo estadual 
criou o Programa Governo Junto de 
Você, coordenado pela Secretaria 
de Governo, que faz total diferença 
no que diz respeito ao atendimento 
rápido e facilitado das pessoas em 
suas cidades.

Desde 2011, quando o progra-
ma foi retomado, foram realizadas 
30 edições, totalizando cerca de 2 
milhões de atendimentos. Foram re-
alizadas edições em Goiânia e em 
diversas cidades do interior, sem-
pre com a meta de oferecer servi-
ços governamentais ao cidadão em 
sua porta, facilitando ao máximo o 
atendimento. As edições deverão 
continuar até o mês de junho.

O Programa
O Governo Junto de Você é um 

dos programas de governo de maior 
alcance social. Com utilização de es-
truturas móveis montadas em locais 
previamente identificados, o poder 
público disponibiliza no mesmo lo-
cal mais de 50 serviços aos cidadãos.

No Governo Junto de Você o in-
teressado dispõe, desde a emissão 
de documentos pessoais, até aten-
dimento médico, regularização 
de imóveis, atendimento jurídico, 
prestação de informações e muitos 
outros, além de oferecer cursos e 
palestras em áreas de maior inte-
resse. Neste caso, o governo con-
ta com apoio de parceiros funda-
mentais como o Poder Judiciário, 
Sebrae-Goiás, prefeituras munici-
pais e outras instituições. 

Governo Junto de Você atinge a 
marca de 2 milhões de atendimentos 

Na estrutura do Governo Junto de Você são oferecidos mais de 50 serviços públicos gratuitos ao cidadão

Em todas as localidades onde ocorrem as edições do programa, população busca os serviços oferecidos 
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O Instituto Mauro Borges de Es-
tatísticas e Estudos Socioeconômi-
cos foi criado a partir da Superin-
tendência de Estatística, Pesquisa e 
Informação (Sepin) da Segplan por 
meio da Lei 17.688/2012. O objeti-
vo foi atender a necessidade do Es-
tado de possuir um centro de ex-
celência em pesquisas científicas e 
análises de dados, capaz de pensar 
o território e sociedade goianos. 

Com o IMB, as ações e políticas pú-
blicas se apóiam em estudos, informa-
ções, análises e estatísticas aplicáveis a 
uma atuação planejada e consciente, 
facilitando o desenvolvimento socio-
econômico de Goiás. O Instituto leva 
o nome do ex-governador Mauro Bor-
ges Teixeira pelo fato de ter sido ele o 
primeiro a pensar a prática do plane-
jamento na gestão pública do Estado.

Conselho Técnico
O IMB entrou em uma nova fase 

em 2013, com o ingresso de pesqui-
sadores concursados e a instalação 
e posse dos integrantes do Conselho 
Técnico, em novembro de 2013. A fi-
nalidade do Conselho Técnico é orien-
tar e assessorar a direção do Instituto 
no planejamento e na elaboração de 
suas atividades, entre elas a promoção 
de estudos, pesquisas, análises e esta-
tísticas socioeconômicas, demográfi-
cas e físico-territoriais. 

Entre os estudos em destaque já 
elaborados pelo IMB estão o Índice 
de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), a pe-
dido da Superintendência da Juventu-
de da Secretaria de Governo (Segov); 
o Mapeamento dos Pivôs de Irriga-
ção do Estado, em parceria com a Se-
cretaria de Meio Ambiente de Recur-
sos Hídricos (Semarh); e a Análise do 
Censo Produzir/Fomentar, a pedido 
da Secretaria de Indústria e Comércio 
(SIC). O Instituto também é responsá-
vel pela apuração mensal da inflação 
de Goiânia e pelo cálculo do PIB de 
Goiás e dos municípios goianos.

Para dar suporte às novas dire-
trizes governamentais no sentido 
de modernizar e assegurar novos 
ganhos de produtividade no ser-
viço público, a partir de janeiro 
de 2011 foi realizado um amplo 
ajuste na estrutura organizacio-
nal do Poder Executivo, instituído 
pela Lei nº 17.257 de 25 de ja-
neiro de 2011. O Poder Executivo 
de Goiás passou a ser composto 
por 46 órgãos e entidades, com a 
seguinte distribuição: 22 Secreta-
rias, 13 autarquias, uma fundação 
e 10 paraestatais. 

IMB reúne, ordena, analisa e 
divulga as informações do Estado

Ação planejada moderniza 
estrutura governamental 

Outra reforma administrativa 
foi instituída no final de 2013, re-
sultando em 16 secretarias ordi-
nárias, duas extraordinárias, cin-
co órgãos com status de primeiro 
escalão, 12 autarquias, 10 empre-
sas estatais e uma fundação. Foi 
promovida a junção das Secreta-
rias de Cidades, Infraestrutura e 
Região Metropolitana, que origi-
nou a Secretaria de Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolita-
nos (Sicam). A estimativa é gerar 
economia de R$ 50 milhões por 
ano para os cofres públicos.
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Com o objetivo de garantir efeti-
vo acompanhamento e controle dos 
gastos governamentais e seguindo 
as tendências mundiais dos gover-
nos democráticos de promover total 
transparência dos atos públicos, o 
Governo do Estado criou em 2011 a 
Controladoria Geral do Estado, com 
status de Secretaria. A Pasta foi estru-
turada com as funções de Controle 
Interno, Ouvidoria Geral, Correição 
e Transparência pública. 

O acompanhamento da execu-
ção orçamentária e financeira ocorre 
de forma permanente, com ações de 
fiscalização, auditorias, tomadas de 
contas especiais e adoção de medidas 
para correção de possíveis erros, des-
vios e/ou prejuízos ao erário. 

Sistema de Ouvidoria
A CGE também implementou o 

Sistema de Gestão de Ouvidoria, re-
gulado pelo Decrewto n 7.903, de 
2013, que abrange os diversos órgãos/
unidades do Poder Executivo e garan-
te total acesso do cidadão ao gover-
no, por meio de telefones gratuitos, 
e-mails, sites e presencialmente nas 
unidades do VaptVupt. 

Também foram adotadas medidas 
nas áreas de Prevenção da Corrup-
ção e transparência dos atos públicos. 
Uma das ferramentas é o Portal da 
Transparência do Governo de Goiás, 
que reúne informações oficiais sobre 
arrecadação, gastos públicos, obras 
construídas e em andamento, etc. 

A Controladoria coordena também 
a implementação da metodologia de 
mapeamento de riscos de corrupção 
nos processos governamentais, com o 
objetivo de prevenir e eliminar proce-
dimentos que possam ensejar atos de 
corrupção. Na área de Correição tam-
bém foi implementado um sistema de 
acompanhamento sistemático de to-
das as sindicâncias e Processos Admi-
nistrativos Disciplinares. 

Rigor no controle interno 
e aposta na transparência

Controladoria

Principais medidas adotadas pelo Governo
Realização da 1ª Conferência Nacional de Transparência Pública nas 
etapas municipais e estadual e participação efetiva na etapa nacional

Implementação da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação)

Edição da Lei Estadual nº 18.025/2013 (Lei Estadual de Acesso à 
Informação), que entrou em vigor em 22 de maio de 2013

Publicação do Decreto nº 7.904/2013, que regulamentou a Lei Estadual 
de Acesso à Informação

Edição do Decreto nº 7.903/2013, que regula o Sistema de Gestão de 
Ouvidoria, abrangendo todos os órgãos/entidades do governo, para 
atuação integrada no acolhimento, classificação e encaminhamento das 
demandas da sociedade, com oferta de respostas aos cidadãos

Edição do Decreto nº 7.902/2013, que normatizou a implantação do 
Sistema de Controle de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias no âmbito do Poder Executivo

Criação e atualização permanente do novo Portal da Transparência 
do Governo de Goiás (www.transparência.go.gov.br), com dados e 
informações sobre as ações governamentais

Coordenação das ações para realização de mapeamento de riscos de 
corrupção em processos governamentais nos órgãos/entidades para 
prevenir e evitar procedimentos que ensejem atos de corrupção

Página inicial do Portal da Transparência do Governo de Goiás: dados públicos à disposição das pessoas
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Rede de Saúde Pública

Quase 9 milhões de 
atendimentos em 3 anos

SAÚDE

Novo modelo de gestão imprime rapidez nas decisões e garante mais eficiência no 
atendimento. Resultado é a racionalização dos recursos e a melhoria serviços prestados. 

A rede de atendimento médi-
co-hospitalar mantida pelo 
Governo do Estado mudou 

radicalmnte no últimos três anos. E 
para melhor. Tanto que de 2011 a 
2013, foram realizados 8,745 mi-
lhões de atendimentos, incluindo 
consultas, exames e procedimentos 
ambulatórias realizados nos hospi-
tais. Vale lembrar que no início de 
2011, a situação era de extrema di-
ficuldade, com hospitais em situa-
ção precária, falta de medicamen-
tos e materiais de uso contínuo, 
equipamentos defasados e com de-
feitos, baixo nível de atendimento 
e, pior ainda, insatisfação generali-
zada das pessoas. Hoje o quadro é 
muito melhor conforme constata a 

própria população. No período de 
2011 a 2014, o Governo Estadual 
totalizará investimentos globais de 
R$ 5,513 bilhões na área da saúde.

Logo no início de 2011, o Gover-
no teve de adotar medidas que fos-
sem capazes de mudar a realidade 
da época. O novo modelo de ges-
tão adotada pela administração es-
tadual, por meio de Organizações 
Sociais (OSs), foi capaz de conferir 
maior agilidade nas decisões, au-
mentar a qualidade e o número de 
atendimentos, modernizar e ampliar 
as unidades de saúde, racionalizan-
do o uso dos recursos públicos na 
rede estadual de saúde. Com a ad-

ministração pelas OSs houve me-
lhoria no atendimento, devido ao 
aumento da produtividade com a re-
alização de mais procedimentos ci-
rúrgicos e exames por mês, redução 
da taxa de infecção hospitalar, au-
mento de leitos comuns e de UTI, 
contratação de médicos especialis-
tas, modernização e incorporação 
de novos equipamentos, elevação 
do número de atendimentos nas áre-
as de  pronto-socorro, readaptação 
dos departamentos hospitalares com 
lavanderias e enfermarias. 

Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) foi totalmente reformado, recebeu novos equipamentos e ampliou sua capacidade de atendimento
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SAÚDE

Evolução dos atendimentos
2011- 2,799 milhões de atendimentos e 50,520 mil internações
2012 – 2,893 milhões de  atendimentos e 50,384 mil internações
2013 – 3.052  milhões de atendimentos e 55, 283 mil internações

Uma das questões mais relevan-
tes para o reordenamento do setor 
de saúde foi a reestruturação do 
Fundo Estadual de Saúde, criado 
em 1986 e reformulado em 2012. 
Os valores aplicados em saúde têm 
aumentado progressivamente des-
de 2011 (veja tabela). Conforme a 
Pesquisa de Informações Básicas 
Estaduais – Estadic 2013, com in-
formações sobre as gestões estadu-
ais a partir da coleta de dados do 
IBGE, Goiás investiu no ano passa-
do mais de 12% do orçamento anu-
al em saúde, sendo um dos Estados 
que mais investiram nesta área em 
2013, chegando a um total de qua-
se R$ 1,6 bilhão aplicados. 

Os convênios firmados pelo Go-
verno do Estado com hospitais de 
serviços especializados também 
contribuem para aumentar e me-
lhorar o atendimento à população. 
Destacam-se, dentre outros, os con-
vênios com o Hospital Araújo Jor-
ge, no valor de R$ 6,2 milhões para 
aquisição de medicamentos qui-
mioterápicos; com a Vila São Bento 
Cottolengo (R$ 5,5 milhões; Santa 
Casa de Misericórdia, sendo R$ 6 

2011
2012
2013
2014(*)
Total (2011-2014)

1.135.661.620,83
1.177.815.699,86
1.533.833.675,59
1.666.084.530,00 (*)
5.513.395.526,28

13,66
12,45
12,58
13,75% - projeção (*)
-

 Ano Valor aplicado (R$) % de aplicação

Cumprimento da Vinculação Constitucional

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Sefaz
Fonte* : Superintendência de Gestão Planejamento e Finanças da SES

milhões para custeio e R$ 19,8 mi-
lhões para revitalização do Bloco 3; 
Hospital de Queimaduras (R$ 5,4 
milhões); Santa Casa de Misericór-
dia de Buriti Alegre (R$ 600 mil); 
Santa Casa de Misericórdia de Aná-
polis (R$ 6,580 milhões). Há parce-
rias também com outras 22 unida-

Hospital Materno Infantil passou por ampla reforma e redimensionamento das instalações. Hoje é referência nacional na solução de casos de alta complexidade

des de saúde em 18 municípios, por 
meio do Plano de Fortalecimento 
da Atenção Hospitalar Regionaliza-
da. A Secretaria de Saúde destinou 
ainda R$ 53 milhões para hospitais 
filantrópicos e municipais, de mé-
dia e alta complexidade. No total, 
são 50 convênios firmados.
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R$ 5,5 bilhões investidos em Saúde
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O Centro de Reabilitação e Re-
adaptação Dr. Henrique Santillo 
(CRER) modernizou seus procedi-
mentos, ampliou os atendimen-
tos e investiu na modernização de 
seus equipamentos, consolidando-
-se nos últimos anos como hospital 
modelo para o País na sua área de 
atuação. A unidade conta com uma 
equipe multiprofissional de alta 
qualificação, realiza diversas tera-
pias e possui um Centro de Diag-
nóstico moderno.

São atendidos sistematicamen-
te os usuários do SUS de todos os 
246 municípios goianos em 29 es-
pecialidades médicas. Entretanto, 

CRER se consolida como 
unidade modelo para o País 

a maioria dos usuários atendidos 
concentra-se em 20 cidades que 
compõem a Região Metropolitana 
de Goiânia. Em novembro de 2013, 
pesquisa realizada com 250 usuá-
rios apontou índices de 99% de sa-
tisfação e de 99% de resolutividade 
com os serviços do prestados pelo 
CRER. Na pesquisa realizada com 
os usuários na Internação e no Cen-
tro Cirúrgico, durante outubro a no-
vembro de 2013, foi apontado índi-
ce de 91,55% de satisfação ótima.

O CRER é uma das unidades de 
saúde pública que mais ampliaram 
sua capacidade de atendimento des-
de 2011, além de ter passado por 

ampliação e modernização de seus 
equipamentos. O número de leitos 
para internação geral subiu de 62 
para 136 e foram abertos 20 leitos de 
UTI adulto. O número de salas cirúr-
gicas subiu de duas para oito e de gi-
násios de terapia de dois para sete. 

A nova Oficina Ortopédica foi 
inaugurada em setembro de 2013 e 
possui área física quatro vezes maior 
que a anterior. Isso possibilitou que 
o processo de produção fosse oti-
mizado, com ambientes separados, 
porém integrados para facilitar o flu-
xo produtivo. Atualmente, a Oficina 
Ortopédica realiza média de 1.097 
procedimentos por mês.

Hopital se consolida como referência nacional nas áreas de reabilitação e readaptação. Em breve unidade ganhará novo bloco com 4 mil metros quadrados
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Atendimentos/
procedimentos gerais
Procedimentos cirúrgicos
Pacientes atendidos
Atendimento médico
Internação hospitalar
Exames laboratoriais
Atendimento não médico
UTI

201320122011

1.612.083

9.175
172.525
124.617

36.905
196.247

1.097.751
6.046

1.310.061

6.559
132.810
114.713
28.498

222.682
789.780

6.460

900.119

2.783
122.984

93.057
12.357

149.919
514.552

2.701

Resultados do CRER 

Fonte: CRER

A Associação Goiana de Inte-
gração e Reabilitação (AGIR), Or-
ganização Social gestora do CRER, 
está construindo um novo bloco de 
4.160,35 metros quadrados de área, 
com o objetivo de ampliar os servi-
ços do Laboratório de Análises Clí-
nicas, exames para eletromiografia, 
ecocardiograma, ergometria (bici-
cleta e esteira), urodinâmica, Mapa/
Holter, endoscopia e polissonografia. 
Quando o novo bloco for concluído, 
o CRER será um dos maiores hospi-
tais do País, com mais de 40 mil me-
tros quadrados de área construída. 

Desde 2012, o CRER realiza o 
procedimento de alta complexida-
de em Implante Coclear, que tem 
custo elevado, mas é feito com co-
bertura total do SUS. A unidade é o 
único hospital de Goiás habilitado 
pelo Ministério da Saúde para rea-
lizar este procedimento. Além de ci-
rurgia, o CRER oferece também pelo 
SUS todos os exames necessários 
para o tratamento, desde o diagnós-
tico ao acompanhamento pós-cirúr-
gico do implante. Desde julho de 
2012, 38 pacientes já foram subme-
tidos a esse implante pelo CRER.

Habilitação pelo MS
O hospital foi habilitado como 

Centro Especializado em Reabilita-
ção (CER IV) pela Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência – Reabili-
tação Física, Auditiva, Visual e Inte-
lectual, conforme portaria nº 496 do 
Ministério da Saúde, de 3 de maio 
de 2013. Com essa habilitação, a 
unidade passou a atender pessoas 
com deficiências visuais e intelectu-
ais. Para isso, implantou serviços nas 
áreas da Odontologia, Oftalmologia 
e Laboratório de Marcha. O CRER é 
a única instituição do Centro-Oeste 
reconhecida como CER IV. 

Em setembro de 2013 o CRER 
passou a oferecer o serviço de 
Odontologia, com atuação básica 
na saúde buscal dos pacientes com 
deficiências física, auditiva, visual e 
intelectual em tratamento de reabi-
litação na unidade hospitalar. 

Obras do novo bloco que vai abrigar laboratórios e diversos outros serviços como endoscopia e ultrasom

Nova Oficina Ortopédica do CRER, inaugurada em 2013, tem área quatro vezes maior que a anterior
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40 mil metros quadrados de área
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O Instituto de Gestão Gerir promoveu completa reforma 
do Hugo I, incluindo toda a estrutura física. Readaptou am-
bientes e criou espaços novos de atendimento aos pacien-
tes e internações. Com isso, aumentou em 30% a produti-
vidade do hospital. Adquiriu equipamentos novos e criou 
14 novos leitos de UTI, número que foi elevado para um 
total de 72 considerando que já existiam 58. Também colo-
cou em funcionamento três novas salas de cirurgia, pronto 
socorro e 14 enfermarias. Oferece atendimento de média 
e alta complexidade cirúrgica e atende, em média, 5.500 
pacientes por mês.

O novo modelo de gestão adota-
do pela administração estadual des-
de 2011, por meio de Organizações 
Sociais (OSs), mudou completamente 
o conceito de serviços de saúde pres-
tado pelo poder público. Tão logo as 
organizações sociais passaram a ad-
ministrar as unidades de saúde públi-
ca, as mudanças foram notórias, basi-
camente no aumento considerável da 
oferta de serviços (incluindo atendi-
mentos médico-hospitalares, realiza-
ção de exames, disponibilidade de va-
gas nas unidades de saúde, ampliação 

OSs ampliam serviços e garantem 
mais qualidade no atendimento 

do número de leitos gerais e de UTI 
e abastecimento de medicamentos e 
materiais hospitalares). Uma das van-
tagens das Organizações Sociais é a 
agilidade na compra de equipamen-
tos, insumos, materiais de uso contí-
nuo e a contratação de serviços.

Mas os avanços não pararam. Foi 
desencadeado também um gran-
de trabalho no sentido de reformar, 
ampliar e modernizar as unidades 
hospitalares. Desse modo, todos os 
hospitais da Rede Hugo e outras uni-
dades passaram por reformas, rece-

beram novos equipamentos, amplia-
ram o número de centros cirúrgicos 
e o que é mais importante, amplia-
ram substancialmente a capacida-
de de atendimento. As OSs também 
ampliaram o número de médicos e 
de pessoal de apoio e com isso foi 
possível melhorar os atendimentos. 
O resultado é muito positivo. Pes-
quisa realizada pelo Instituto Serpes 
mostrou índice de satisfaçãosuperior 
a 90% dos usuários dos serviços de 
saúde oferecidos pelo Estado. Veja a 
seguir as principais melhorias

A responsabilidade pela gestão do Hospital de Urgên-
cias de Anápolis é da Fundação de Assistência Social 
de Anápolis – Fasa que, nos últimos três anos multipli-
cou a capacidade de atendimento da unidade, com ta-
xas de crescimento significativas a cada ano. Ao todo 
dispõe de 90 leitos, sendo 66 de internação, 18 de UTI 
e 12 de observação. O Huana é referência no atendi-
mento de urgência e emergência e recebe pacientes de 
Anápolis e de mais de duas dezenas de municípios que 
integram a região Centro Goiano. O hospital focaliza 
o atendimento em traumatologia, ortopedia, medicina 
intensiva, clínica médica, cirurgia geral, neurocirurgia, 
cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia vascular, radiologia 
e anestesiologia. A Fasa também adquiriu novos equi-
pamentos e modernizou diversos setores do hospital. 
Com isso, a taxa de infecção hospitalar caiu de 4,5% 
para 2,8%, contribuindo também para a redução da 
permanência dos pacientes internados.

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo de Anápolis - Huana

Hospital de Urgências de Goiânia Hugo I
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Gerido pela Organização Social Instituto Sócrates Guannaes – ISG, 
o Hospital de Doenças Tropicais passa por completa reforma na 
qual estão sendo aplicados R$ 2,3 milhões. Além disso a OS dá pro-
vidências para ampliar o hospital que terá um anexo com 30 leitos 
de enfermaria de isolamento e dez de UTI. E mais: terá bloco com 
cozinha e lavenderia, além da construção de novos pronto-socor-
ro e ambulatório. O ISG investiu também outros R$ 3,1 milhões na 
compra de materiais e medicamentos. Foi adquirido novo aparelho 
de tomografia, capaz de realizar 50 exames por dia. Houve reforma 
da UTI pediátrica e do laboratório. Foram abertos 14 leitos de ob-
servação na emergência, totalizando 20 leitos. A UTI pediátrica pas-
sou por reforma e adequação. E ainda a reativação de leitos de iso-
lamento da UTI adulto. Por conta de todas essas melhorias, o HDT 
conquistou prêmio do Ministério da Saúde, pela humanização do 
tratamento dispensado aos seus pacientes.

Administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano – Idtech, o HGG passou por completa reforma e 
inaugurou nova UTI com 29 leitos, totalizando 40 na unidade. 
Também foram adquiridos equipamentos de alta tecnologia. 
Houve crescimento de 20% no número de cirurgias de média 
e alta complexidade. Com a atuação da OS, houve aumento 
de 300% no número de cirurgias bucomaxilofaciais (com o 
Proface), de janeiro a abril de 2013. Também houve aumento 
de 400% no número de cirurgias bariátricas. A unidade lan-
çou a ação Sua Vez para execução de 3.395 cirurgias num 
prazo de quatro meses, em parceria com a Prefeitura de Goi-
ânia e o Ministério da Saúde. Em 2013, o HGG retomou a re-
alização de transplante renal, após seis anos sem fazer esse 
procedimento, beneficiando dezenas de pacientes.

O Hospital Materno Infantil é gerido pelo Instituto de Gestão e 
Humanização – IGH que já promoveu melhorias sensíveis na 
unidade. Houve investimentos em infraestrutura (incluindo a 
completa reforma do hospital ao custo de R$ 4,1 milhões), no 
corpo clínico, em equipamentos e em insumos, o que culmi-
nou com a redução do tempo de espera geral no hospital de 
até quatro horas para apenas 40 minutos. O laboratório de aná-
lises clínicas passou por completa reforma e incorporou novos 
equipamentos de alta tecnologia, possibilitando a redução da 
entrega de resultados de exames de sete para até três horas.
O Materno Infantil é referência em urgência e emergência para 
gestantes e recém-nascidos, inclusive nos casos complexos e 
de alto risco. Tanto que conquistou habilitação no Ministério 
da Saúde como unidade de assistência em alta complexidade 
no atendimento a gestantes de alto risco. A Organização Social 
conseguiu aumentar em 37% a realização de atendimentos e 
em 15% o número de cirurgias. Também houve aumento de 
oito leitos na UTI neonatal. A unidade conta com 187 leitos, 
dos quais 22 na unidade de cuidados intermediários neonatal, 
nove no Projeto Canguru, dez na UTI adulto, dez na UTI pedi-
átrica e 16 na UTI neonatal.

Hospital Materno Infantil – HMI

Hospital de Doenças Tropicais AnuarAuad – HDT

Hospital Alberto Rassi – HGG
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Foi a primeira unidade de saúde pública de Goiás a ser 
administrada por uma Organização Social, a Associação 
Goiana de Integralização e Reabilitação – Agir. No mo-
mento, a OS está construindo um novo bloco com mais 
de 4 mil metros quadrados, o que elevará a área constru-
ída do CRER para mais de 40 mil metros quadrados. Esta 
nova ala tem como objetivo ampliar os serviços do Labo-
ratório de Análises Clínicas, exames para eletromiografia, 
ecocardiograma, ergometria (bicicleta e esteira), urodinâ-
mica, Mapa/Holter, endoscopia e polissonografia.A uni-
dade é modelo para o País em atendimento a pessoas com 
deficiência física e aquelas que precisam de reabilitação e 
readaptação após sofrerem traumas por motivos diversos.
Em 2013 foi inaugurada a nova oficina ortopédica, com 
área física quatro vezes maior que a anterior. Atualmen-
te a oficina ortopédica realiza, em média, 1.100 proce-
dimentos por mês. A Organização Social Agir também 
aumentou o número de leitos para internação geral, que 
passou de 62 para 163 e foram abertos 20 leitos de UTI 
adulto. O CRER realiza o procedimento de alta comple-
xidade em Implante Coclear, de custo elevado, mas com 
cobertura do SUS. Também foram implantados serviços 

Gerido pela Organização Social Pró-Saúde – Associação 
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, o Hospi-
tal de Urgências da Região Sudoeste – Hurso realiza uma 
média de 28 mil atendimentos por mês de pacientes pro-
venientes de toda a Região Sudoeste de Goiás. A rigor o 
hospital foi colocado para funcionar na atual administra-
ção estadual. Em dois anos de atuação, a Organização 
Social já conseguiu otimizar os atendimentos. Em 2013, a 
unidade registrou aumento de 23% nas internações, 21% 
nos procedimentos cirúrgicos e 66% nos atendimentos 
de pronto-socorro. Além disso, mais de 10 mil pessoas 
já foram beneficiadas com ações de educação em saú-
de, uma inovação implementada pela OS Pró-Saúde. O 
Hurso conta com 122 leitos. A OS também normalizou o 

Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER

Hospital de Urgências do Sudoeste– Hurso

especializados para atendimento nas áreas de reabilitação 
auditiva, visual e intelectual, conforme Portaria do Ministério 
da Saúde; nas áreas de odontologia e oftalmologia para pa-
cientes com deficiência física, auditiva, visual e intelectual 
em tratamento de reabilitação na unidade.

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH é a Organização 
Social responsável pela gestão do Hospital de Urgências de 
Aparecida de Goiânia – Huapa. Após assumir a unidade em 
situação difícil, a OS já implementou diversas melhorias com 
retorno dos atendimentos de média e alta complexidade, o 
que coloca o hospital como referência para Aparecida e outros 
municípios próximos. A farmácia foi completamente abasteci-
da com medicamentos e insumos. Além disso, a Organização 
colocou em funcionamento equipamentos que estavam para-
lisados há meses, como uma autoclave para esterilização dos 
equipamentos. Também endoscópios e aspiradores passaram 
por manutenção corretiva e preventiva. Foram reabertas três 
enfermarias com 24 leitos de observação. Todas as medidas 
adotadas permitiram também a retomada das cirurgias.

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – Huapa

completo abastecimento de medicamentos para a farmácia, 
bem como de todos os itens de material hospitalar.
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O contrato de gestão foi assinado em 28 de Março de 
2014 com o Instituto de Gestão Gerir, o mesmo que ad-
ministra o Hugo I. Mesmo com pouco tempo de ação, 
o Gerir vem tomando providências para ampliar o aten-
dimento. Firmou pacto com a Secretaria da Saúde para 
ampliar em gradativamente em 15% os atendimentos 
assistenciais e a construir mais duas salas de cirurgia. 
Mais ainda: a área de cozinha e refeitório hospitalar será 
readequada. O Gerir vai também implementar as co-
missões hospitalares obrigatórias com prioridade para a 
Comissão de Infecção Hospitalar e Gerenciamento de 
Resíduos. Será implantado também o Sistema de Infor-
mação, visando o monitoramento das ações e moderni-
zação gerencial.Os funcionários serão capacitados para 

Hospital de Urgências de Trindade – Hutrin

A gestão do HDS foi transferida para a Associação Goia-
na de Integralização e Reabilitação – Agir em dezem-
bro de 2012. De lá para cá, muitas melhorias já foram 
introduzidas na unidade, que passou por ampla refor-
ma com melhoria de todas as instalações e ambien-

Hospital de Dermatologia Sanitária Santa Marta - HDS

nova gestão. Atualmente o Hutrin dispõe de 70 leitos e há 
compromisso da OS de aumentar mais dez leitos gerais. 

tes de convivência. O próximo passo será o investimen-
to de R$ 55 milhões em várias obras e infraestrutura. 
Serão construídos ambulatórios médicos e de enferma-
gem, unidade de avaliação e tratamento de feridas para 
os pacientes atualmente atendidos no HDS e outros pa-
cientes, além da abertura de 150 novos leitos. Também 
haverá leitos de UTI, leitos de cuidados intermediários, 
leitos de cuidados prolongados, leitos de clínica geral, 
centro cirúrgico, farmácia, serviço de apoio ao diag-
nóstico, laboratório de análises clínicas. Será edificada 
uma residência assistencial para acolher os pacientes já 
residentes no HDS, que contarão com suporte assisten-
cial e de reabilitação na unidade hospitalar, podendo 
abrigar ainda, os idosos que necessitem de serviços de 
saúde por possuírem sequelas incapacitantes.

Em dezembro de 2013, foi institu-
ída a Rede Hugo – por meio de De-
creto nº 8.037, de 18 de novembro 
de 2013 – com o objetivo de otimizar 
e reorganizar o acesso aos leitos de 

Rede Hugo ordena serviços de saúde 

Unidades de Tratamento Intensivo do Hugo foram modernizadas e ganharam novos equipamentos

urgência e emergência em Goiás. A 
Rede é formada por nove unidades, 
sendo duas na capital. 

A Rede Hugo confere abrangên-
cia macrorregional ao atendimento 
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de urgência e emergência, ajudan-
do a otimizar o fluxo de pacientes 
no Estado, de acordo com o perfil de 
cada unidade e com a localidade dos 
municípios de origem dos pacientes. 
Dos nove hospitais que compõem a 
Rede Hugo, três estão em construção 
e/ou em retomada de obras que: são 
Uruaçu, Santo Antônio do Desco-
berto e Águas Lindas. Juntos eles vão  
acrescentar mais 106 novos leitos de 
UTI até 2015. 

O objetivo é ampliar a oferta do 
atendimento de alta complexidade, 
fortalecer o atendimento no interior 
de Goiás, integrar a rede hospitalar de 
urgências e emergências e facilitar o 
acesso da população aos serviços de 
saúde ofertados pelo poder público. 
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Hospital de Doenças Tropicais foi reconhecido pelo Ministério da Saúde por práticas humanitárias

O Hospital de Doenças Tropi-
cais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) 
recebeu do Ministério da Saúde 
a menção honrosa pela vitória no 
concurso cultural “Somos parte do 
SUS que dá certo”, que apontou a 
unidade como a melhor prática de 
Humanização do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A entrega do prêmio 
aconteceu em abril último, duran-
te a abertura da Semana Nacional 
de Humanização, na sede do Mi-
nistério da Saúde, em Brasília.

O HDT promoveu ações como 
o curso de Noções da Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) para os co-
laboradores, o que garante a aces-
sibilidade de pacientes surdos; 
está fazendo o trabalho de acolhi-
mento com classificação de risco 
na Emergência; implantou o ho-
rário de visitas no período notur-
no na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI); e disponibilizou áreas de 
convivência e brinquedoteca para 
acolher os usuários do hospital.

HDT premiado pelo Ministério da
Saúde por humanização do SUS

Rede pública aposta em Acreditação
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O trabalho de humanização de-
senvolvido no HDT, agora adminis-
trado pelo Instituto Sócrates Guana-
es, já está se tornando referência para 
as outras unidades da rede estadual. 

Após a adoção do novo mode-
lo de gestão por meio de Organi-
zações Sociais, que culminou com 
avanços quantitativos e qualitativos 
no atendimento ao cidadão, as uni-
dades públicas hospitalares de Goi-
ás buscam Acreditação pela Orga-
nização Nacional de Acreditação 
(ONA), que é um sistema de avalia-
ção e certificação da qualidade de 
serviços de saúde, voluntário, perió-
dico e reservado.

As principais vantagens da Acre-
ditação são segurança para os pa-
cientes e profissionais; qualidade da 
assistência de acordo com padrões 
mundiais; construção de equipe de 
melhoria contínua; útil instrumen-
to de gerenciamento; critérios e ob-

O hospital saiu de um processo de 
intervenção médica para uma unida-
de de referência para o SUS que fun-
ciona. Com isso, quem ganha é a po-
pulação usuária dos serviços.

jetivos concretos adaptados à reali-
dade brasileira; melhoria do acesso 
aos serviços de saúde, além de ser o 
caminho para a melhoria continua-
da. Com a Acreditação pode-se tra-
balhar a gestão de risco, definindo 
protocolos que permitam prevenir 
eventos adversos com os pacientes, 
tornar as cirurgias mais seguras e fa-
zer o gerenciamento das demandas 
das unidades.

Andamento
Essas vantagens levaram o Gover-

no de Goiás a almejar a acreditação. 
O Hospital de Doenças Tropicais Dr. 
Anuar Auad (HDT) está trabalhando 
para ser acreditado nos três níveis: ní-
vel 1: segurança; nível 2: gestão inte-

grada; e nível 3: excelência em gestão. 
As demais unidades atuam na Acredi-
tação nível 1. O Hospital Alberto Ras-
si – HGG e o Hospital de Urgências 
da Região Sudoeste (Hurso) estão com 
os diagnósticos elaborados e também 
já iniciaram as adaptações. Todas as 
outras unidades – Crer, Hugo, Huapa, 
Huana e HMI – estão concluindo essa 
primeira etapa.

O Laboratório de Saúde Pública 
Dr. Giovani Cysneiros (Lacen-GO), 
está se preparando para a pré-qua-
lificação na área de medicamentos 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e para a Acreditação do In-
metro aplicando uma norma inter-
nacional – a ISO 17.025, para labo-
ratórios de ensaio e calibração. 
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Futura sede do novo Hospital de Urgências de Goiânia, também conhecido como Hugo II, em fase final de construção na Região Noroeste de Goiânia

Um dos aspectos mais relevan-
tes para o setor da saúde pública em 
Goiás é, sem dúvida, a construção 
de novas unidades hospitalares, em 
Goiânia e no interior, o que signifi-
ca a ampliação e modernização da 
rede de atendimento. A principal 
unidade, cujas obras estão em fase 
adiantada, com inauguração previs-
ta para breve, é o Hospital de Ur-
gências da Região Noroeste de Goi-
ânia (Hugo 2), que fica localizado 
na saída para Inhumas (às margens 
da GO-070). 

Esta nova unidade terá um total de 
485, dos quais 80 de UTI e 32  leitos 
de observação, 22 centros cirúrgicos 
e equipamentos de última geração, 
além de auditório para 150 luga-
res. Um diferencial do Hugo 2 será 
a ala para atendimento e tratamen-
to de pacientes com queimaduras, 
uma especialidade de fundamen-
tal importância, que terá 13 leitos. 
O governo estadual investe R$ 145 
milhões na obra, que terá 50.597,79 
metros quadrados de área constru-
ída, e mais de 20 mil metros qua-
drados de jardins, estacionamento e 

Investimentos em novos hospitais
outros espaços de circulação e con-
vivência. Para aquisição de equipa-
mentos serão investidos outros R$ 
50 milhões.

Somam-se ao Hugo 2, o Hospital 
Regional de Uruaçu e o Hospital de 
Urgências de Santo Antônio do Des-
coberto. Em Uruaçu, a nova unidade 
terá 180 leitos de enfermaria, 22 lei-

tos de observação e 40 leitos de UTI. 
É mais um passo na descentralização 
dos serviços de saúde, com abran-
gência sobre mais de duas dezenas 
de municípios da Região Norte de 
Goiás. Em Santo Antônio do Desco-
berto, serão 128 leitos, sendo 36 de 
UTI. Todas essas unidades farão parte 
da Rede Hugo (veja a seguir).
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Hospital de Urgências de Uruaçu, em construção. Unidade terá 180 leitos e atenderá toda a Região Norte
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A doação de medicamentos de alto 
custo foi uma das ações mais dinâ-
micas do governo do Estado nos últi-
mos anos. As pessoas de menor poder 
aquistivo que precisam de remédios de 
uso contínuo e que têm custo elevado 
vêm recebendo atenção especial. Para 
melhorar ainda mais o atendimento, 
o Governo implantou a nova sede da 
Central de Medicamentos de Alto Cus-
to Juarez Barbosa, adaptação que exi-
giu investimentos de R$ 2,5 milhões. 

Um dos aspectos mais relevan-
tes é que a Central completou 100% 
de seus estoques abastecidos. Só em 
2013, foram gastos R$ 88 milhões na 
compra de medicamentos de alto cus-
to. Atualmente são 98.656 pacien-
tes cadastrados. Por meio do Proje-
to Medclínica, o Juarez Barbosa faz 
a entrega de medicamentos aos re-
nais crônicos diretamente nas clínicas 
onde eles fazem hemodiálise.

Apoio integral aos doentes que 
usam medicamentos de alto custo 

Nova sede da Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa: quase 100 mil pessoas atendidas
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Outras ações e medidas que dinamizaram a saúde

Fortalecimento da Hemorrede do Estado de Goiás, 
por meio do Hemocentro, para atender a demanda 
de sangue e hemoderivados advinda dos hospitais 
públicos de Goiás. Foi adquirida unidade móvel para 
coleta externa de sangue e nove veículos refrigerados 
para transporte de sangue que atendem as regionais de 
Catalão, Ceres, Porangatu e Rio Verde e as unidades 
de coleta e transfusão de Formosa, Iporá, Porangatu e 
Quirinópolis e Goiânia.
Atenção especial às pessoas com deficiência física. 
Foram habilitados 11 pontos de atenção da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência, quais sejam: 
Goiânia – Crer, Adefego, Apae,Pestalozzi, Corae 
e Clínica Escola Vida da PUC; Em Trindade, Vila 
São Cotolengo; Em Anápolis, Apae; em Ceres, 
Centro Regional de Referência em Reabilitação; em 
Goiás, Fisioterapia São Domingos; em São Luís de 
Montes Belos, Centro de Reabilitação José Siqueira. 
Anualmente são oferecidos 60 mil atendimentos.
A ação de Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário 
beneficia cerca de 10 mil pessoas encarceradas nas 
unidades do Sistema Penitenciário de Goiás com ações 
de saúde em diversas áreas.

Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e 
Outras Drogas por meio da Rede de Atenção Psicossocial 
em todas as 17 Regionais de Saúde do Estado. No Estado 
existem 56 Centros de Apoio Psicossocial e projeção para 
implantação em mais 30 municípios, que recebem apoio 
financeiro do Estado para custeio.
Captação de órgãos e tecidos para transplantes, com o 
objetivo de aumentar as cirurgias de transplante e redução 
das filas de espera de pacientes por órgãos.
A Central de Transplantes realizou 2.423 transplantes 
de 2011 a 201, incluindo a primeira captação de pulmão 
realizada em Goiás.
A Central de Laudos Gercina Borges Teixeira fez o 
diagnóstico de 236,34 mil exames nos cinco principais 
hospitais do Estado (HGG, HMI, HDT, Hugo e Huapa).
O Projeto Mamãe Goiana acompanha e presta assistência 
a mulheres desde o período de gestação até o fim da 
amamentação.
Atendimento especializado às pessoas que demandam 
os serviços do Hospital de Medicina Alternativa (HMA) e o 
Hospital de Dermatologia Sanitária Santa Marta (HDS).
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Um dos compromissos firmados 
pela atual Governo com a população 
de Goiás se refere à construção de 
unidades específicas para tratamento 
de pessoas com dependência quími-
ca. No momento estão em fase adian-
tada as obras do 1º Centro de Refe-
rência e Excelência em Dependência 
Química (Credeq), no município de 
Aparecida de Goiânia, com previsão 
de entrega ainda no primeiro semes-
tre deste ano. Somente no Credeq de 
Aparecida o governo do Estado inves-
te R$ 19,864 milhões.

A edificação fica em área de 100 
mil metros quadrados e terá 10 mil 
metros quadrados construídos, onde 
serão disponibilizados assistência e 
todos os equipamentos necessários 
ao tratamento de pessoas com depen-
dência química. Serão três núcleos 
de atendimento separados por faixa 
etária (infantil, adolescente e adul-
to). Com 12 leitos em cada núcleo. 
A estrutura prevê ainda um centro de 
atenção psicossocia, casa de desinto-

Atenção aos dependentes químicos  
Unidade do Credeq que está sendo construída em Aparecida de Goiânia. Centro va oferecer todas as condições necessárias ao tratamento dos pacientes
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xicação, sala de reanimação, casa de 
acolhimento transitório e outras de-
pendências como extensa área ver-
de, equipamentos esportivos e espa-
ços para lazer e recreação, além de 
biblioteca e salas de convivência. 

Outros quatro Credeqs estão com 
obras em andamento e deverão ser 
entregues ainda em 2014. São eles 

os Credeqs de Morrinhos, Caldas 
Novas, Quirinópolis e Goianésia. O 
valor total dos investimentos nessas 
unidades é de R$ 86 milhões. O Cre-
deq de Quirinópolis está orçado em 
R$ 21,4 milhões. A estrutura conta-
rá com área verde, espaço esportivo, 
equipamentos de recreação e lazer e 
três diferentes núcleos para crianças, 
adolescentes e adultos. Em Caldas 
Novas, o valor a ser investido no Cre-
deq é de R$ 21,138 milhões e a estrutu-
ra terá as mesmas características do Cre-
deq de Quirinópolis.

A meta do Governo Estadual é ofe-
recer à população um serviço com ele-
vado padrão de excelência. Enquanto 
os Credeqs não entram em funciona-
mento, o Governo age de outra forma 
comprando vagas/mês de comunida-
des terapêuticas que apoiam depen-
dentes químicos. Somente em 2013 
foram adquiridas 22 mil vagas de en-
tidades não-governamentais que reali-
zam trabalho de nível no acolhimento e 
tratamento dos dependentes químicos.

Além da construção 
dos Credeqs, Governo 
do Estado atua com 
firmeza no combate 
ao tráfico e comércio 
de drogas ilícitas. 
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Os laboratórios oficiais são estra-
tégicos para a população porque as-
sumem a produção de medicamen-
tos para doenças negligenciadas por 
laboratórios privados, como malária 
e hanseníase, além dos medicamen-
tos antirretrovirais, destinados ao tra-
tamento da Aids, todos distribuídos 
gratuitamente pelo SUS. Para tanto, 
Goiás conta com a Iquego, indústria 
criada em 1962, que tem forte com-
promisso social e missão de fabricar 
e comercializar produtos para aten-
der a uma clientela especial, a gran-
de parte da população brasileira que 
depende do SUS.

Em 2011, a Iquego estava em si-
tuação difícil, com endividamen-
to de R$ 87,8 milhões, que foi re-
duzido para R$ 34,7 milhões em 
dezembro de 2013. O faturamento 
também cresceu no período, de R$ 
15 milhões para R$ 25 milhões. A 
atual gestão tem como meta prosse-
guir com o processo de recuperação 
da empresa, saneando suas dívidas, 
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quadrados. Atualmente, conta com 
cerca de 300 colaboradores e mo-
dernos equipamentos. Tem capaci-

reduzindo custos e 
recuperando recei-
tas. Para isso, adota 
maior planejamento 
estratégico em suas 
ações de curto, mé-
dio e longo prazos, 
incluindo novas es-
tratégias de venda, 
aumento do portfó-
lio próprio e bus-
cando parcerias pri-
vadas para produzir 
e comercializar no-
vos produtos.

Estrutura
A Iquego pos-

sui um parque in-
dustrial com 38.750 
metros quadrados e 
área construída de 
13.514,59 metros 

Produção estratégica 
de medicamentos

Equipamento utilizado no encapsulamente de medicamentos da Iquego

Setor de líquidos da Iquego: produção de remédidos básicos para unidades da rede pública e municípios

dade para produzir, em apenas um 
turno, até 660 milhões de compri-
midos, 100 milhões de antirretro-
virais, 50 milhões de penicilínicos, 
8 milhões de litros de sais para rei-
dratação, 22 milhões de líquidos e 
6 mil litros de plasma hiperimune, 
este último destinado à produção de 
soro antiofídico pelo Instituto Butan-
tã. Atualmente, no entanto, trabalha 
com baixa capacidade de produção.

Investimentos importantes estão 
em fase de conclusão, como a refor-
ma dos almoxarifados de matéria-pri-
ma, embalagem e produtos acaba-
dos. Outros já foram licitados, como 
o novo sistema purificado de água 
para uso farmacêutico. Também está 
no cronograma de investimentos pre-
vistos para este ano o novo sistema 
de ar-condicionado industrial e a mo-
dernização da subestação de ener-
gia. Depois que essas adequações fo-
rem concluídas, a empresa voltará a 
ter condições de retomar sua escala 
de produção, desenvolver novos pro-
dutos e buscar parcerias.
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Para prestar bons serviços à co-
munidade, o servidor público preci-
sa estar bem de saúde e também ter 
a segurança de que seus familiares 
estão protegidos. Buscando oferecer 
um bom atendimento, tanto na pre-
venção de doenças como no trata-
mento, é fundamental ter as contas 
em dia. Em pouco mais de três anos 
de trabalho com foco nessa finalida-
de, o Instituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores do Estado 
de Goiás (Ipasgo) aumentou em cer-
ca de 10% o número de estabeleci-
mentos credenciados em Goiânia e 
no interior do Estado. Hoje os usuá-
rios têm à sua disposição mais de 3,7 
mil profissionais médicos, dentistas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, fisiote-
rapeutas e nutricionistas, distribuídos 
em quase mil estabelecimentos, en-
tre clínicas, hospitais e laboratórios. 

Esses resultados foram alcança-
dos principalmente em decorrência 
da reestruturação do Ipasgo realizada 
pelo Governo do Estado, que transfe-
riu a gestão do órgão para os servi-
dores. Pela primeira vez na história, 
um servidor público de carreira indi-
cado pelo Fórum de Servidores Esta-
duais assumiu a presidência do Insti-
tuto. Com a nova estrutura, mais ágil 
e focada diretamente nos servidores 
públicos e seus familiares, o Ipasgo 
avançou principalmente na supera-
ção do déficit acumulado, que era de 
R$ 403 milhões em 2011, referente 
a sete meses de faturas dos prestado-
res de serviço do ano de 2010. Tam-
bém foi controlado o déficit mensal 
de R$ 7 milhões, com corte de 30% 
dos servidores. Todos os contratos 
com fornecedores foram revistos e a 
dívida, negociada. Depois de norma-
lizar o pagamento, o instituto con-
seguiu reduzir de 90 para 45 dias o 
prazo para pagamento das faturas en-
tregues pelos prestadores de serviços. 

Do rombo de R$ 403 milhões 
para o superavit de R$ 4 milhões

Ipasgo

Providências
O acréscimo de 42% no valor 

pago pela consulta aos profissionais 
foi estratégico para aumentar a rede 
credenciada. Ao mesmo tempo em 
que fez o recadastramento dos pres-
tadores pessoa física, para conheci-
mento da realidade de especialida-
des com déficit de profissionais, o 
Ipasgo abriu processo de credencia-

mento, que selecionou mais de 900 
profissionais de diversas especiali-
dades em várias cidades do Estado. 
Houve ainda o aumento das cotas 
para cirurgiões-dentistas que atuam 
na clínica geral, o que representou 
um significativo incremento no aten-
dimento aos usuários. Mas a inten-
ção não foi apenas expandir a rede. 
O Ipasgo bloqueou 74 profissionais 
por mau atendimento. 

O Ipasgo reformulou a atenção fa-
miliar a pacientes portadores de do-
enças crônicas e idosos. Nesses mais 
de três anos, o Programa de Gerencia-
mento de Crônicos atendeu mais de 
5 mil usuários e atualmente está aten-
dendo mais de 1,3 mil. Foram reali-
zados mais de 44 mil atendimentos 
em medicina, enfermagem, fisiotera-
pia, fonoaudiologia e psicologia dire-
tamente nas casas dos usuários. Outra 
ação que contemplou especialmente 
pacientes idosos foi a realização do 
mutirão de cirurgias de catarata. O 
Ipasgo investiu R$ 1 milhão na ação, 
que zerou a fila de espera, onde havia 
640 pacientes aguardando.

Convênios com empresas melhoram o atendimento dos usuários na área de diagnósticos por imagem
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O Ipasgo reduziu 
de 90 para 45 dias o 
prazo de pagamento 
dos prestadores de 
serviços. Outra boa 
nova: queda de 33% 
nas reclamações.
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Com as contas finalmente equili-
bradas, o Ipasgo está investindo em 
obras. Nove postos do instituto no in-
terior do Estado foram reformados, 
com a construção de consultórios, 
para implantação de atendimento 
próprio. O prédio da Avenida Ara-
guaia, em Goiânia, também foi refor-
mado. O instituto firmou convênios 
com prefeituras do interior, chegan-
do a 78 conveniadas. O atendimento 
no interior do Estado foi fortalecido, 
com novos credenciamentos, exten-
são de credenciamento e retorno de 
unidades que haviam se descreden-
ciado na época da crise.

Um antigo gargalo também foi so-
lucionado com a contratação de ser-
viços mais baratos nas áreas de ima-
gem e quimioterapia. Nesta última, o 
Ipasgo zerou a coparticipação e nos 
exames de imagem está conceden-
do descontos, em média, de 50% na 
coparticipação. Já foram mais de mil 
atendimentos quimioterápicos pa-
gos integralmente pelo instituto des-
de outubro de 2013 e outros mil exa-
mes de diagnóstico por imagem com 
coparticipação reduzida. O Ipasgo 
consolidou o Programa de Apoio So-
cial (PAS) para usuários titulares e seu 
grupo familiar. Cerca de 30 mil pes-
soas foram beneficiadas com trata-
mentos de alto custo pagos de forma 
integral pelo instituto.

Ação preventiva
Com foco na prevenção, foi criada 

a Central de Saúde Preventiva, com o 
fortalecimento e extensão do progra-

Segurados do Ipasgo têm economia e mais conforto no tratamento quimioterápico em unidade do Ingoh

Tratamento odontológico com custo mais baixo é outro benefício garantido aos segurados do Instituto 
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ma de prevenção oral. Também foram 
implantados novos programas de pre-
venção: “Ipasgo sem Tabaco”, “Ipasgo 
no Apoio à Mãe e ao Bebê” e “Ipas-
go na Prevenção à Obesidade”. Mais 

de 8,3 mil pessoas já foram atendidas 
pelo programa. Também foi intensifi-
cada a ação social em atendimentos 
à comunidade de todo o Estado. Fo-
ram mais de 30 mil atendimentos em 
eventos fora do instituto.

A melhoria foi conquistada tam-
bém com o investimento de R$ 17 
milhões em tecnologia da informa-
ção. Com isso, a guia passou a ser 
emitida por meio eletrônico, direta-
mente no estabelecimento do presta-
dor. Esse montante aplicado permitiu 
ainda a informatização plena da au-
ditoria odontológica, possibilitando as 
autorizações eletrônicas no momento 
do atendimento e a entrega das fatu-
ras digitalizadas, diminuindo erros e 
reduzindo o prazo para recebimento 
dos serviços prestados.

O Ipasgo em números
Superação do déficit de R$ 403 milhões existente em 2011
Redução de 90 para 45 dias no prazo para pagamento de faturas
Aumento de 42% no valor da consulta
900 novos prestadores credenciados
Investimento de R$ 17 milhões em tecnologia da informação
17,5 mil consultas e procedimentos agendados eletronicamente
10% de aumento no número de credenciados
33% de redução no número de reclamações na Ouvidoria

Instituto retoma os investimentos 
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Água e esgoto

Caminhando rápido 
para a universalização 

SANEAMENTO

Em quatro anos, investimentos no setor vão somar R$ 1,6 bilhão. Meta do Governo 
Estadual é universalizar a oferta de água tratada e ampliar coleta e tratamento de esgoto.

O desenvolvimento econômi-
co e o bem-estar da popula-
ção passam necessariamente 

por obras de infraestrutura, sobretudo 
as que garantem o abastecimento de 
água, a coleta e o tratamento de esgo-
tos. É com base nesta premissa que o 
Governo de Goiás tem investido ele-
vadas quantias nesta área. Nos últi-
mos três anos, o montante aplicado 

Obras da Estação de Tratamento de Água do Sistema Produtor Mauro Borges: garantia de abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia até 2040
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superou R$ 1 bilhão e para este ano 
estão previstos outros R$ 509 milhões.

As obras no setor de saneamento 
básico são uma realidade marcante 
neste Governo. A Saneago está pre-
sente em quase todos os municípios 
goianos e tem se empenhado na am-
pliação de suas redes de atendimento 
em saneamento básico (água tratada 
e coleta/tratamento de esgotamen-

to sanitário). Em 1999, Goiás tinha 
12 estações de tratamento de esgo-
to. Hoje, o Estado é o mais avan-
çado em coleta e tratamento de es-
gotos de todo o Centro-Oeste, com 
82 estações em funcionamento e 
atendendo a 45,4% da população. 
E outras 10 ETEs estão em fase de 
construção, garantindo esse serviço 
a 47,2% da população goiana.
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No quesito relativo ao sistema de 
abastecimento de água (tratamento 
e distribuição), Goiás também sai na 
frente dos seus vizinhos do Centro-
-Oeste, Norte e Nordeste. No ano 
passado, 93,6% da população do 
Estado contava com este benefício 
em suas casas e este ano este índi-
ce deverá alcançar 94,7%. Em Goiâ-
nia, 100% da população recebe em 
sua casa água tratada e 81% contam 
com a coleta de esgotos. 

A meta do Governo do Estado é 
audaciosa. Espera atingir já em 2015 
os índices que o Plano Nacional de 
Saneamento Básico estabeleceu 
para o ano de 2020, saindo na frente 
dos demais Estados, numa demons-
tração da importância que o Gover-
no dispensa à área de saneamento 
básico, que está ligado diretamente 
à saúde da população.

O marco na ampliação do abas-
tecimento de água de Goiânia foi a 
construção, pelo atual Governo, do 
Sistema Produtor Mauro Borges, um 
complexo que vai garantir a produ-
ção de água tratada suficiente para 
atender a 3 milhões de habitantes até 
o ano de 2040 e, também, a univer-
salização do acesso à água potável. 

Além de construir sistemas de 

População
Água
Esgoto

(*) Projeção

5.168.913 5.213.267 5.522.393 5.774.214
4.728.826 4.887.354 5.173.416 5.468.181
2.134.192 2.297.997 2.486.739  2.725.429

2014(*)201320122011

População urbana atendida

Fonte: Saneago

Esgotamento sanitário  1999    2014
Estações de tratamento 12 municípios  82 municípios

Crescimento no período - 583.3%
 
Extensão de redes  1999  2014  
Água tratada   13.616 km 23.933 km 75,8%
Esgotamento sanitário  4.029 km 9.466 km 135,1%

Evolução do saneamento – 1999/2014

Fonte: Saneago

Sistema Produtor Mauro Borges, um marco no saneamento em Goiás. Complexo é de fundamental importância para abastecimento da capital e entorno
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abastecimento de água e estações 
de tratamento de esgotos, com suas 
devidas redes de coleta, a Saneago 
também se preocupa com o monito-
ramento da qualidade da água que 

Água tratada para toda a população

chega a mais de 1,5 milhão de clien-
tes. No laboratório central da empre-
sa são realizadas, anualmente, mais 
de 300 mil análises físico-químicas e 
bacteriológicas da água. 
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Em Corumbá de Goiás, são realizadas obras de esgotamento sanitário Governo acelera obras de coleta e tratamento de esgoto em todo o Estado
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Obras em andamento em todas as regiões
Ampliações das estações de tratamento de esgotos ETE Hélio de Brito e 
ETE Parque Atheneu, em Goiânia

Ampliação do interceptor Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia

Ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
de Anápolis

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Aparecida de Goiânia

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Aparecida de Goiânia

Ampliação da estação de tratamento de água de Trindade

Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de Itumbiara

Ampliação da estação de tratamento de esgoto de Itumbiara

Implantação do sistema produtor de água de Corumbá 4 no Entorno do DF

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas

Ampliação/implantação de sistemas de abastecimento de água e esgoto 
sanitário de Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, 
Luziânia, Alexânia, Cristalina, Novo Gama, Planaltina e Valparaíso

Todo o Estado
Mas o Governo não tem os olhos 

voltados apenas para a população 
da Capital. A Saneago faz investi-
mentos maciços no interior do Es-
tado para garantir a universalização 
do abastecimento de água e de co-
leta e tratamento de esgotos, pen-
sando também na preservação do 
meio ambiente.

Nos últimos três anos, o Gover-
no do Estado, através da Saneago, 
investiu no sistema de saneamen-
to básico em todos os municípios 
onde atua. Entre eles, estão Anápo-
lis, Aparecida de Goiânia, Trindade, 
Itumbiara, Entorno do Distrito Fe-
deral, Abadia de Goiás, Aragoiânia, 
Bonfinópolis, Caldazinha, Goianá-
polis, Bela Vista de Goiás, Goiani-
ra, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, 
Terezópolis de Goiás, Campo Lim-
po de Goiás, Cocalzinho de Goi-
ás, Gameleira de Goiás, Jesúpolis, 
Leopoldo de Bulhões, Ouro Verde 
de Goiás, Pirenópolis, São Francis-
co de Goiás, Silvânia, Vianápolis, 
Campos Belos, Alto Paraíso de Goi-
ás, Cavalcante, Divinópolis de Goi-
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ás, Iaciara, Monte Alegre de Goiás, 
Posse, São Domingos, Teresina de 
Goiás e outros.

Através de convênio com o Minis-
tério da Integração Nacional, o Go-
verno do Estado desenvolve o Pro-
grama Água para Todos, integrando 
o Plano Brasil sem Miséria que leva 
tecnologias sociais para tratar proble-
mas de escassez de água nas regiões 
Norte e Nordeste de Goiás. A meta 
até o fim deste ano é atender 5 mil 
famílias que vivem em comunidades 
rurais dispersas por todo o Estado. 
Além disso, nas comunidades rurais 
também estão sendo instaladas cis-
ternas feitas de polietileno para arma-
zenar água para o consumo humano. 
Com mais este programa, coordena-
do pela Secretaria de Ciência e Tec-
nologia, o Governo do Estado garan-
te água tratada para todos os goianos. 

Em Itumbiara, Governo Estadual amplia o sistema de tratamento de esgoto

Teresópolis de Goiás é um dos municípios que tiveram bras de saneamento Estação de tratamento de esgoto em Silvânia: mais saúde para a população

Aruanã é um dos diversos municípios beneficiados com tratamento de esgoto
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Investimentos previstos até o fim de 2014
R$ 85,015 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água nos 
municípios do Entorno do DF

R$ 128,88 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água 
para a Região Metropolitana de Goiânia

R$ 43,42 milhões na implantação/ampliação de abastecimento de água nos 
municípios goianos fora da região Metropolitana e Entorno do DF

R$ 230,14 milhões na implantação/ampliação do sistema público de 
esgotamento sanitário

R$ 13,44 milhões na reestruturação e melhorias dos serviços de 
abastecimento de água

R$ 8,57 milhões na reestruturação e melhorias dos serviços de 
esgotamento sanitário
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Pacto pela Educação 

Goiás já ocupa o 5º 
lugar no ranking do IDEB

EDUCAÇÃO

Ensino público vive nova realidade em Goiás, graças às medidas de valorização dos 
profissionais da educação e dos alunos adotadas pelo Governo. E pode avançar mais.

O sistema educacional públi-
co de Goiás passou por am-
pla reforma nos últimos três 

anos após o Governo do Estado con-
cluir que era necessário elevar rapida-
mente os índices de desempenho das 
escolas, professores e estudantes. Para 
isso foi estabelecido um pacto pela 
educação que fundamenta-se na va-
lorização e formação de professores 
e na avaliação sistemática do ensino 
e da aprendizagem. Os investimentos 
no setor, fora a folha de pagamento, 
também foram significativos: acima 
de R$ 770 milhões.

O pacto pela educação mostra 
resultados altamente positivos. Goi-
ás já se tornou referência em edu-
cação para todo o País. No último 
Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB) - indicador cria-
do pelo Governo Federal para medir 
a qualidade do ensino nas escolas 
públicas – realizado em 2011, Goi-
ás registrou o maior salto de posição 
no País, saindo da 16ª colocação 
para o 5º lugar no ranking nacional. 

Valorização
Vários programas foram institu-

ídos no setor educacional do Estado 
para ampliar e manter a melhoria do 
ensino e a permanência do aluno em 
sala de aula. O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da Educação 
(Seduc), adotou o Prêmio Aluno, que 
garante ajuda de custo, em forma de 
poupança, no valor de R$ 1.100,00, 
aos alunos que se destacam com as 
melhores notas na Prova Goiás. Já fo-
ram beneficiados 13 mil estudantes 
do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamen-
tal e da 3ª série do Ensino Médio.

Escola Padrão Século XXI em Anápolis. Nos últimos três anos foram construídas nove unidades como esta, garantindo mais conforto aos professores e alunos
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De 2011 para cá, 1.050 unidades 
educacionais da rede pública esta-
dual foram reformados por meio do 
programa "Nossa Escola". No total, 
os investimentos somaram R$ 140 
milhões. Cada escola contemplada 
recebeu recursos que variaram entre 
R$ 50 mil e R$ 150 mil. Todo o di-
nheiro foi repassado aos Conselhos 
Escolares (formados por gestores, 
professores, servidores, pais e alu-
nos). Eles mesmos decidiram como 
a verba seria aplicada. 

As reformas foram feitas nos mais 
diferentes aspectos: troca e manuten-
ção de telhado, pintura de paredes, 
recuperação de rede elétrica, troca de 
aparelhos dos banheiros e outros pe-
quenos reparos, tudo com o suporte 
técnico, supervisão e fiscalização da 
Secretaria da Educação. 

 Quase todos os municípios foram 
contemplados. Fato é que as escolas 
jurisdicionadas a todas as 40 Subse-
cretarias Regionais de Educação fo-
ram beneficiadas. Em Goiás existem 
1.095 escolas, ou seja, somente 45 
ficaram de fora desse programa. As 

Escola Estadual de Itumbiara reformada. Em todo o Estado, 1.050 unidades receberam o benefício. Situação dos prédios escolares era precária ao fim de 2010

Escola Estadual Senhor do Bonfim em Pirenópolis passou por ampla reforma pelo projeto Nossa Escola
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Em três anos, Governo do Estado 
reforma 1.050 unidades escolares 

escolas da rede pública estadual que 
alcançaram as metas estabelecidas 
pela Seduc no IDEB de 2011 tam-
bém foram premiadas, com quan-
tias que vão de R$ 20 mil a R$ 40 
mil para investimentos em melhorias. 
Os esforços dos professores também 
são reconhecidos, através do Progra-
ma Reconhecer, que bonifica os pro-
fissionais, com quantia anual de até 

R$ 3 mil, o que demonstra o compro-
misso maior do Governo com a edu-
cação. Isso tem estimulado a volta às 
salas de aulas dos professores que es-
tavam fora da regência. De um total 
de 29 mil professores efetivos do Es-
tado, 14 mil estavam fora da sala de 
aula. Com o programa, 6 mil já volta-
ram às suas atividades. Os 8 mil res-
tantes estão em funções pedagógicas. 
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Ano Ensino Fundamental Anos Finais Ensino Médio
2009 8º lugar 15º lugar 16º lugar
2011 5º lugar 6º lugar  5º lugar

Ranking de Goiás no IDEB nacional

Fonte: Secretaria da Educação 

O Pacto pela Educação levou em conta também a valorização e a formação continuada dos professores 
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Além dos benefícios diretos aos 
professores, escolas e alunos, o Gover-
no do Estado também investiu pesado 
em obras físicas para reformar 1.035 
escolas e aplicou R$ 140,32 milhões 
em manutenções preventivas dos pré-
dios escolares. Também foram cons-
truídas outras nove escolas nas espe-
cificações do padrão Século XXI, que 
atendem às exigências do Ministério 
da Educação quanto ao dimensiona-
mento dos espaço educacionais, res-
peitando os critérios elementares de 
ventilação, iluminação e acessibilida-
de, além da valorização das áreas de 
recreação e as destinadas às práticas 
desportivas. Até o fim do ano serão 14 
escolas ao todo. O Governo anunciou 
recentemente a disposição de construir 
500 quadras de esportes cobertas em 
escolas estaduais.

Preocupado com a evasão escolar 
devido às dificuldades financeiras das 
famílias para a aquisição de material 
escolar, o Governo do Estado passou a 
distribuir kits escolares aos alunos do 
Ensino Fundamental. No ano passado, 
foram entregues 185 mil kits compos-
to de mochila padronizada, cadernos, 
agenda, canetas, lápis, conjunto para 
desenho, caixa de lápis de cor e cola.

Tempo integral 
O Governo também criou o Progra-

ma Novo Futuro, que instituiu 131 es-
colas em tempo integral para os ensi-
nos médio e fundamental beneficiando 
18 mil estudantes. Em 2011, foi apro-
vado o projeto de lei que instituiu o 
novo piso nacional aos professores que 
é cumprido rigorosamente pelo Gover-
no do Estado. Eles passaram também a 
ter mais oportunidades de crescimento 
na carreira com a instituição de gratifi-
cações de até 60% dentro da política 
de Avaliação do Desempenho. 

Os professores do Ensino Médio 
também foram beneficiados com ta-
blets, graças ao convênio com o Minis-
tério da Educação. Esses equipamentos 
permitem que os professores tenham 
acesso a diversas plataformas virtuais e 
recursos tecnológicos para melhor de-
sempenho de suas funções.

Ações para melhorar ensino na rede estadual              

Unificação do currículo escolar
Distribuição de materiais didáticos aos professores organizados de acordo com o 
currículo
Instituída a tutoria pedagógica para a capacitação dos coordenadores 
pedagógicos, acompanhando os trabalhos do dia a dia nas escolas
Mais de 13 mil profissionais efetivos da Rede Estadual de Ensino beneficiados 
com o Programa Reconhecer
6 mil professores que estavam fora da sala de aula retornaram em decorrência 
das medidas de valorização
Mais de 12 mil alunos beneficiados com o Prêmio Aluno
Distribuição de 1.100 notebooks e tablets para professores
Está em licitação a compra de notebooks, programas e provedor para serem 
usados por 265.177 alunos e 4.184 professores de 329 escolas de 42 municípios 
das regiões metropolitanas de Goiânia e do Entorno do Distrito Federal, com 
investimento total de R$ 200 milhões
Distribuição de 185 mil kits escolares aos alunos do Ensino Fundamental

Estímulo para alunos e professores 
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Câmpus da Universidade Estadual de Goiás em Anápolis. Em 15 anos a instituição avança em ensino, pesquisa e extensão e firma-se como uma das maiores do País

UEG chega aos 15 anos com 
autonomia universitária e financeira 

Quantidade com qualidade. Essa 
é a premissa básica que determina 
as ações do Governo do Estado no 
fomento ao ensino superior. Nos úl-
timos quatro anos, a Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) consolidou 
avanços importantes no que tange 
ao aumento da oferta de vagas em 
cursos de graduação e pós-gradua-
ção, mas principalmente na qualida-
de do ensino ministrado a milhares 
de alunos em todo o Estado.

Bem exemplo é o desempenho 
do Índice Geral de Cursos (ICG) da 
UEG que saltou de 1,95 em 2010 
para 3,0 em 2013. Para o cálculo 
desse índice o Ministério da Edu-
cação e Cultura leva em conta o 
rendimento dos estudantes, a in-
fraestrutura da instituição, a orga-
nização didático-pedagógica e o 
corpo docente. Outro indicador 
importante que atesta a melhoria 

da qualidade do ensino superior 
assegurado pelo Estado em Goiás 
é a avaliação dos cursos de gradu-
ação realizada pelo MEC. No ano 
de 2013, 58,3% dos cursos avalia-
dos apresentaram desempenho sa-

tisfatório, com conceitos 3 e 4.
O aproveitamento das notas do 

Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) como forma de alternativa 
para ingresso na UEG foi uma das 
medidas de modernização da ins-
tituição. Também de 2011 até ago-
ra foram implantados 15 cursos de 
especialização gratuitos. Recen-
temente foi inaugurado o Restau-
rante Cidadão na sede da UEG em 
Anápolis, em parceria com a Or-
ganização das Voluntárias de Goi-
ás. Na área estrutural, já foram li-
citadas 12 subestações de energia 
para igual número de unidades 
universitárias, visando a estabili-
dade de energia para operacionali-
zação dos equipamentos dos labo-
ratórios da UEG. Vale ressaltar que 
a instituição está apta, por meio de 
decreto governamental, a licitar e 
executar suas próprias obras.

Instituição melhorou 
seu desempenho 
no Índice Geral de 
Cursos do MEC, 
subindo de 1,95 em 
2010 para 3,0 em 2013.
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O quadro docente da UEG foi 
ampliado no período de 2011 a 
2013. Em concurso realizado em 
2010, foi realizado concurso para 
preenchimento de 475 vagas, das 
quais 377 foram preenchidas, sen-
do 45 doutores, 165 mestres e 127 
especialistas. Em 2011 e 2012, fo-
ram chamados mais profissionais 
aprovados no concurso, totalizan-
do a incorporação de 534 pessoas, 
das quais 54 doutores, 279 mestres e 
201 especialistas. Em 2013 foi aber-
to novo concurso público com 250 
vagas, dos quais 150 especialistas, 
50 mestres e 50 doutores. Após essa 
etapa o corpo docente da UEG será 
integrado por 1.706 professores.

Os profissionais da UEG foram 
valorizados no que diz respeito ao 
Plano de Carreira e qualificação. 
Em 2013 foram instituídas 347 fun-
ções comissionadas de Administra-
ção Educacional Superior que be-
neficiaram professores efetivos que 
desempenham funções de coorde-
nador de curso, coordenador peda-
gógico, coordenador acadêmico, 
coordenador de pesquisa, coorde-
nador de extensão, assessor aca-
dêmico, assessor de pesquisa e/ou 

Unidade da 
Universidade 

Estadual de Goiás 
construída em 

Itumbiara. 
Nova sede assegura 
melhores condições 

de ensino e 
mais confoto 

para os alunos
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Moderna unidade da UEG construída em Ceres proporciona mais oportunidades de formação superior 

assessor de extensão. Os valores va-
riam de R$ 668,00 a R$ 1.336,00.

Também foi criado o Bônus por 
Resultados para servidores técnico- 
administrativos efetivos. Os acrés-
cimos ao salário-base podem ser 
de 5%, 10% e 15%, por períodos 
de quatro meses, conforme avalia-
ção individual. E mais: a Lei 18.079 
possibilitou o enquadramento dos 
professores que estavam no Qua-

dro Transitório para o Quadro Per-
manente. A Lei 18.078 instituiu a 
função de Docente de Ensino Su-
perior Pós-Doutor, aumentando o 
número de profissionais com essa 
formação no âmbito da Universida-
de. O Decreto nº 7.886 autorizou 
a UEG a aumentar o teto de gas-
tos com professores que desempe-
nham suas funções em regime de 
contrato temporário.

Valorização do quadro de docentes
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Números e ações da UEG
Em 2013, mais de 18 mil alunos foram matriculados na graduação presencial e 
cerca de 1 mil na graduação à distância

Aquisição de livros, publicações técnicas e assinaturas de jornais para ampliar o 
acervo de todas as unidades da UEG no Estado

Aumento do Índice Geral de Curso (IGC) de 1,95 em 2010 para 3,0 em 2013

Oferta de sete cursos de mestrado e inserção de 124 novos mestres no mercado

Atendimento à comunidade por meio da Universidade Aberta à Terceira Idade com 
atividades para melhorar a qualidade de vida

Desenvolvimento do Programa de Incubadoras (Proin) que incentiva a criação e o 
desenvolvimento de pequenas empresas industriais e de prestação de serviços de 
base tecnológica ou de manufaturas leves

Convênios com universidades do exterior (Varsóvia, Ucrânia, Praga, Espanha) e 
adesão ao Programa Ciência sem Fronteiras da Capes/Mec, com envio de 150 
alunos para intercâmbio nessas unidades

Convênios de cooperação acadêmica com universidades estaduais brasileiras, 
para intercâmbio de alunos. Criada também a Bolsa de Mobilidade Nacional que 
prevê apoio financeiro a alunos da UEG

Concessão de 1.302 bolsas de estudo próprias para atendimento de estudantes 
com maior vulnerabilidade social

Qualificação do Ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu, visando o aumento da 
oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu. Em 2010 eram 2 cursos. Em 
2013 esse número saltou para 7 cursos

A Fundação de Apoio à Pesqui-
sa (Fapeg) tem se constituído em 
relevante ferramenta de apoio às 
ações de educação no Estado, es-
pecialmente no incentivo à forma-
ção superior e na pós-graduação. 
Tanto que instituiu o Programa de 
Bolsas de Mestrado e Doutorado, 
que beneficiou 899 alunos, dos 
quais 708 de mestrado com bolsas 
de R$ 1,2 mil por mês e 191 alu-
nos de doutorado, com subvenção 
de R$ 1,8 mil por mês.

Em outra direção criou o Pro-
grama de Bolsas do Projeto de 
Extensão Industrial Exportadora 
(Peiex), que concede bolsas a do-
centes com o objetivo de atender 

Fundação estímula pesquisa na pós-graduação

a demanda de qualificação das em-
presas participantes do programa. A 
Fapeg também mantém o Programa 
de Bolsa de Iniciação Científica Jú-
nior, para incentivar talentos poten-
ciais entre alunos do ensino funda-
mental. Um total de 144 estudantes 

foram selecionados com bolsas 
mensais de R$ 100,00, distribu-
ídos em 34 projetos de pesquisa 
científica.

Outra ação fomentada pela 
Fapeg é o Programa de Bolsas de 
Pós-Doutorado no País. Foram be-
neficiados 29 pesquisadores de 
alto nível, com bolsas mensais no 
valor de R$ 4.100,00. Há ainda o 
Programa de Bolsas de Pós-Dou-
torado nas Empresas, que contem-
plou 4 alunos com bolsas mensais 
de R$ 6.800,00. Destaque tam-
bém para o Programa de Bolsas 
de Doutorado para Docentes, que 
beneficiou 14 pessoas com bolsas 
mensais de R$ 2.200,00

A UEG ampliou sua estrutura 
no período de 2011-2013. E plane-
ja expandir mais em 2014. No perí-
odo foram construídas as unidades 
de Itumbiara, Aparecida de Goiânia, 
Crixás e Ceres. Foram reformadas as 
unidades de Formosa e Itapuranga. 
Neste ano estão em andamento as 
reformas da UEG Anápolis no Bair-
ro Jundiaí, na sede da UEG em Aná-
polis (Campus Henrique Santillo) e 
construção da unidade de Itaberaí. 
Também serão construídas 21 ram-
pas de acessibilidade nas unidades, 
construção de 14 subestações de 
energia elétrica nas unidades e com-
pra do prédio da Reitoria, além de 
construção da nova gráfica.

Na sede da UEG em Anápolis, 
foi inaugurada este ano uma unida-
de do Restaurante Cidadão, instala-
do em parceria com a Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG). As 
refeições são subsidiadas e os usu-
ários pagam R$ 1,00 pela refeição. 
Podem utilizar o restaurante todos 
os alunos, funcionários, professores 
e terceirizados que prestam servi-
ços à UEG. Diariamente são servi-
das em média mil refeições.

Estrutura cresce com mais unidades
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Criado em 1999, o Programa 
Bolsa Universitária (PBU) já bene-
ficiou 143 mil estudantes de diver-
sas instituições particulares de ensi-
no superior. A meta para o segundo 
semestre deste ano é incluir mais 8 
mil novos estudantes e, assim, ul-
trapassar os 150 mil alunos bene-
ficiados desde a implantação do 
programa, um dos compromissos 
do Governo do Estado.

No período de 2011 a 2013, fo-
ram beneficiados 36 mil estudantes, 
dos quais 5.053 em 2011, 11.614 
em 2012 e 13.079 em 2013. Em fe-
vereiro de 2014, mais 11.360 estu-
dantes passaram a receber o bene-
fício. As novidades da atual gestão 
foram a criação da bolsa integral e 
a implantação da meritocracia (va-
lor definido de acordo com o de-
sempenho acadêmico do aluno).

Os estudantes desde o 5º ano do 
Ensino Fundamental até o Ensino Su-
perior, de toda a Região Metropolita-
na de Goiânia, composta por 18 mu-
nicípios, têm o direito de ir e vir de 
suas casas ou trabalho até as escolas 
sem pagar qualquer tarifa de ônibus 
urbano. O Governo do Estado assu-
miu integralmente a unificação do 
Passe Livre Estudantil (PLE) que, 
este ano, deverá contemplar 
cerca de 70 mil alunos, numa 
ação inédita no Estado de Goi-
ás. Até o ano passado, apenas 
os estudantes de Goiânia tinham 
direito ao benefício.

Os estudantes dos municípios 
que fazem parte do sistema inte-
grado de transporte coletivo da 
Capital foram beneficiados com o 
Passe Livre Estudantil. O custo do 
Programa está estimado em R$ 40 

Bolsa Universitária atinge este ano a
meta de beneficiar 150 mil estudantes 

Passe Livre Estudantil para todos
Último grupo de alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Universitária: mais de 10 mil beneficiados
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milhões por ano, e oferece 48 viagens 
grátis por mês para cada estudante. 

O projeto que criou o Passe Livre 
Estudantil, coordenado pela Secreta-
ria de Governo, teve total apoio dos 
deputados estaduais que entenderam 
a importância da inciativa do Gover-
no do Estado, como forma de ga-

rantir a permanência dos alunos nas 
escolas e acesso à cultura, esporte e 
lazer. A Lei aprovada na Assembleia 
Legislativa foi sancionada pelo Gover-
no do Estado no início de maio.

Têm direito ao passe livre os es-
tudantes dos municípios de Goiâ-

nia, Abadia de Goiás, Apare-
cida de Goiânia, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Bonfinó-
polis, Brazabrantes, Caldazi-
nha, Goianira, Goianápolis, 
Guapó, Hidrolândia, Neró-
polis, Nova Veneza, Santo 
Antônio de Goiás, Senador 
Canedo, Terezópolis e Trin-
dade. O benefício é para 
alunos de 12 anos de idade 
acima. Ele precisa ter car-
teira do Setransp e procu-
rar o Vapt Vupt para se ca-
dastrar no sistema do PLE.
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Segurança Pública

Aposta em inteligência,
investimentos e ações

SEGURANÇA

Desde 2011, a segurança pública tem merecido atenção especial do Governo Estadual, que 
aposta em pessoas, inteligência e equipamentos para prevenir e reprimir a criminalidade.

A administração pública esta-
dual tem plena consciência 
do recrudescimento da cri-

minalidade em todo o País, situação 
que afeta também o Estado de Goi-
ás. Por isso mesmo, cioso de suas 
responsabilidades, o Governo tem 
tomado medidas firmes com foco 
na valorização e no uso da inteli-
gência, com adoção de estratégias 
bem elaboradas e, ao mesmo tem-

po, realizado elevados investimen-
tos na modernização dos sistemas 
de segurança pública, em equipa-
mentos e armamentos, no aumento 
do efetivo policial e na valorização 
do pessoal que atua na área.

Estas ações são traduzidas em 
medidas concretas que incluem a 
aquisição de grandes quantidades 
de armamentos, viaturas (veículos), 
equipamentos de segurança pesso-

al e, mais do que isso, a elabora-
ção e aplicação de estratégias in-
teligentes de prevenção e combate 
ao crime. Em paralelo, nos últimos 
quatro anos, o Governo do Estado 
desencadeou um amplo programa 
de reformas, ampliações, remode-
lações e construções para ampliar a 
capacidade operacional das forças 
policiais e garantir sua presença de 
forma contínua junto à população.

Veículos entregues às forças de segurança para patrulhamento rural e grupos especializados da PM. Investimentos garantiram mais agilidade aos policiais
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SEGURANÇA

O Governo do Estado realizou o 
maior número de promoções na his-
tória da Polícia Militar. Desde 2011 
até abril de 2014, foram promovidos 
7.951 militares (660 oficiais e 7.291 
praças). O Estado concedeu a pro-
moção por bravura para os militares 
que atuaram no acidente do Césio 
137. Todos os 83 que estão na ativa 
e os 149 inativos foram promovidos.

O Governo do Estado investiu 
mais de R$ 50 milhões por mês no 
pagamento de horas extras para poli-
ciais militares e civis. Esta é uma me-
dida para aumentar o policiamento. 
Para o mês de julho estão previstas 
as promoções de 1.471 praças PM 
e um número ainda não definido de 
oficiais. Em dezembro de 2014 nova 
promoção será realizada.

Polícia civil
Todos os 3.200 policiais civis, 

ativos e inativos, foram promovidos. 
Neste número estão incluídos to-
dos os delegados da Polícia Civil. O 
Ganho variou de 10 a 27%. Outros 
860 novos policiais foram nomea-
dos em janeiro deste ano e por esta-
rem no início da carreira ainda não 
foram promovidos. Também os pro-
fissionais da Polícia Técnico Cientí-
fica, como peritos, médicos legistas 
e demais integrantes da Superinten-
dência de Polícia Técnico-Científica 
(SPTC), tiveram promoção, com ga-
nhos entre 5% e 25%

A formação continuada dos inte-
grantes das forças de segurança tam-
bém recebe tratamento diferenciado 
na atual administração. De 2011 a 
2013 foram capacitados 89.684 ser-
vidores em diversas modalidades de 
cursos e treinamentos. Este ano, por 
meio de convênio da Secretaria de 
Segurança Pública com a Secretaria 
de Ciência, Tenologia e Inovação, 
será oferecido curso de inglês para 
500 policiais da PM, Polícia Civil e 
Bombeiros.

Governo concede mais de 10 mil 
promoções na polícia em 4 anos

Leis e benefícios aprovados – 2011/2014
Programa Goiás Cidadão Seguro
Institui o pagamento de premiação por metas para agentes de segurança. São 
dois tipos básicos de metas: diminuição de índices criminais (definidos por decreto 
governamental, de acordo com regiões do Estado) e apreensão de armas, drogas 
e outros objetos ilegais (cada arma apreendida, por exemplo, dará direito a bônus 
de R$ 200)
 
Programa Pró-Segurança
Repasse direto de recursos aos núcleos regionais das Polícia Civil e Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e Agência Goiana de Execução Penal 
(Agsep). São R$ 20 milhões para o programa, que eliminará a burocracia para 
investimentos de manutenção, construção, reforma e despesas correntes.
 
Efetivo da Polícia Militar
Aumenta o efetivo da corporação dos atuais 12.368 para 30.741. As vagas serão 
preenchidas em 10 anos, por meio de concursos públicos.
 
Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (Simve)
Cria o serviço temporário na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A cada ano, 
serão incorporados 1,3 mil homens e mulheres que prestaram o Serviço Militar 
Obrigatório. Os contratados trabalharão por até 33 meses, com remuneração de 
R$ 1.391,90 e terão que frequentar curso superior.
 
Reestruturação da Lei Orgânica da Polícia Civil
Promove policiais e diminui o intervalo entre novas promoções, dos quatro anos 
atuais para dois anos. O enquadramento em novos níveis será feito em três 
etapas semestrais.
 
Reestruturação das carreiras ligadas à Polícia Técnico-Científica
Nos mesmos moldes que ocorrerá na Polícia Civil, atingirá peritos criminais, 
médicos legistas, auxiliares de autópsia e de laboratório criminal, desenhistas e 
fotógrafos criminalísticos e papiloscopistas.
 
Hora extras na PM
Extingue o limite de R$ 1.440,00 para pagamento de horas extras mensais 
para os policiais militares e civis, respeitando-se os regulamentos para trabalho 
extraordinário.
 
Reajuste salarial escalonado
Aprovados em abril de 2014 os projetos que versam sobre reajuste salarial 
escalonado de servidores da Segurança Pública do Estado. Todos eles reajustam 
os vencimentos da seguinte forma: 18,50% em dezembro de 2014; 12,33% em 
dezembro de 2015; 12,33% em dezembro de 2016; e 12,33% em dezembro de 
2017. O projeto protocolado sob nº 1.475/14, reajusta os valores do subsídios dos 
Delegados de Polícia da Diretoria-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás. Já o 
projeto nº 1.476/14 reajusta os subsídios dos oficiais, praças especiais e demais 
praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, ativos e inativos e de seus 
pensionistas.
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Melhorias na estrutura da Polícia Civil
Construção do estande de tiros virtual para treinamento (está entre os mais modernos 
da América Latina)

Reforma do 6º, 3º e 7º Distritos Policiais

Reforma da 3ª Delegacia Regional (Anápolis) que abriga o 1º Distrito Policial e o 
Grupo de Investigações de Homicídio)

Reforma e adequação da 12ª Delegacia Regional de Porangatu que reúne delegacias 
especializadas

Construção das Delegacias de Polícia de Vianópolis, Campinorte e Goianira

Construção da nova sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de 
Goiânia

Reforma da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis

Reforma da Delegacia de Polícia de Catalão e também da Central de Flagrantes

Construção da nova sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia de Aparecida de 
Goiânia

Construção da nova sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco)

Construção da sede da Academia da Polícia Civil

Reaparelhamento da Polícia Técnico-Científica

Construção do IML de Campos Belos e reforma do IML de Goiânia – obras concluídas

Em andamento as reformas dos IMLs de Anápolis, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e 
Águas Lindas de Goiás

Previsão de construção do Instituto de Criminalística de Luziânia até o fim de 2014

Nova sede da Academia de Polícia Civil, obra concluída recentemente: instalações adequadas melhoram a qualidade dos serviços prestados à população

Medidas como a remodelação 
da Rotam, que culminou com sua 
completa readequação e fortale-
cimento, a criação do Gabinete 
de Gestão de Segurança no Entor-
no do Distrito Federal, o fortaleci-
mento do Comando de Operações 
de Divisas da Polícia Militar (que 
reprime a entrada de armas e dro-
gas no Estado), a criação do Bata-
lhão de Eventos, a reestruturação 
da Companhia de Operações Espe-
ciais e muitas outras ações contri-
buíram para melhorar a segurança 
das pessoas e do patrimônio públi-
co e privado em Goiás.

Ao mesmo tempo em que pro-
move a reestruturação das ações e 
formas de operação das forças poli-
ciais, o Governo do Estado amplia e 
constrói novas unidades, tanto para 
utilização da Polícia Militar quan-
to da Polícia Civil e Corpo de Bom-
beiros. Bom exemplo foi a constru-
ção da nova sede da Academia de 
Polícia Civil, além da construção e 
reforma de delegacias em Goiânia 
e no interior. Também há investi-
mentos em áreas importantes como 
construção de IMLs.

Reestruturação busca eficiência
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Números e ações das forças de Segurança 
Aquisição para a Polícia Militar de 2.500 pistolas, 100 fuzis, 7 mil coletes 
antibalísticos, 500 capacetes antitumulto, 1 mil capacetes para policiamento em 
grandes eventos, 1 mil coletes refletivos, 300 mil munições de treinamento, 105 
motocicletas para a Ronda de Quarteirão, 30 motos Yamaha XT 600 para o GIRO, 
80 viaturas para patrulha rural, 80 viaturas para grupos especializados, 40 cavalos 
e um caminhão para policiamento montado e 6 guinchos para ações de trânsito
Aquisição para a Polícia Civil de 1 mil coletes antibalísticos, 500 armas de fogo e 
297 mil munições
Mais de 650 mil ocorrências atendidas (reativas) pela PM
Recaptura pela PM de quase 10 mil foragidos
Mais de 1 milhão de abordagens policiais pela PM
Mais de 20 mil veículos recuperados pela PM
Criação de 13 Grupos Especiais de Repressão a Narcóticos
Atendidas 441.694 pessoas pelo Programa de Prevenção Escola sem Drogas
Formação de 181.528 alunos do ensino fundamental pelo Programa de 
Erradicação de Drogas (Proerd)

Equipamentos automatizados para extração e amplificação 
nas análises de material genético na SPTC

Coletes balísticos e armamentos aquiridos para uso da Polícia Militar

Equipamentos e software de análise de documentos na SPTC. À direita, equipamentos para análise de drogas e exames toxicológicos 

O ano de 2014 foi definodo pela 
Administração Estadual como ano 
da segurança pública. Para tanto, 
ações e medidas vêm sendo coloca-
das em prática para ampliar e me-
lhorar a atuação das forças militares. 
Um exemplo é a construção do Cen-
tro Integrado de Comando e Con-
trole (CICC) que agrupará o telefo-
ne 190 da Polícia Militar, o Sistema 
de Controle Operacional (Siscop), 
as Centrais de Atendimento do Cor-
po de Bombeiros (193), a Polícia Ci-
vil, a geolocalização das viaturas, o 
videomonitoramento de Goiânia e o 
monitoramento dos reeducandos do 
regime semiaberto por meio de tor-
nozeleiras eletrônicas. Essas ações , 
conjugadas com operações espciais 
e gestão inteligente têm contribuído 
para reduzir os índices de criminali-
dade em Goiás.

2014, o ano da segurança pública
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Programas, projetos e ações na segurança
Programa Goiás Cidadão Seguro – A Segurança 
Pública criou as chamadas Regiões Integradas de 
Segurança Pública (RISPs), que reúnem as polícias 
Civil e Militar para integração das forças policiais. São 
15 Regiões Integradas com implantação das Áreas 
Integradas de Segurança Pública, onde são mapeadas 
as estatísticas criminais e definidas metas de redução 
da criminalidade. As RISPs funcionam em Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goiás, Luziânia/Novo 
Gama, Itumbiara/Caldas Novas, São Luís de Montes 
Belos, Rio Verde/Quirinópolis, Catalão, Formosa/
Planaltina, Porgatu, Jataí, Uruaçu/Goianésia, Ceres e 
Águas Lindas.

Sinesp Cidadão – Trata-se do Sistema Nacional 
de Segurança Pública, que utiliza um aplicativo 
que permite checar placa de veículo suspeito, 
possibilitando que qualquer pessoa possa consultar 
se determinado veículo consta como roubado, 
furtado ou clonado. Os casos encontrados devem ser 
comunicados à Polícia pelo telefone 190.

Combate ao crime organizado – Mais de 
20 toneladas de drogas foram apreendidas, além da 
desarticulação de quadrilhas de roubo a banco e a 
caixas eletrônicos. Foram recuperados cerca de 12 mil 
veículos com registro de furto e roubo, realizadas 5.106 
apreensões de substâncias entorpecentes e recapturados 
3.563 foragidos da Justiça, além da prisão em flagrante 
de 6,1 mil pessoas por tráfico de drogas, posse ou porte 
ilegal de arma de fogo, recptação, roubo, furto e outras 
modalidades de crimes.

Rede de Apoio à Segurança – Desde 2011 a 
Polícia Militar reestruturou o Projeto Rede de Apoio 
à Segurança (RAS), um programa de policiamento 
comunitário que qualifica e orienta grupos de pessoas 
dos diversos segmentos da sociedade para interação 
com a segurança pública e atuação como atores 
propositivos da prevenção e da preservação da ordem 
pública. Além de Goiânia, o projeto foi implementado 
em Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Caldazinha 
e Bonfinópolis.

Projeto Ronda de Quarteirão – Serviço de 
policiamento comunitário baseado em modelo 
desenvolvido na Colômbia. Ele permite maior 
interação entre a polícia e a comunidade, já que 
são sempre os mesmos policiais na região e os 
celulares de suas motocicletas têm seus números 
disponibilizados para a comunidade. O trabalho 
é feito por policiais do Serviço de Interesse Militar 
Voluntário Estadual (Simve), programa que já 
capacitou 2,1 mil policiais e ainda conta outros 600 
em formação. Eles atuam em Goiânia, Anápolis, 
Aparecida, Luziânia, Águas Lindas, Formosa, 
Itumbiara, Mineiros, Caldas Novas e outros. 

Projeto Quartel na Praça – Foi implantado 
pela Polícia Militar em 2013 que consiste na 
realização contínua das operações Saturação, 
Tranquilidade, Boca de Fumo, Duas Rodas, Olhos 
de Águia 2, todas deflagradas pela Rotam. E ainda 
a operação Garras do Falcão, realizada pelo 
Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer). Além das 
abordagens e bloqueios em pontos estratégicos, 
a PM em parceria com a Agência Municipal do 
Meio Ambiente e Juizado da Infância e Juventude, 
realizam operações em bares e boates.
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Comando de Operações de Divisas – O 
Comando de Operações de Divisas foi criado por 
uma ação de Governo e foi instalado em abril de 
2012. Suas atividades são desenvolvidas 24 horas 
por dia no monitoramento permanente de todos os 
principais acessos ao Estado nas divisas com outras 
unidades da Federação. São 9 bases fixas que ficam 
em Goiânia, Cachoeira Alta, Aporé, Chapadão do 
Céu, Piranhas, Jataí, Corumbaíba, Posse e Cabeceiras, 
além de unidades volantes. De sua criação até agora 
foram realizadas mais de 65 mil abordagens, que 
resultaram na apreensão de mais de 5 mil quilos 
de drogas, 36,65 milhões de pacotes de cigarros 
contrabandeados e presos 236 criminosos.

Polícia Comunitária – O Governo Estadual idealizou 
e criou a Polícia Comunitária que é integrada por 
policiais que ficam mais próximos das comunidades, 
para prevenir, mas também reprimir crimes e oferecer 
orientação aos cidadãos para se prevenirem contra todas 
as formas de crimes. De 2011 a 2013 a corporação 
realizou 553.031 visitas comunitárias, 116.742 visitas 
em escolas e 24.939 visitas solidárias em todo o Estado. 
Também fez 3.161 reuniões comunitárias.

Gestão de Segurança no Entorno do DF – 
Focado nos municípios que integram o Entorno do 
Distrito Federal, o Gabinete de Gestão de Segurança 
foi criado em 2011 e já apresenta resultados positivos 
no combate à criminalidade naquela região. Acordo 
de Cooperação assinado em 2013 pelo Governo do 
Estado com o Ministério da Justiça prevê a destinação 
de R$ 50 milhões do Programa Brasil Mais Seguro 
para reestruturação das unidades de segurança 
pública da região do Entorno do DF.

Sistema de Controle Operacional (Siscop) 
– Permite o acompanhamento de ocorrências 
georreferenciadas em tempo real. Foram adquiridos 
tablets que, instalados nas viaturas da PM, permitem 
o acompanhamento da localização geográfica dos 
veículos e obtenção de dados civis e criminais das 
pessoas abordadas.

Redes Sociais de Comunicação (Agentto) 
– Lançado em 2013 um aplicativo para telefones 
celulares que possibilitam aos usuários oferecerem às 
forças policiais (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo 
de Bombeiros) informações sobre ocorrências como 
acidentes, crimes, suspeitas e desastres, incluindo o 
envio de fotos.

Projeto Goiás Biométrico – Para modernizar 
os procedimentos de identificação civil e criminal, 
a Secretaria de Segurança Pública está implantando 
o Projeto Goiás Biométrico. Os recursos virão por 
meio de financiamento do Banco do Brasil no valor 
de R$ 37 milhões e serão utilizados para aquisição 
de equipamentos de última geração, além de 
computadores e programas específicos para gestão 
das informações. As vantagens do sistema são inibir 
possíveis fraudes contra a administração pública; 
eliminação de fraudes em documentos de identidade; 
agilidade na emissão de cédulas de identidade; 
digitalização de todas as fichas cadastrais do Instituto 
de Identificação aumentando a segurança dos dados 
e ampliação da capacidade investigativa e elucidação 
de crimes, etc.

Mais ações estratégicas da área de segurança
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Corpo de Bombeiros amplia serviços

Ampliação da estrutura física do Corpo de Bomeiros Militar
Novos quartéis
Comando de Apoio Logístico
4ª CIBM (Águas Lindas)
1º PBM da 15ª CIBM
    (São Luís dos Montes Belos)
6ª PBM (Itaberaí)
7º PBM (Iporá)
2º DBM (Quirinópolis)
6º DBM (Ceres)
11º DBM (Aruanã)

Corpo de Bombeiros modernizou e ampliou serviço de grande relevância para a sociedade
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Funebom viabilizou recursos para aquisição de equipamentos e materiais para uso dos bombeiros
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Novas sedes em construção

Novo BSE (Goiânia)

2º DBM (Quirinópolis)

Centro de Treinamento (Anápolis)

16ª CIBM (Niquelândia)

5ª CIBM (Uruaçu)
2º PBM (Cristalina)

Quartéis reformados

1º BBM (Goiânia)
2º BBM (Goiânia)
3º BBM (Anápolis)
8º BBM (Goiânia)
1ª CIBM (Trindade)
3ª CIBM (Jataí)

O Corpo de Bombeiros Militar 
tem recebido tratamento prioritário 
pelo Governo do Estado. A corpo-
ração vem ampliando sua base de 
ação, aumentando o quadro de ser-
vidores e modernizando seus equi-
pamentos. Atualmente, são 616 
viaturas terrestres, 78 viaturas náu-
ticas e duas viaturas aéreas (heli-
cóptero e avião). Houve crescimen-
to de 33% no número de unidades 
operacionais. 

São 2.806 bombeiros que atu-
am em 12 batalhões, uma Compa-
nhia de Segurança Aeroportuária, 
14 Companhias Independentes, 12 
Companhias Destacadas, 7 Pelo-
tões e 4 Destacamentos. Essa estru-
tura está presente na capital e em 
todas as principais cidades do in-
terior, o que significa que 68% da 
população goiana residem em mu-
nicípios com acesso direto aos ser-
viços dos bombeiros.

Nos últimos três anos, o Corpo 
de Bombeiros foi contemplado com 
viaturas novas e equipamentos de 
proteção individual para a lida com 
situações adversas e emergenciais, 
em incêndios, desabamentos, mis-
sões em água e no ar, já que dispõe 
de helicóptero para situações de 
emergência, especialmente no res-
gate de pessoas. Outras ações estão 
em andamento, como a expansão 
da estrutura física e aquisição de 
equipamentos  para melhorar mais 
o trabalho da corporação. 
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Números do Corpo de Bombeiros
Implantação de oito unidades operacionais e elevação de outras nove, 
alcançando 36 municípios goianos, atendendo diretamente 68% da população. 
No momento estão em andamento 11 projetos de implantação

De 2011 a 2013 foram incorporados à frota um helicóptero, nove viaturas de 
combate a incêndio, duas de combate a incêndio florestal, 30 viaturas de resgate e 
49 viaturas de vistorias e prevenção. Outras já estão sendo incorporadas este ano

Construídas as novas sedes de Porangatu, Caldas Novas, Cidade de Goiás e 
Posse. Estão em construção as unidades de Quirinópolis, Niquelândia, Uruaçu, 
Cristalina e o Centro de Treinamento de Anápolis

Realização de 643.822 atendimentos (atividades técnicas, resgates, ações 
preventivas, busca e salvamento, combate a incêndios e defesa civil. Foram 
320.600 atendimentos de  socorro e 323.222 atendimentos de fiscalização

Realização de 40 mil ações preventivas 

Realização de 215.190 resgates

Realização de 30.791 buscas e salvamento

Realização de 25.099 combates e incêndio

Formação de 4.831 bombeiros mirins em todo o Estado

Frota de viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros foi modernizada para garantir melhoria dos serviços

Equipamentos de proteção individual para o CBMPrograma Bombeiro Mirim formou 4.831 crianças de 7 a 16 anos nos últimos três anos em todo o Estado
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Entre as muitas ações relevantes 
executadas pelo Corpo de Bombei-
ros Militar é o pronto atendimento 
de pessoas vítimas de acidentes de 
trânsito ou que apresentem neces-
sidades especiais de locomoção. 
As viaturas de resgate são equi-
padas com instrumentos adequa-
das e o tempo de chegada ao local 
do acidente é o mínimo possível. 
A qualidade do serviço é reconhe-
cida pela população, que não he-
sita em chamar os bombeiros para 
quais situações de emergência.

Bombeiro Mirim 
Um programa de elevado 

cunho social é o Bombeiro Mirim, 
destinado a crianças e adolescen-
tes com idade de 7 a 16 anos que 
vivem em situação de vulnerabili-
dade e em trabalho informal. Ob-
jetiva apoiar famílias e crianças na 
formação com base em elevados 
padrões de cidadania e civismo. A 
ação é desenvolvida em Goiânia, 
Anápolis, Rio Verde, Luziânia, Ca-
talão, Mineiros, Senador Canedo, 
Minaçu, Santa Helena, Goianésia, 
Trindade, Pameiras, Morrinhos, Ja-
taí, Inhumas, Formosa e Uruaçu. 
Desde sua criação, já foram for-
mados 4.831 bombeiros mirins de 
ambos os sexos e já mudou o rumo 
de muitas vidas.

Prioridade no 
atendimento 
às vítimas 
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O Governo do Estado, por meio 
do Departamento Estadual de Trân-
sito,  se empenha na formulação de 
políticas que sejam capazes de re-
duzir o índice de acidentes nas vias 
urbanas e nas estradas, de forma a 
evitar mortes e ferimentos em mo-
toristas e pedestres. Com esse obje-
tivo, foram adotadas ações fiscali-
zadoras e educativas, assim como a 
sinalização dos municípios e a ins-
talação do Vapt Vupt Padrão Detran. 

Uma ação de destaque do De-
tran é a Balada Responsável. Lança-
do em 30 de setembro de 2011, o 
programa busca o cumprimento da 
Lei Seca e a consequente redução 
do número de acidentes de trânsi-
to causados pela ingestão de bebi-
da alcoólica, por meio da educação 
para o trânsito e da fiscalização. 

São distribuídos materiais edu-
cativos e realizadas blitzem na Re-
gião Metropolitana de Goiânia e 
nos principais destinos turísticos do 
Estado durante períodos de feriados 
prolongados. Conforme o Batalhão 
de Trânsito, a Balada Responsável 
propiciou a redução de 22% no nú-
mero de acidentes no período no-
turno, nos municípios onde o pro-
grama é realizado.

Detranzinho
Outro projeto educativo do De-

tran é o Detranzinho, lançado em 
setembro de 2013, com o objetivo 
de sensibilizar os estudantes das re-
des pública e privada de ensino a 
praticarem e multiplicarem conhe-
cimentos sobre as boas práticas no 
trânsito. A metodologia usada é o 
Aprender Fazendo. De setembro de 
2013 a fevereiro de 2014 já foram 
atendidos 2.730 alunos. 

A Gerência de Educação para o 
Trânsito do Detran desenvolve tam-
bém palestras educativas nas es-
colas. Desde 2011 já foram profe-
ridas 1.862 palestras, abrangendo 
50.668 alunos. O aspecto mais re-
levante é que a criança já cresce 
com a consciência de que é preciso 
conhecer e respeitar as leis.

Trânsito mais humanizado e seguro

Veículos abordados 153.113
Pessoas abordadas em blitz 756.595
Veículos apreendidos  5.885
Autos de infração diversos 31.111
CNHs retidas   8.789
CRLV recolhido  6.596
Testes do bafômetro 117.379
Recusa do teste do bafômetro  5.836
Auto de infração art. 165 (*) 7.781
Auto de infração art. 306 (*) 452

Balanço da Balada Responsável

Fonte: Detran

Programa Balada Responsável realizado em Goiânia e no interior pelo Dentran tem resultados positivos
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(*) Código de Trânsito Brasileiro
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O Programa Goiás Sinalizado, 
lançado no início de 2012, levou si-
nalização horizontal e vertical para 
61 municípios goianos. No período 
de 2012 a 2013 foram reformados 
seis Ciretrans, nas cidades de Jussa-
ra, Jataí, Santa Helena, Rio Verde, 
Pires do Rio e Inhumas. O objetivo 
é dar maior qualidade aos servido-
res e usuários que utilizam os servi-
ços do Detran.

O Detran também tem investin-
do na Tecnologia da Informação 
(TI), com o objetivo de dar maior 
qualidade e celeridade no atendi-
mento ao cidadão e reduzir fraudes 
no processo de obtenção da Cartei-
ra Nacional de Habilitação (CNH).

Ações realizadas na área de TI (2011-13)
Aquisição de 600 novos computadores. 
Reformulação do portal Detran e criação de Intranet para comunicação interna

Substituição de todos os sistemas finalísticos do Detran por novos sistemas 
Web, mais modernos e flexíveis.

Biometria em todas as etapas do processo de obtenção da CNH (Clínicas, 
CFC e Vapt Vupt)

Prova eletrônica de Legislação de trânsito

Disponibilização de 28 novos serviços na internet

Atualização de 100% dos links de comunicação entre o Detran, Ciretrans 
e Vapt Vupts

Implantação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
(GED) e Workflow

Implantação do Sistema de BI (Busines Inteligence) para facilitar a extração de 
relatórios Gerenciais e estratégicos

Mapeamento dos principais processos de negócio do Detran/GO através da 
parceria com o Escritório de Processos da Segplan

Desenvolvimento do Sistema da Dívida Ativa do Detran/GO

Pelo Programa Detranzinho, mais de 50 mil alunos do ensino fundamental tiveram aulas sobre trânsito Uso do bafômetro ajuda a reduzir acidentes

Programa Cidade Sinalizada atendeu municípios 
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Programa 
estimula a 
sinalização 
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Nos últimos anos, o poder pú-
blico estadual adotou novo 
conceito de gestão na ad-

ministração penitenciária, um dos 
setores mais sensíveis da área pú-
blica, por suas características, que 
tratam da aplicação das leis e da 
Justiça. Para solucionar problemas 
e melhorar o sistema, o Governo 
do Estado transformou a Agência 
do Sistema Prisional em Secreta-
ria de Administração Penitenciária 
e Justiça (SapeJus), que vem ado-
tando uma série de medidas para 
humanizar os presídios e melhorar 
as condições dos condenados que 
precisam cumrpir penas em decor-
rência de delitos cometidos.

Os resultados são positivos. 
Tanto que os trabalhos de ressocia-
lização e reintegração social de-
senvolvidos pela SepeJus ganha-
ram destaque nacional positivo no 
início deste ano em matéria veicu-
lada pelo jornal Folha de São Pau-
lo, com o título Prisões-modelo 
apresetam soluções para crise car-
cerária no Brasil. 

Conforme o jornal, Goiás está 
entre os Estados que têm aplicado 
algumas características de prisões 
consideradas modelo, como estí-
mulo ao contato dos reeducandos 
com seus familiares e com a co-
munidade, oportunidade de traba-
lho, capacitação profissional e as-
sistência jurídica.

Novo conceito de gestão 
humaniza o sistema 

Administração Penitenciária

Outra iniciativa são as atividades ocupacionais, para evitar que os apenados permaneçam na ociosidade

Com foco na recuperação, SapeJus cria as condições para a capacitação dos detentos, como em Goianésia

JUSTIÇA

Trabalhos de ressocialização e reintegração social desenvolvidos pela SapeJus ganharam 
destaque nacional em matéria do jornal Folha de São Paulo, versando sobre prisões-modelo.
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JUSTIÇA

O Governo do Estado se empe-
nha em ampliar o número de va-
gas em unidades prisionais. Desde 
2011 vem promovendo reformas e 
ampliações de presídios, além de 
investimentos em construção. Um 
exemplo é a ampliação do Centro 
de Inserção Social de Anápolis e o 
Posto de Saúde da unidade. A inau-
guração ocorreu em março. O novo 
pavilhão é isolado com 86 celas, 
área de banho de sol e área de visi-

ta íntima. Até o fim deste ano, será 
concluído o novo presídio estadual 
de Anápolis, com 300 vagas. 

Atualmente a Secretaria tem 
aproximadamente 32% da popula-
ção carcerária trabalhando ou en-
volvidos em atividade laboral. São 
88 unidades administradas pela 
SepeJus que somam mais de 13 mil 
reeducandos. A média nacional de 
reeducandos envolvidos em ativi-
dade laboral é de 10%, o que faz 

de Goiás destaque nacional neste 
quesito. Além disso, a ressocializa-
ção nos presídios de Goiás se des-
taca pela capacitação profissional, 
educação, religião, humanização 
das visitas e atendimento jurídico.

Medidas para qualificar e ocupar 
a mão de obra dos presos também fo-
ram adotadas, assim como realizados 
todos os esforços para inserir o reedu-
cando em atividades educacionais. o 
que é uma realidade em Goiás. 

Ampliação da unidade prisional de Valparaíso de Goiás, , com 24 celas a mais Unidade prisional em construção na cidade de Novo Gama, com 300 vagas 

Em outra ação, o Governo do Estado constrói com celeridade o novo presídio em Anápolis, com 300 vagasEm Anápolis, Centro de Inserção ganhou 86 vagas
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Esforço para elevar número de vagas



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO
Goiânia, abril/maio de 2014110

Tornozeleiras eletrônicas já são utilizadas para monitorar os reeducandos Unidade penal em construção com 64 vagas no município de Pirenópolis
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Obras em andamento para melhorar estrutura
Anápolis – Construção de presídio para 300 presos com previsão de entrega para 
dezembro de 2014

Construção de bloco com 97 vagas para presos que trabalham na Casa de Prisão 
Provisória

Continuidade das providências para construção do complexo Odenir Guimarães, 
em Aparecida, em substiuição ao antigo complexo, sendo 897 vagas novas e 703 
em substituição às existentes no velho presídio

Águas Lindas – Obra de presídio licitada e contratada com 300 vagas

Novo Gama – Construção do presídio também com 300 vagas

Formosa – Obra licitada e contratada de presídio com 300 vagas

Planaltina – Presídio com 388 vagas, aguarda aprovação pelo Departamento 
Penitenciário Nacional

Pirenópolis – Em construção unidade penal com capacidade para 64 pessoas, 
com previsão de entrega no mês de julho

Anápolis – Aumento de 86 vagas à capacidade atual do Centro de Inserção Social

Planaltina – Em construção unidade penal com 86 vagas anexa à cadeia pública

Novo Gama – Acréscimo de 24 vagas na Cadeia Pública

Valparaíso – Acréscimo de 24 vagas na Cadeia Pública

Santo Antônio do Descoberto – Acréscimo de 48 vagas na Cadeia Pública

Jataí – Aumento de 86 vagas em relação à capacidade atual, com previsão de 
entrega em julho

Jaraguá – Obra para ampliação da Cadeia Pública com 60 vagas

Este ano foi implementado o uso 
de tornozeleiras eletrônicas para 
monitoramento dos reeducandos 
do regime semiaberto. A partir da 
implantação do processo, os pre-
sos monitorados serão acompanha-
dos por uma Central de Observação 
com logística técnica que acusa por 
onde eles passam. Caso haja alguma 
tentativa do preso de violar o equi-
pamento ou sair da zona geográfica 
estabelecida para ele circular, a área 
de Segurança Penitenciária é acio-
nada para que providências sejam 
tomadas. A SapeJus realizou curso 
de Monitoramento e Fiscalização 
Eletrônica para qualificar servidores 
do órgão para o trabalho de acom-
panhamento e observação do uso 
das tornezeleiras eletrônicas.

Também foi criado o GoiasPen, 
um software desenvolvido para aju-
dar os gestores das unidades prisio-
nais no controle dos eventos que 
ocorrem nesses locais. O progra-
ma pode ser alimentado com dados 
da população carcerária, de modo 
a que todos os atores da execução 
penal – Poder Judiciário, Ministé-
rio Público, Segurança Pública, etc) 
possam dispor de toda e qualquer 
informação relacionado ao sistema 
prisional goiano em tempo real, o 
que molhora a execução da pena. 

Monitoramento com tornozeleiras 
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Atendimento da Defensoria Pública facilita acesso da população carente aos serviços advocatícios
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O acesso à Justiça é condição 
indispensável para o pleno exercí-
cio da cidadania. Não pode haver 
distinção entre as pessoas que têm 
condições de constituir um advo-
gado para defender seus interesses 
e aquelas que não têm, sob pena 
de perpetuar a injustiça. No Esta-
do de Goiás, esse papel é desem-
penhado pela Defensoria Pública. 
Mesmo ainda não contando com a 
estrutura ideal, o número de aten-
dimentos realizados aumenta a 
cada ano. Em apenas três anos, de 
2011 a 2013, o total de assistidos 
cresceu 128,28%.

A partir da instalação da Defen-
soria Pública, foram desenvolvi-
das diversas ações para garantir o 
acesso à Justiça, como a implanta-
ção da área específica para aten-
dimento em execução penal, a 
criação e distribuição da Cartilha 
Justiça Cidadã e os projetos Defen-
soria na Escola, Defensoria Itine-
rante, Pré-Processual e Banca de 
Conciliação.

Para garantir às pessoas presas o 
amplo acesso à Justiça, a Defenso-
ria Pública implantou, em 2014, o 
Projeto Revisando a Liberdade, por 
meio do qual os presos provisórios 
e os que já cumprem pena e não 
têm advogado possam ter acesso 
direto aos defensores públicos para 
o acompanhamento de seus pro-
cessos criminais e penais. A primei-
ra etapa foi realizada na Casa de 
Prisão Provisória. Do total de 1.900 
detentos, 543 solicitaram o atendi-
mento da Defensoria Pública.

Presença no interior
Outra ação é a Defensoria Itine-

rante, iniciada em 2012 em parce-
ria com o Programa Vapt Vupt para 
levar serviços jurídicos gratuitos 
ao interior do Estado. No primeiro 
ano, de março a dezembro, foram 
realizadas 19 edições do projeto, 
beneficiando moradores de 30 mu-
nicípios goianos. Naquele ano, fo-
ram realizados 442 atendimentos 
e abertos 169 processos judiciais. 

Defensoria Pública, justiça para todos

Em 2013, a Defensoria Itinerante 
foi ampliada e passou a integrar o 
Programa Governo Junto de Você.

O Programa Pré-Processual foi 
implantado em 2013, para ofere-

Ano Atendimentos
2011 79.676
2012 160.449
2013 181.890

Evolução nos atendimentos

543 pessoas atendidas pelo Projeto 
Revisando a Liberdade

93,65% de acordos pré-processuais

13 mil estudantes e familiares 
atendidos pelo Projeto Defensoria
nas Escolas

cer aos assistidos solução de con-
flitos de forma célere, sem neces-
sidade de recorrer à Justiça. Entre 
os meses de janeiro e dezembro de 
2013, foram designadas para o 2º 
Centro Judiciário 1.490 audiências 
de conciliação pré-processuais, 
das quais foram realizadas 898, 
que resultaram em 841 acordos 
em audiências. O índice de acor-
dos chegou a 93,65%.

A Defensoria Pública atua tam-
bém na formação dos cidadãos, 
por meio do Projeto Defensoria 
nas Escolas, criado em 2012. Re-
alizado em parceria com a Secre-
taria Estadual da Educação, ele 
consiste na realização de pales-
tras, apresentação de vídeo e en-
trega de cartilhas. Em 2012, mais 
de 1.500 alunos receberam orien-
tação direta sobre cidadania e seus 
direitos. De forma indireta, o pro-
jeto já alcançou cerca de 13 mil 
estudantes e familiares.
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O s poderes são indepen-
dentes e harmônicos entre 
si. Em Goiás, esse preceito 

constitucional não apenas é segui-
do como é a base para uma rela-
ção de respeito e harmonia entre 
o Executivo e os demais poderes. 
Ao longo desses mais de três anos, 
em que houve três gestões à fren-
te do Tribunal de Justiça, o Gover-
no de Goiás atua em parceria com 
o mesmo e oferece apoio integral 
aos projetos realizados, visando 
a melhoria das instalações físicas 
do Poder Judiciário.

Os recursos do Fundo de Rea-
parelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário (Fundesp), cuja 
gestão foi delegada ao Tribunal de 
Justiça pelo Governo do Estado, 
foram fundamentais para a cons-
trução de novos prédios em todo o 
Estado e, mais recentemente, pe-
los investimentos na ampliação e 
readequação dos já existentes. A 

compreenção é que essas ações 
são imprescindíveis para demo-
cratizar o acesso à Justiça, con-
dição para o pleno exercício da 

Reformas e ampliações para 2014

Cidade de Goiás – Reforma do Juizado
Catalão – Reforma
Goiânia – Reforma/Banheiros/Complexo
Goiânia – Ampliação do Juizado da 
Infância
Goiânia – JE Liberdade – Reforma geral
Goiânia – JE Rio Formoso – Reforma 
geral
Goiânia – JE Parque Atheneu – 
Reforma geral
Goiânia – JE Guanabara – Reforma 
geral
Goiânia – JE Aeroviário – Reforma geral
Caiapônia – Cobertura do 
estacionamento

Israelândia – Ampliação
Itaguaru – Ampliação
Jandaia – Ampliação
Paraúna – Reforma
Leopoldo de Bulhões – Ampliação 
Nova Crixás – Ampliação
Uruana – Ampliação
Serranópolis – Ampliação
Santa Terezinha de Goiás – Ampliação
Goiatuba – Reforma
Senador Canedo – Ampliação
Goiânia – Reforma/Centro de Distribuição
São Miguel do Araguaia – Reforma geral
Goiânia – Reforma/Carceragem/
Complexo

Futura sede do Fórum Cível de Goiânia, a maior obra 
em construção pelo Poder Judiciário no momento
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Harmonia Judiciário-Executivo 
democratiza o acesso à justiça 

Fundesp

cidadania. Desse modo, a coope-
ração e o relacionamento harmô-
nico que há entre o Judiciário e 
o Executivo tém sido fundamen-
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Obras entregues 2011/2014 (construção e reforma)

2011/2012 – Comarcas
Goianápolis
Anápolis – 1º Juizado Especial Cível
Anápolis – 2º Juizado Especial Cível
Cumari
Valparaíso de Goiás
Bom Jesus
Estrela do Norte
Mara Rosa
Novo Gama
Barro Alto
Nova Crixás
Urutaí
Acreúna
Panamá
Cachoeira Dourada
Cocalzinho de Goiás
Montes Claros de Goiás
Creche do Tribunal de Goiás
Goiandira
Jandaia
Flores de Goiás
Israelândia
Itaguaru
Itauçu
Fazenda Nova
Carmo do Rio Verde

Leopoldo de Bulhões
Santa Terezinha de Goiás

2012/2013
Formoso
Montividiu
Pontalina
Araçu
Aruanã
Serranópolis
Ipameri
Maurilândia
Hidrolândia
São Luís de Montes Belos
Rialma
Ceres
Iaciara

2013/2014
Planaltina
Morrinhos

Construções em 2014
Firminópolis - Fórum - 1 Vara Simples
Nazário - Fórum - 1 Vara Simples
Cidade de Goiás - Fórum - 2 Varas
Goiânia - Construção do Pleno
Goiânia - Construção de estacionamento

Nova sede do 
Fórum de Morrinhos: 
mais conforto e 
agilidade no 
atendimento 
aos usuários.

Fórum de Itaberaí, 
que passou por 

completa reforma, 
presta serviços de 

qualidade à população

Tr
ib

un
al

 d
e 

Ju
sti

ça
/D

ivu
lg

aç
ão

Tr
ib

un
al

 d
e 

Ju
sti

ça
/D

ivu
lg

aç
ão

tal para a execução de um grande 
número de obras, especialmente a 
construção de fóruns em cidades 
do interior. Além disso, o Fundo 
de Reaparelhamento é fundamen-
tal para a modernização das uni-
dades já existentes, principalmen-
te com a compra de equipamentos 
de informática.

Fórum Cível
A principal obra do Poder Ju-

diciário em andamento no Estado 
é a construção do Fórum Cível de 
Goiânia, no Park Lozandes. Com 
investimento de R$ 87,4 milhões, 
o prédio está sendo edificado em 
área de 57 mil metros quadrados, 
terá 11 pavimentos e 867 vagas 
de estacionamento. A unidade irá 
abrigar 60 varas cíveis da capital, 
melhorando os serviços prestados.

A prática do exercício harmo-
nioso entre os poderes é uma po-
lítica que vem sendo mantida a 
cada gestão no Judiciário goiano, 
sempre com foco na melhoria do 
atendimento à população do Esta-
do. Com planejamento e uso ra-
cional dos recursos, todas as re-
giões do Estado são contempladas 
com obras do Poder Judiciário.
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Com prédios construídos no sé-
culo passado – alguns deles na épo-
ca da fundação de Goiânia – que 
não possuem mais área para expan-
são, o Tribunal Regional Eleitoral e 
o Tribunal de Contas do Estado e a 
Justiça Federal enfrentam dificulda-
des para atender à demanda cres-
cente por seus serviços. Sensível a 
essa situação, o Governo de Goiás 
doou áreas para a construção das 
novas sedes desses órgãos, num to-
tal de 153 mil metros quadrados. As 
áreas ficam na Fazenda Retiro, no 
Setor Jaó, na Região Leste de Goi-
ânia. O governo do Estado também 
doou uma área ao Ministério Públi-
co do Estado de Goiás no município 
de Caldas Novas para a construção 
da sede das Promotorias de Justiça 
naquela cidade. As doações ocorre-
ram em novembro de 2012.

O terreno doado ao TRE tem área 

Governo doa terrenos ao TRE, TCE 
e Justiça Federal para novas sedes 

de 25 mil metros quadrados e o da 
Justiça Federal, 35 mil metros qua-
drados. A área entregue ao TCE pelo 
governo do Estado é de 93.027,48 
metros quadrados. Já o Ministério Pú-
blico recebeu uma área de 3.004,88 
metros quadrados em Caldas Novas. 
Com exceção do terreno de Caldas 
Novas, os demais foram desmembra-
dos de uma área maior situada na Fa-
zenda Retiro, próximo ao Aeroporto 
Santa Genoveva e ao Centro de Trei-
namento do Vila Nova. As obras do 
TCE estão adiantadas.

Importância
Para atender a toda a sua deman-

da, atualmente o Tribunal Regional 
Eleitoral tem de alugar um prédio, 
além de sua sede na Praça Cívica, 
que já teve um anexo construído. 
Já a Justiça Federal atualmente está 
distribuída em três locais da capital, 

Nova sede do Tribunal de Contas do Estado, em construção na região da Fazenda Retiro, Setor Jaó. Parceria com Governo do Estado garantiu doação do terreno

também dependendo de pagar alu-
guel e com uma estrutura que já não 
comporta o grande volume de pro-
cessos e pedidos de atendimento.

Já o Tribunal de Contas do Estado 
abriu licitação, em julho de 2011, 
para a construção de sua nova sede 
administrativa, no valor estimado de 
R$ 44,5 milhões. O contrato com a 
empresa vencedora da licitação foi 
assinado em junho de 2012. 

Nos últimos anos, o governo do 
Estado doou ou concedeu termos de 
entrega ou cessão de uso de terre-
nos em Goiânia para a construção 
da sede do Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região, do edifício-se-
de do Ministério Público Estadual, 
do Tribunal de Justiça/Fórum Crimi-
nal, do Tribunal de Justiça/Juizado 
da Infância e da Juventude, e da As-
sociação dos Magistrados do Estado 
de Goiás (Asmego).
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Construção
Unidades construídas - 4.437
Unidades em construção - 19.883
Unidades em contratação - 66.870
 
Reforma e ampliação
Famílias atendidas - 17.394
Famílias a serem atendidas em 2014 - 46.857
 
Melhoria do imóvel
Famílias atendidas - 4.428
Famílias atendidas (casas de placa) - 2.000
 
Escrituras (Programa Casa Legal)
Imóveis já regularizados - 7.700
Imóveis em processo de regularização - 38.000

Habitação

Governo garante moradias 
dignas para 36 mil famílias

PROTEÇÃO SOCIAL

De 2011 até agora, o Programa Cheque Mais Moradia já liberou cerca de R$ 210 milhões 
para construção, reforma e ampliação de moradias e para equipamentos comunitários. 

A Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab) foi reestrutu-
rada na atual administração 

estadual para assumir o papel de 
construtora e indutora do processo 
de desenvolvimento da habitação 
de interesse social em Goiás. O 
atendimento prioritário da Agência 
é destinado às famílias com ren-
da mensal de até três salários mí-
nimos, que representam 91% do 
déficit habitacional do Estado, es-
timado em 163 mil moradias pela 
Fundação João Pinheiro (MG).

Dessa forma, desde 2011, a 
Agehab tem desenvolvido progra-
mas na área de habitação de inte-
resse social, beneficiando centenas 
de famílias goianas com a realiza-

Residencial João Paulo II em Goiânia é um dos muitos conjuntos habitacionais construídos pelo Governo Estadual em parceria com instituições federais
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Programa Mais Moradia ção do sonho da casa própria ou da 
melhoria das condições da moradia. 
O Cheque Moradia foi reformulado 
na atual gestão, transformando-se 
em Cheque Mais Moradia, para atu-
ar em todos os programas federais e 
municipais de habitação. Atualmen-
te o Governo Estadual não entre-
ga somente o cheque, mas garante 
por meio de convênios e parcerias a 
construção da moradia, que é assu-
mida pela Agehab. No balanço ge-
ral, desde 2012, o Governo do Esta-
do já liberou, por meio do Cheque 
Mais Moradia, R$ 210 milhões para 
construção, reforma e ampliação 
das moradias e equipamentos co-
munitários em diversos municípios. 
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Em todo o Estado, 
a cena se repete: 

famílias felizes 
por terem acesso 

à moradia própria 
graças ao apoio 
governamental
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Escrituras para mais de 9 mil famílias
Em 2011 foi criado o Programa 

Casa Legal – Sua Escritura na Mão, 
de regularização fundiária de bair-
ros e imóveis instalados em áreas de 
domínio do Estado. Famílias mora-
doras na Região Noroeste de Goiâ-
nia foram as maiores beneficiadas 
pelo Programa.

Para acelerar a construção de mo-
radias novas, reformar casas antigas 
e regularizar a escritura para maior 
número de pessoas, o Governo Es-
tadual criou diversas modalidades 
de atendimento, focando em todos 
os principais públicos-alvos do pro-
grama habitacional. São elas as mo-
dalidades de reforma e ampliação, 
melhoria, substituição de placas por 
paredes de alvenaria e ainda a mo-
dalidade comunitário, para constru-
ção e melhorias de equipamentos 
usados em comum pela sociedade.

Moradia Rural
Outro programa desenvolvido 

pela Agehab é o Moradia Rural. Até 
agora 1.590 famílias foram beneficia-
das com a construção e reforma de 
moradias rurais. O programa obede-
ce aos costumes da cultura rural, com 
a construção de casas amplas (de 80 
metros quadrados de área) e avaran-
dadas. O Moradia Rural foi premiado 
pela Caixa Federal como Melhores 
Práticas de 2012. A parceria com o 
Cheque Mais Moradia, para constru-
ção e reforma de moradia rural, está 
aberta a cooperativas, associações de 
produtores e entidades afins.

Cheque Mais Moradia - 2012/2014 
Modalidade construção
Ampliação do valor de R$ 5 mil para até R$ 20 mil
4.521 moradias construídas 
19.883 moradias contratadas e iniciadas em 180 municípios
66.870 moradias em 147 municípios em contratação junto à Caixa Econômica 
Federal

Modalidade Reforma/Ampliação
O valor era de até R$ 3 mil exclusivamente para reforma. Hoje também contempla a 
ampliação da moradia
A família recebe R$ 3 mil para reforma a ampliação
17.394 famílias beneficiadas com investimento total de R$ 38,7 milhões
46.857 famílias a serem atendidas por convênios em execução até o fim de 2014 

Modalidade Melhoria
Criação desta modalidade, com valor de R$ 3 mil
Recursos são empregados na construção de muro, área de serviço, assentamento de 
cerâmica e forro, entre outros 
Em 2013, no aniversário de 80 anos de Goiânia, 2 mil famílias do Residencial Real 
Conquista foram beneficiados, com investimentos de R$ 6 milhões no bairro
Em todo o Estado, 4.428 famílias beneficiadas, com investimentos de R$ 13,2 milhões

Modalidade Placa
Criação desta modalidade, no valor de R$ 10 mil. Recurso é destinado a famílias 
moradoras das antigas casas de placa, para substituí-las por alvenaria
Em execução convênio para atendimento a mais de 2 mil famílias no Estado, 
moradoras de antigas Vilas Mutirões

Modalidade Comunitário
Destina-se à construção e reforma de equipamentos públicos, como creches, centros 
comunitários, praças e centros de convivência de idosos. É liberado mediante 
convênio com prefeituras e entidades filantrópicas,
É composto das sub-modalidades construção/ampliação e reforma de equipamentos 
comunitários
Na sub-modalidade construção/ampliação, valor foi ampliado de R$ 60 mil para R$ 191 mil
Na sub-modalidade reforma, o valor subiu de R$ 16 mil para R$ 60 mil
284 equipamentos comunitários implantados ou em implantação, beneficiando 102 
municípios, com investimento de R$ 19,4 milhões
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Resultados do Programa Casa Legal 
Em todo o Estado
Mais de 9 mil escrituras registradas em cartório já foram entregues 
gratuitamente para famílias beneficiadas
50 municípios já receberam o Casa Legal para regularização de moradias em 87 
bairros implantados em áreas de domínio do Estado
Cerca de 38 mil imóveis estão em processo de regularização
O Programa foi premiado em 2013 pela Associação Brasileira das Cohabs (ABC) 
como o Melhor Programa de Regularização Fundiária do País

Em Goiânia – Região Noroeste
7.000 escrituras entregues gratuitamente para famílias dos bairros Vila Mutirão, 
São Domingos, São Carlos, Floresta, Vitória, Boa Vista e Jardim Primavera.
Mais 16 mil imóveis serão regularizados em 13 bairros da Região Noroeste: 
Vila Mutirão I, II e III; Jardim Curitiba I, II, III e IV; São Domingos, São Carlos, 
Floresta, Vitória, Boa Vista e Jardim Primavera

Pessoas beneficiadas pelos pro-
gramas habitacionais da Agehab 
dão seu depoimento, manifestan-
do contentamento em poder con-
tar com o benefício. Por meio das 
ações da Agência, milhares de fa-
mílias puderam realizar o sonho 
da casa própria, melhorar as con-
dições de suas moradias ou regula-
rizar sua situação fundiária com a 
obtenção da escritura do imóvel.

"Os meninos não tinham libera-
dade para brincar. Agora a história 
é outra. Antes a gente morava como 
agregados na fazenda e a casa não 
era boa. Com esse programa, a gen-
te pode ter nossa casa. Cabe direi-
tinho no bolso", afirma Luciano 
Pereira Silva, casado com Jéssica 
Lorraine e pai de duas crianças. A 
prestação que pagam é de apenas 
R$ 84,00, contra os R$ 200,00 que 
pagava de aluguel anteriormente.

Felicidade
Dona Geralda Lourdes das Dores 

e dona Geolina Godoi Faria são ou-
tros exemplos de quem já recebeu o 
benefício da moradia própria. "Espe-
rei muito por minha casa, mas nun-
ca desisti. Agora chegou o momento 
de ter a recompensa: uma casa para 
chamar de minha", declara dona Ge-
ralda, uma das 450 famílias que re-
cebeu moradia no Residencial João 
Paulo II, em Goiânia, no ano passa-
do. Com ela vivem a filha costureira 
Patrícia Pinto e mais sete netos com 
idade entre dois e 15 anos.

Dona Geolina é muito conhe-
cida no bairro São Carlos, Região 
Noroeste de Goiânia. Com 111 
anos, ela disse que a casa foi o me-
lhor presente que recebeu na vida. 
"Agora não preciso mais de nada. 
Tenho minha casa, com escritura e 
tudo e vou ficar aqui até o dia que 
Deus quiser", afirma com muita sa-
tisfação dona Geolina.

A satisfação 
de quem já foi 
beneficiado

Luciano e esposa Jéssica: contentamento com a casa construída pelo Cheque Mais Moradia/Agehab/Caixa

Dona Geralda feliz com a casa no João Paulo II Dona Geolina, de Goiânia: alegria ao receber casa
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O Governo do Estado tem sua 
atenção voltada para o atendi-
mento das demandas e neces-

sidades dos mais diferentes segmentos 
que integram o tecido social, em es-
pecial aquelas pessoas que vivem em 
situações extremas de carência, dis-
criminação, preconceito e violência. 
Em geral são minorias compostas de 
mulheres desassistidas e grupos étni-
cos, raciais e/ou de orientação sexu-
al, como negros, ciganos, indígenas e 
a chamada comunidade LGBTT (lés-
bicas, gays, bissexuais, transexuais e 
transgêneros). Com foco nesses gru-
pos, a atual administração promoveu 
tno início de 2011 um amplo reorde-
namento da Secretaria de Estado de 
Política para as Mulheres e Promoção 
da Igualdade Racial (Semira), com a 
meta de discutir, definir e executar po-
líticas públicas capazes de assegurar o 
apoio necessário a esses grupos. 

Conscientização
As primeiras ações da Semira se 

concentraram na identificação dos in-
terlocutores para a formulação de um 
planejamento articulado, com envolvi-
mento da sociedade civil, do Judiciário, 
da Segurança Pública, das prefeituras e 
câmaras municipais, das instituições 
de ensino superior e outras organiza-
ções, de modo a institucionalizar par-
cerias orientadas para o alinhamento 
de estratégias de atendimento e acesso 
da mulher e das demais minorias aos 
direitos de segurança, educação, saú-
de, cultura, terra, trabalho, moradia e 
crença. A Semira encarou o grande de-
safio de mobilizar mãos, corações e 
mentes para desconstruir preconceitos, 
repensar valores e formular políticas 
públicas para as questões de gênero, 
raça, etnia e das comunidades de dife-
rentes orientações sexuais. Os resulta-
dos têm sido positivos. 

Atenção especial às mulheres 
e promoção da igualdade 

Políticas públicas

Sede do Centro de Referência Estadual da Igualdade, em Goiânia, um espaço com múltiplas atividades 

Unidades móveis de atendimento às mulhares em situação de vulnerabilidade em povoados e zona rural
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jurídico, social e psicológico às mu-
lheres vítimas de violência doméstica 
no meio rural. Goiás foi o segundo 
Estado a receber o benefício. Já foram 
realizadas mais de duas dezenas de 
viagens às regiões rurais dos municí-
pios. As unidades móveis são levadas 
também para as edições do Governo 
Junto de Você, onde faz atendimen-
to de mulheres para repassar orien-
tações, além de promover atendi-
mentos individuais nas áreas social, 
psicológica e jurídica.

Um dos instrumentos mais rele-
vantes no que se refere ao atendimen-
to das pessoas são os Centros de Re-
ferência Estadual de Igualdade (CREI), 
instituídos legalmente em janeiro de 
2011, que funcionam em Goiânia e 
nos municípios de Anápolis, Cidade 
Ocidental, Goiás, Iaciara, Itumbia-
ra, Morrinhos, Santa Helena e Urua-
çu. Em Goiânia, o CREI funciona na 
Avenida Goiás nº 1.496, Centro, onde 
estão instalados também o Conselho 
Estadual da Mulher (Conem), o Con-
selho Estadual de Promoção da Igual-
dade Racial (Conir) e o Conselho Es-
tadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBTT). 

O local dispõe ainda de espaços 
culturais e educativos, biblioteca, la-
boratório de informática, salas para 
oficinas, espaço para apresentações 
de grupos culturais e outras ferramen-
tas que viabilizam as políticas públi-
cas voltadas para segmentos historica-
mente discriminados. De janeiro de 
2011 até fevereiro deste ano, foram 
realizados 12.867 atendimentos no 
CREI de Goiânia. 

Delegacias
A Semira desenvolveu ações 

também com o objetivo fortalecer 
as existentes e criar novas Delega-
cias Especializadas de Atendimen-
to às Mulheres (DEAM). Isso por-
que, com o advento da Lei Maria 
da Penha, as DEAMs foram obriga-
das a observar os princípios básicos 
que regem a lei em consonância 
com a Constituição Federal, prin-
cipalmente no sentido de dar cum-
primento aos mecanismos criados 
para coibir e prevenir a violência 
contra a mulher. Como consequ-
ência foram implantadas 22 Dele-
gacias, sendo duas em Goiânia e 
20 no interior, nos municípios de 
Águas Lindas, Anápolis, Apareci-
da, Caldas Novas, Catalão, For-
mosa, Goianésia, Itumbiara, Jataí, 
Luziânia, Mineiros, Novo Gama, 
Planaltina, Porangatu, Rio Verde, 
Santo Antônio do Descoberto, Se-
nador Canedo, Trindade, Uruaçu 
e Valparaíso de Goiás. Ainda nes-

ta direção, outra ação importante 
foi a criação de Núcleos Especiali-
zados de Atendimento às Mulheres 
(NEAMs) em municípios que ain-
da não possuem delegacias espe-
cializadas. São seis unidades que 
ficam em Anicuns, Cachoeira Alta, 
Cavalcante, Itapuranga, Minaçu e 
São Luís de Montes Belos.

Em 2013, o Governo de Goiás, 
por meio da Semira, obteve do Go-
verno Federal duas unidades móveis 
(ônibus) destinadas ao atendimento 

Rodadas de discussões de eixos temáticos na 3ª Conferência Estadual da Igualdade Racial (Conepir)

Comenda Zumbi dos Palmares entregue a pessoas que se destacaram em ações contra a discriminação 
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Vez e voz nos Centros de Referência
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Ações e realizações da Semira - 2011/2013
Enfrentamento à violência
Atendimento à comunidade no CREI de Goiânia e no interior
Casas Abrigo - Convênio com Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República para unidades em 
Aparecida, Luziânia, Itumbiara, Jataí e Uruaçu
Casa de Passagem – Valparaíso para acolhimento de 
mulheres vítimas de violência doméstica
Realização de visitas técnicas e domiciliares para atender 
vítimas de violência doméstica, homofobia e racismo

Cursos e palestras
Convênio com Secretaria de Cidadania e Trabalho para 
oferta de cursos de curta duração no CREI nas áreas de 
arte, culinária, estética e dança de salão
Convênio com a Sectec para oferta de cursos no CREI por 
meio do Programa Bolsa Futuro
Termo de cooperação com Instituto Federal Goiano para 
educação profissional
Convênio com PUC-Goiás e UFG para realização de 
estágios curriculares supervisionados no CREI
Realização de palestras de capacitação e orientação em 
Morrinhos e Mineiros
Realização de palestras em instituições públicas e privadas 
em diversos municípios sobre violência doméstica e Lei 
Maria da Penha

Campanhas
Atitude Rosa realizada anualmente no mês de outubro para 
sensibilização sobre importância da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama
Mutirão da Mamografia em parceria com a Secretaria da 
Saúde para prevenir e detectar câncer de mama
Termo de cooperação com Secult para promover o Festival 
de Vídeo Minuto Cidadania para um Mundo Mais Igual

Cultura e arte
Desenvolvido o projeto Show Mulheres em parceria com o 
Centro Basileu França em homenagem aos movimentos 
feministas de Goiás
Organizada amostra O Olhar da Arte na Condição Feminina 
apresentada em Goiânia e Ceres, Aparecida e Itapuranga
Exposição de fotografias Esse é o meu Lugar, na cidade de 
Goiás, de alunas da Escola Família Agrícola
Realização de mostras de cinema no Cine Cultura, alusivas 
às comemorações do Dia Internacional da Mulher

Igualdade racial e étnica
Visitas a comunidades quilombolas em Barro Alto e 
Goianésia para conhecer principais necessidades e 
dificuldades e encaminhar solução para problemas

Ciclo de debate Pró-Capoeira para reconhecimento da atividade 
como profissão e como importante vetor de cultura
Oficina de editais para criadores e produtores negros para 
capacitar os artistas para participar das concorrências em editais 
do Governo Federal
Rodas de conversas realizadas nos municípios e em Goiânia 
com foco na população negra, abordando temas como 
sexualidade, violência e conquistas
Semana dos povos indígenas – diálogo para levantar 
necessidades e garantir a sua participação nos programas de 
inclusão social, saúde e educação
Realização do encontro Mulheres Negras em Pauta com foco 
em temáticas como violência, autonomia, empoderamento e 
conquistas
Preparação para 3ª Conferência Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial (Conepir)
Comenda Zumbi dos Palmares – Entrega realizada com objetivo 
de agraciar personalidades que se destacaram em ações contra 
a discriminação racial

Diversidade
Visitas técnicas e monitoramento das denúncias formalizadas ao 
Disque Direitos Humanos – Disque 100 sobre violência contra a 
população LGBTT
Participação na 4ª Marcha Nacional contra Homofobia no DF
Participação na Marcha Contra a Homofobia em Goiânia
Participação no 1º Seminário Goiano de Diversidade Sexual e 
Direitos Humanos
Parceria com a Secretaria da Saúde para fortalecer ações do 
Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTT
Parceria com a SSP para atendimento das demandas específicas
de gênero e diversidade sexual em relação à violência
Realização da 2ª Conferência Estadual de Políticas Públicas 
para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

Outras atividades
Convênio Mulheres Rurais, firmado com Ministério do 
Desenvolvimento Agrário no valor de R$ 1,5 milhão para 
fortalecimento da autonomia econômica das mulheres rurais
3ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres – Goiás. 
Igualdade, Autonomia e Respeito às Diferenças.
2º Seminário Estadual de Direitos Humanos sobre o tema Tráfico 
de Pessoas: Prevenção, Acolhimento e Repressão
Comemoração anual do Dia Internacional da Mulher (8 de março)
Organização do bloco de carnaval “mulher sempre mais 
prevenida” para conscientizar sobre DST e dengue
Comemoração do Dia da Servidora Pública com café da manhã 
e oficinas temáticas
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A assistência social é uma polí-
tica pública, direito do cida-
dão que dela necessita e um 

dever do Estado. Prevista na Cons-
tituição Federal, é uma política so-
cial que integra a seguridade social 
brasileira, de caráter não contribu-
tivo para garantir o acesso a recur-
sos mínimos e provimento de condi-
ções para atender demandas sociais 
e promover a universalização dos 
direitos dos cidadãos menos favo-
recidos. Em Goiás, as ações do go-
verno do Estado são executadas pela 
Secretaria de Cidadania e Trabalho e 
pela Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), neste caso em face de 
contrato de gestão celebrado com o 
Estado. São iniciativas que garantem 
a dignidade humana, com ações em 
áreas como capacitação profissio-
nal, alimentação equilibrada, bene-

Assistência social
com abrangência múltipla 

Organização das Voluntárias de Goiás

fícios e assistência a crianças, ido-
sos, mães adolescentes, voluntários 
e romeiros, entre outros.

Uma das políticas de maior al-
cance da OVG foi a criação do Res-
taurante Cidadão, que hoje conta 
com oito unidades no Estado. Só as 
duas de Goiânia, a de Anápolis e a 
de Aparecida de Goiânia (inaugu-
rada em 2013), serviram 4,629 mi-
lhões de refeições de 2011 a 2013. 
Nos dois restaurantes de Luziânia e 
no de Rio Verde, que são mantidos 
em parceria com as prefeituras, fo-
ram 1,222 milhão de refeições no 
mesmo período. A mais nova uni-
dade foi aberta na UEG de Anápo-
lis, em fevereiro deste ano, e ser-
ve mil refeições diárias. A previsão 
para 2014 é servir mais de 3 milhões 
de refeições nos oito restaurantes do 
programa na capital e no interior.

Restaurante Cidadão, 
um dos programas
mais abrangentes da
OVG. Diariamente, 
milhares de pessoas 
se alimentam nas 
oito unidades em 
funcionamento, com 
refeições a um R$ 1,00
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OVG em números

7,3 milhões de refeições servidas de 
2011 a 2013
7 mil alunos capacitados
100 mil benefícios entregues
27 Centros de Educação Infantil em 
construção
321 mil cobertores doados
87 mil atendimentos a idosos
12 mil atendimentos na Casa do 
Interior
11 mil adolescentes e jovens 
gestantes atendidas
1.054.000 mil romeiros atendidos
3.376 voluntários capacitados
3 milhões de brinquedos doados
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Novas unidades garantem atendimento a maior número de crianças Até o fim do ano serão construídas unidades como esta em mais 16 cidades

No Criança Cidadã, crianças têm atenção especial, permitindo que os pais possam trabalhar tranquilos

O projeto Criança Cidadã, da 
Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) já concluiu e inau-
gurou quatro Centros de Educação 
Infantil (CEI) em Guapó, Palminó-
polis e Santa Terezinha de Goiás, 
por meio de convênio com as pre-
feituras, e um em Goiânia, por for-
ça de convênio com entidade so-
cial.

Estão em construção outras 16 
unidades nos municípios de Ale-
xânia, Avelinópolis, Corumbaíba, 
Cristalina, Goianira, Ipiranga de 
Goiás, Itapaci, Itumbiara, Mam-
baí, Montes Claros de Goiás, Mu-
tunópolis, Nova Iguaçu e São Mi-
guel do Passa Quatro (convênios 
com os municípios) e Aparecida de 
Goiânia (convênio com entidades).

Retomada
O projeto Criança Cidadã foi 

idealizado pela OVG em parceria 
com o Governo de Goiás e a Agên-
cia Goiana de Habitação (Agehab), 
com a finalidade de construir os 
Centros de Educação Infantil (CEIs) 
para crianças de 6 meses a 6 anos 
de idade. Na primeira etapa do 
projeto, iniciado em 2005, mais 
de cem unidades foram implanta-

Projeto Criança Cidadã chegará
a 20 cidades até o fim do ano

das no Estado. A OVG retomou o 
Criança Cidadã em 2012, firman-
do parcerias também com o De-
tran e a GoiásFomento.

Os CEIs, com capacidade para 
atender até cem crianças, são 
construídos com o apoio de pre-
feituras ou entidades sociais. Ne-
les, as crianças são recebidas em 

espaços diferenciados, ambientes 
seguros e confortáveis, com profis-
sionais preparados e dedicados. As 
unidades atendem às exigências 
do Ministério da Educação (MEC) 
e da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), como a exis-
tência de lactário para incentivo 
ao aleitamento materno.
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Adolescentes e jovens 
com mais de 14 anos 
frequentam  curso de 

informática básica 
oferecido nas Oficinas 

Educacionais 
Comunitárias da OVG

O curso de cabeleiro e 
manicure é um dos mais 
procurados nas OECs da 
OVG. É a certeza de uma 
profissão após a formação

O curso de panificação e 
confeitaria ganha 
cada vez mais adeptos 
de todas as faixas etárias. 
Os profissionais são 
muito requisitados

Curso de corte e costura 
também tem demanda elevada.  

Goiânia é um polo de moda que 
cresce a cada dia

Por meio de convênio com as 
secretarias estaduais de Ciência e 
Tecnologia e da Educação, a OVG 
oferece cursos gratuitos de capa-
citação para jovens a partir de 14 
anos em situação de vulnerabili-
dade social que estejam cursando 
o Ensino Médio em escola públi-
ca. São oferecidos os cursos de Es-
panhol Básico e para Turismo; In-
glês Básico, Instrumental e para 
Turismo; Matemática; Montagem 
e Manutenção de Computadores; 
Informática Básica; Português Ins-
trumental e Redação.

Já as Oficinas Educacionais Co-
munitárias (OECs), unidades Cân-
dida de Morais, Norte Ferroviário e 
Novo Mundo, preparam jovens en-
tre 14 e 29 anos para o mercado de 
trabalho. As três unidades oferecem 
cursos de capacitação gratuitos vol-
tados para promoção social de jo-
vens de baixa renda. São oferecidos 
cursos de Corte e Costura, Modela-
gem, Cabeleireiro, Manicure, Infor-
mática, Arte Culinária e panifica-
ção. A procura é intensa em cursos 
como corte e costura, panificação e 
cabeleireiro.

Aposta na formação profissional
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Show do Natal e muitos brinquedos 
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Natal na Praça, atividade que atrai e agrada milhares de pessoas todos os anos Show do Natal, distribuição de mais de 1 milhão de presentes às crianças

Outra ação que já se tornou tra-
dição e é aguardada todos os anos é 
a campanha Show de Natal. A OVG 
decora toda a Praça Cívica, em Goi-
ânia, com motivos natalinos, com 
muitas luzes, além de instalar a cada 
do Papai Noel. Milhares de pessoas, 
especialmente pais com seus filhos, 
visitam o local, que pelos muitos 
atrativos como shows, apresenta-
ções de corais e orquestras.

Mais ações
De 2011 a 2013, a OVG e o Go-

verno de Goiás doaram 3 milhões de 
brinquedos. Neste ano, a previsão é 

de distribuir mais 1 milhão de brin-
quedos durante o mês de dezembro. 
Para milhares de criança, esse é o 
único presente recebido no Natal.

De 2011 até agora, a OVG reali-
zou mais de 100 mil doações, como 
cadeiras de rodas, colchões d'água e 
caixa de ovo, leites especiais, enxo-
vais para bebê e fraldas, entre outros. 
A distribuição de cadeiras de rodas 
(padrão, higiênica e sob medida) atin-
giu mais de 17 mil. Também foram en-
tregues mais de 33 mil kits de fraldas 
descartáveis geriátricas e infantis, mais 
de 15 mil enxovais para bebês e 27 
mil latas de leites especiais.

Em seu programa mais tradicio-
nal, a campanha Goiás Sem Frio, a 
OVG doou, nos últimos três anos 
321 mil cobertores. Outra área de 
forte atuação da OVG é a de as-
sistência a idosos. O Complexo 
Gerontológico Sagrada Família e 
o Centro de Convivência Vila Vida 
fizeram mais de 87 mil atendi-
mentos a idosos desde 2011, nas 
modalidades asilar, centro dia, 
casa lar e centro de convivência. 
A meta prevista para 2014 é che-
gar a 30 mil atendimentos a pes-
soas da terceira idade.

Meninas de luz
A gravidez precoce é outra si-

tuação contemplada pelos pro-
gramas sociais da OVG. O Proje-
to Meninas de Luz, desenvolvido 
pelo Centro Social Dona Gerci-
na Borges Teixeira, realizou mais 
de 11 mil atendimentos a adoles-
centes e jovens nesses mais de três 
anos. Elas são acompanhadas du-
rante a gravidez e depois do nas-
cimento dos bebês. A meta é reali-
zar 3,2 mil atendimentos em 2014, 
envolvendo não apenas as ado-
lescentes grávidas, mas também 
seus familiares. As ações sociais 
da OVG são muitas e abrangem to-
dos os segmentos que precisam do 
apoio da instituição.No Centro de Convivência Vila Vida, pessoas idosos recebem atenção especial conforme sua idade

Cr
ist

in
a 

Ca
br

al



ECONOMIA & DESENVOLVIMENTO
Goiânia, abril/maio de 2014 125

SE
CT

/C
om

un
ic

aç
ão

 S
et

or
ia

l

SE
CT

/C
om

un
ic

aç
ão

 S
et

or
ia

l

Programa Renda Cidadã é grande ajuda para milhares de famílias goianas Programa Pão e Leite beneficia pessoas atendidas por entidades filantrópicas 

Nos últimos anos, uma das 
maiores preocupações do Gover-
no foi garantir o crescimento eco-
nômico do Estado, mas com distri-
buição de renda capaz de garantir 
a melhoria de vida da população, 
sobretudo daqueles mais carentes. 

Para dar maior dignidade à 
população em situação de ris-
co social no Estado, o Governo 
instituiu, ainda no ano 2000, o 
Programa Renda Cidadã, que ga-
rante a concessão do auxílio fi-
nanceiro mensal de caráter com-
pensatório e redistributivo. Nos 
últimos três anos foram atendidas 
65,6 mil famílias, que passaram 
a receber ajuda em valores que 
variam de R$ 80,00 a R$ 160,00 
para bancar as despesas domésti-
cas, principalmente com alimen-
tação. Agora, o Governo estuda a 
possibilidade de reajustar esse va-
lor para até R$ 250,00 mensais.

Além disso, o Governo também 
instituiu ajuda financeira para 497 
entidades filantrópicas e hospitais 
para bancar o pagamento mensal 
de contas de água, esgoto e energia 
elétrica. E mais: concedeu benefí-
cio para essas entidades adquirirem 
pão e leite para garantir a alimen-
tação de seus beneficiários. No fim 

Renda Cidadã, apoio para as famílias
Ano Famílias atendidas
2011 60 mil 
2012 65,6 mil
2013 55,7 mil
2014 (*) 52,6 mil

(Houve redução da quantidade de famílias 
atendidas em razão da melhoria de renda 
dos beneficiários)

(*) - Previsão

Renda Cidadã

Ano Beneficiados
2011 11.771
2012 18.467
2013 41.825
Jan/mar de 2014 4.654

Passaporte do Idoso 

do ano passado, o valor do benefí-
cio foi reajustado em 50%. O repas-
se mensal que antes era de R$ 0,80 
por pessoa passou para R$ 1,20.

Balcão de Direitos
Para levar serviços públicos à 

população que mora distante e em 
locais de difícil acesso aos servi-
ços básicos, o Governo do Estado, 

através da Secretaria de Cidadania 
e Trabalho, instituiu os programas 
Balcão de Direitos e Cidadania nos 
Bairros. Nos últimos três anos, as 
ações do Balcão de Direitos foram 
levadas a mais de 120 municípios, 
atendendo a 419 mil pessoas em 
todo o Estado. 

Dentre os serviços prestados à 
população estão as emissões de 
CPF e de carteiras de identida-
de e de trabalho, o Passaporte do 
Idoso e o Cartão do Deficiente, 
prestação de orientação jurídica, 
serviços de fotografias para do-
cumentos, de cópia de documen-
tos, cortes de cabelo e limpeza de 
pele, orientação sobre os malefí-
cios das drogas além de oferecer 
aividades de lazer para as crian-
ças. Já a Cidadania nos Bairros re-
alizou 210 mil atendimentos e be-
neficiou 86 mil pessoas.

Outra ação social do Governo 
é o Projeto Legalização Civil que 
visa proporcionar aos casais de 
baixa renda, que já convivem ma-
ritalmente, a oportunidade de le-
galizar a união, através do custeio 
das despesas cartoriais. Mais de 2 
mil casamentos já foram realiza-
dos pelo Projeto, fazendo a alegria 
de muitas famílias.
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A inserção de jovens e adultos 
no mercado de trabalho também 
tem sido impulsionada pelo Go-
verno, através do Sine. O Progra-
ma Jovem Cidadão abriu a opor-
tunidade de trabalho para 6.736 
jovens, de 2011 até março úl-
timo. Já o Sine recebeu a inscri-
ção de 622.717 pessoas de maior 
idade interessadas numa vaga no 
mercado de trabalho. Desse total, 
68.572 conseguiram um trabalho 
formal. De 2011 a 2013 foram 
qualificados 29.738 pessoas em 
113 municípios, em parceria com 
o Governo Federal.
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Secretaria de Cidania e Trabalho atua com o objetivo de inserir jovens e adultos no mercado de trabalho

Arroz colhido por meio do Programa Lavoura Comunitária: mais alimento na mesa das famílias 

O Programa Lavoura Comunitá-
ria é uma das ações mais relevan-
tes do Governo do Estado no apoio 
às famílias de menor poder aqui-
sitivo que vivem em áreas rurais e 
principalmente nas periferias das 
cidades. Em parcerias com os mu-
nicípios, o programa inclui a distri-
buição de sementes e adubo para 
produção de arroz e milho. A mão 
de obra para limpeza e tratos cul-
turais das lavouras é dos próprios 
beneficiados. Os municípios iden-
tificam as áreas apropriadas aos 
plantios e viabiliza o espaço, qua-
se sempre cedido pelo dono da 
terra. Em seguida assina contrato 
com a Secretaria de Agricultura e 
se credencia a receber sementes e 
adubos para os cultivos.

O programa foi lançado em 
1999 e até agora já produziu 6,4 
milhões de sacas, benefician-
do milhares de famílias todos os 
anos. Além disso, parte da produ-
ção é destinado à Organização das 
Voluntárias de Goiás para distri-
buição às entidades filantrópicas 
credenciadas, por meio das quais 
complementam a alimentação de 
outras milhares de pessoas. Até o 
ano passado, o repasse à OVG era 
de 2% do total colhido a cada ano. 
A partir da safra 2013/2014, o por-
centual subirá para 4%, o que vai 
beneficar mais entidades.

Alimentos na mesa de quem precisa 

Números do programa (2011-2013)
Prefeituras participantes 214
Associações 521
Famílias atendidas 70.199
Arroz (área cultivada) 22.673 hectares
Milho (área cultivada) 4.638 hectares
Recursos aplicados  R$ 12,679 milhões
Produção obtida 60.244 toneladas
Repasse à OVG 1.128 toneladas
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No Eixo Anhanguera, 
todos os dias milhares 
de pessoas utilizam os 
ônibus da Metrobus e 

pagam somente 50% do 
valor da passagem. O 

restante é bancado pelo 
Governo do Estado. 

O Governo do Estado inves-
mente, mensalmente, quase R$ 
15 milhões em subsídios ao trans-
porte coletivo em várias situações. 
São recursos que se destinam ao 
pagamento dos subsídios da tari-
fa de ônibus do Eixo Anhanguera, 
gratuidade para os idosos, apoio 
ao transporte semi-urbano, isen-
ção de ICMS do óleo diesel para as 
empresas de ônibus e, por último, 
o Passe Livre Estudantil na Região 
Metropolitana de Goiâniua, que 
será bancado integralmente pelo 
Governo do Estado.

A manutenção do preço da pas-
sagem de ônibus no Eixo Anhan-
guera em 50% do valor da tarifa 
cobrada pelas demais empresas é 
um dos compromissos da atual ad-
ministração. Trata-se de um inves-
timento expressivo na Metrobus, 
consolidado por meio do Progra-
ma Eixo Anhanguera Subsidiado. 
Isso garantae ao passageiro pagar a 
metade do valor da passagem, hoje 
fixada em R$ 2,80. São beneficia-
das 240 mil pessoas todos os dias, o 
que representa um aporte de recur-
sos supeior a R$ 4 milhões por mês, 
cerca de R$ 48 milhões por ano. 

Governo aplica R$ 15 milhões/mês 
no subsídio ao transporte coletivo

Semi-urbano
Outro investimento igualmente 

significativo e importante é a conti-
nuidade do Programa Subsídio Semi-
-urbano, que subsidia usuários das 
linhas do transporte coletivo de pas-
sageiros que atendem a municípios 
da Grande Goiânia. Atualmente, os 
usuários dessas linhas desembolsam, 
tanto na ida para a capital quanto na 
volta, o valor da tarifa básica, a mes-
ma que é cobrada dos moradores da 
capital, ou seja R$ 2,80.

Antes da unificação, o preço da 
tarifa era diferente. Para Bela Vista, 
por exemplo, o valor correspondia a 

Subsídios do Governo ao transporte coletivo 
Benefícios Valor mensal
Subsidio à tarifa de ônibus do Eixo Anhanguera R$ 3,5 milhões
Passe Livre Estudantil (100 mil alunos) R$ 4 milhões
Gratuidade (idosos, deficientes, outros) – 50% R$ 4,5 milhões
Apoio ao transporte semi-urbano da RMG R$ 500 mil
Repasses ao poder concedente (CMTC) R$ 120 mil
Isenção de ICMS de óleo diesel para empresas R$ 2 milhões
Total R$ 14,620 milhões

2,8 tarifas das linhas de Goiânia. Para 
Guapó, Nerópolis, Hidrolândia, Bra-
zabrantes e Nova Fátima, os usuários 
pagavam o correspondente a duas ta-
rifas pagas no sistema da capital. 

No período de 1º de janeiro de 
2011 a 30 de novembro do ano pas-
sado, a demanda subsidiada pela 
Metrobus foi de quase 11 milhões 
de passageiros, o que gerou um re-
passe da Metrobus a favor das em-
presas privadas no valor de R$ 
18.646.685,05. Desse valor, R$ 12 
milhões foram repassados à Metro-
bus pelo Tesouro Estadual por meio 
do Fundo Protege. 
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Movimento cultural

Atividades e atrações 
para todos os gostos

CULTURA

Realização de grandes festivais e estímulo às múltiplas manifestações artísticas e culturais 
tornam Goiás reconhecido e admirado no cenário cultural do Brasil e em outros países.

Goiás consolidou-se nos últi-
mos anos nos cenários nacio-
nal e internacional com ações 

estratégicas de promoção da cultu-
ra. São eventos que ganharam reno-
me nacional e internacional, como o 
Festival de Cinema e Vídeo Ambien-
tal, os grandes festivais de música e de 
gastronomia e as manifestações cultu-
rais que movimentam a cultura goia-
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Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás no Palau de la Música Catalana, em Barcelona, Espanha. Qualidade musical arrancou aplaudos da plateia

na. Bom exemplo dessa diversidade 
cultural é a Orquesta Sinfônica Jovem 
de Goiás, formada por adolescentes 
acima de 14 anos e mantida pela Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia, vin-
culada ao  Centro de Educação Pro-
fissional em Artes Basileu França. No 
ano passado, a orquestra fez sua pri-
meira apresentação internacional nas 
cidades de Barcelona, Granada, Llei-

da, Girona e Vila-Seca. Em todas es-
sas localidades, centenas de pessoas 
estiveram presentes e aplaudiram a or-
questra pela qualidade técnica e dedi-
cação dos jovens. Outros exemplo no 
campo da música é a Orquestra Fila-
mônica de Goiás que se prepara para 
conquistar o mundo. Assim, a arte 
produzida em Goiás vai se tornando 
cada vez mais difundida. 
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Fica chega à 16ª edição em 2014 e segue como um dos eventos de maior reconhecimento internacional

Ao completar 16 anos, Fica se 
consolida como referência mundial 

O maior expoente dos eventos re-
alizados em Goiás é o Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo Ambien-
tal (Fica), que chega neste ano à sua 
16ª edição, na cidade de Goiás, de 27 
de maio a 1º de junho, oferecendo R$ 
240 mil em premiação para os filmes 
da mostra competitiva. Mas há muito 
mais em realizações, para estimular 
os artistas goianos e despertar novos 
talentos, por meio da ampliação das 
ações culturais, com base nos movi-
mentos já existentes.

Na edição de 2013, o Fica teve 
público estimado em 180 mil pesso-
as, que assistiram aos filmes das mos-
tras competitivas e paralelas e partici-
param de oficinas, palestras e debates 
sobre cinema e meio ambiente. Em 
2012, foi criado o Fica na Comuni-
dade, projeto novo que desenvolve 
ações voltadas para a população local 
durante todo o ano, entre elas, cursos 
de animação para crianças de escolas 
da cidade de Goiás, oficina de cine-
ma para jovens de assentamentos ru-
rais e shows musicais

Melhorias
Investir nos espaços públicos de 

cultura também é importante. Foram 
revitalizados o Teatro Goiânia, o Cen-
tro Cultural Martim Cererê, o Cine 
Cultura, o Centro Cultural Octo Mar-
ques e o Museu Ferroviário de Pires 
do Rio. Está em fase avançada de ins-
talação o espaço em que funcionará o 
Criativa Birô dentro do Centro Cultu-
ral Octo Marques. 

O Fundo de Arte e Cultura de Goi-
ás foi efetivado e os projetos já estão 
recebendo R$ 13,5 milhões ao longo 
do primeiro semestre deste ano. Está 
em andamento a criação do Portal 
da Cultura. Outro projeto, a Carava-
na Cultural do Cerrado, percorrerá 60 
cidades goianas no decorrer de 2014 
em um caminhão palco, com ativida-
des como música, teatro, cinema, ar-
tes plásticas e dança, entre outros.

Atividades e números da cultura
370 mil participantes das edições 13ª, 14ª e 15ª Fica
120 mil participantes das edições 12ª, 13ª e 14ª do Canto da Primavera
Regularizados e renovados convênios com 35 pontos de cultura
Teto da Lei Goyzes passou para R$ 10 milhões
R$ 13,5 milhões para projetos aprovados pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás
52.384 usuários atendidos nas bibliotecas do Estado
10.800 livros obtidos para o acervo das bibliotecas estaduais
108.777 visitantes nos museus do Estado
33.955 visitantes ao Centro Cultural Palácio Conde dos Arcos
296 mil participantes nos eventos e apresentações do Centro Cultural Oscar Niemeyer
4 Mostras de Cinema realizadas no Cine Cultura, com 464 sessões exibidas para um 
público de 23 mil pessoas 
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Canto da Primavera, em Pirenópolis, teve boa músisca e reuniu mais de 50 mil pessoas na edição de 2013

Festivais agitam segmento da música
Realizado de 6 a 10 de novem-

bro, o Canto da Primavera reuniu 50 
mil pessoas em Pirenópolis. A Secreta-
ria de Cultura (Secult) realiza ainda im-
portantes festivais, como a Mostra de 
Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo), 
criada em 2001 e respeitada no circui-
to artístico nacional, e o Festival Inter-
nacional de Música de Goiás (Figo), 
voltado para artistas goianos da músi-
ca instrumental, blues, jazz e erudito. 

A primeira edição do Figo, em 2013, 
reuniu, em Pirenópolis, 8 mil pessoas. 
No ano passado também foi realizada a 
Teia Goiás – Fórum Goiano dos Pontos 
de Cultura, um grande encontro da di-
versidade cultural para promover a tro-
ca de saberes. O governo do Estado re-
gularizou e renovou convênio com 35 
Pontos de Cultura de Goiás.

Outra ferramenta de fomento cul-
tural, o teto da Lei Goyazes foi dobra-
do, passando de R$ 5 milhões para 
R$ 10 milhões e foi implementado o 
FundoEstadual de Cultura, com a re-
alização de duas conferências esta-
duais e participação intensa de Goiás 
na conferência nacional.

Educação musical
O Centro de Educação Profissio-

nal em Artes Basileu França e Escola 
de Artes Veiga Valle, ligado à Secreta-
ria de Ciência e Tecnologia, tem con-
tribuído para ensinar jovens as artes 
da música e da pintura. Nos últimos 
anos, a Escola passou por modifica-
ções visando a melhoria do ensino.,

As novas medidas incluíram o fim 
da cobrança de taxas de matrículas 
para alunos, a disponibilidade de 
100 novas bolsas de estudos no valor 
de R$ 500,00, agora em 2014, para 
contemplar estudantes das diversas 
outras modalidades de ensino de ar-
tes, a ampliação da oferta de vagas 
em 20%, e a contratação imediata de 
mais 38 professores.

Outras áreas
A Secretaria da Cultura mantém 

o Centro Cultural Gustav Ritter, esco-
la de formação de alunos situada em 
Campinas, que atende de 1,5 mil a 2 

Mostra de Teatro Nacional de Porangatu, evento consagrado no Norte do Estado, com grandes atrações

mil alunos por ano. É voltada ao en-
sino da música de modo geral, aten-
dendo crianças e adultos. A clientela 
é proveniente de todas as regiões da 
Capital e até do interior.

A Escola de Dança oferece cursos 
de Balé Clássico, Dança e Jazz, para 
alunos de 5 a 14 anos. Outra opção 
para a formação em artes é a Escola 
de Teatro, que oferece os cursos de Te-
atro Infantil, Iniciação Teatral, Forma-

ção do Ator e Oficina de Espetácu-
lo. A Escola de Música oferta cursos 
de 14 instrumentos, além de aulas de 
canto lírico e popular, canto coral, te-
oria e percepção da música e prepa-
ratório para vestibular. Também abri-
ga a Orquestra de Violeiros, um grupo 
de grande tradição no meio musical e 
que se apresenta em eventos em todo 
o Estado, recebendo aplausos princi-
palmente do público mais adulto.
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Centro Cultural Oscar Niemeyer foi consolidade pelo Governo do Estado e hoje se destaca no acolhimento de eventos e espetáculos nacionais e internacionais

Centro Cultural Oscar Niemeyer, 
um espaço de múltiplas atividades 

shows. Possui ainda o Palácio da Mú-
sica, cujo nome presta homenagem à 
musicista BelkissSpenziere; o Monu-
mento aos Direitos Humanos, cujo 
miniauditório homenageia LigyaRas-
si, e o Museu de Arte Contemporânea. 
Bibi Ferreira e Simone fizeram os sho-
ws de inauguração. 

Entre os eventos mais significati-
vos recebidos pelo Oscar Niemeyer 
estão as apresentações da Orquestra 
Filarmônica, o Café de Ideias – que 
trouxe a Goiânia nomes como Flávio 

Reaberto ao público em janei-
ro de 2011, o Centro Cultural Oscar 
Niemeyer passou por reparos em sua 
estrutura, ganhou uma biblioteca, e 
se consolidou como um dos mais im-
portantes espaços dedicados à cultu-
ra e ao lazer em Goiânia. Projetado 
e construído durante a gestão 2003 a 
2006, o local foi praticamente aban-
donado na gestão seguinte e a falta de 
investimentos ocasionou muitos da-
nos à estrutura da obra. Na atual ad-
ministração, logo no início de 2011, 
o Centro ganhou nova dimensão, 
além de reparos, passando a abrigar 
eventos de grande relevância para o 
mundo cultural de Goiás.

Concebido por um dos maiores 
nomes da arquitetura mundial, Oscar 
Niemeyer, que lhe dá nome, o CCON 
é composto pela Esplanada da Cultu-
ra, praça com 26 mil metros quadra-
dos, destinada a exposições, eventos e 

Ano Públicos
2011 44.000
2012 89.495
2013 163.230  
Total 296.725

Público nos eventos Gikovate, Marilena Chauí e Roberto 
da Matta –, shows musicais variados 
e exposições de Siron Franco, Paulo 
Leminski e Cristina Oldemburg.

O CCON também recebeu gran-
des festivais de música, como o 18º 
Goiânia Noise Festival e duas edi-
ções do Goyaz Festival, que trouxe-
ram à cidade músicos como César 
Camargo Mariano e Naná Vascon-
celos. Shows de rock internacional, 
como as suecas do Cruciefied Barba-
ra, os argentinos do Boom Boom Kid, 
o blues-rock do Lord Bishop. O Pa-
lácio da Música, um dos espaços do 
CCON, tem servido também de pal-
co para a gravação de DVDs de ar-
tistas de todo o Brasil, devido à sua 
qualidade, beleza e conforto. Neste 
ano, ele servirá de cenário para um 
DVD ao vivo da banda Biquíni Cava-
dão, um dos grandes nomes do rock 
nacional da década de 80.
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Principais eventos no Oscar Niemeyer - 2011/2014
Shows
5º Goyas Festival, Mostra de Música Internacional
Tatto Rock Fest
Banda Blitz
Noite dos Corações de Ouro Show de Ney Matogrosso
Show do cantor Lobão
Show de Erasmo Carlos
Festa Ploc Anos 80 com artistas consagrados nacionalmente
18º Goiânia Noise
Festa All My Friend Serjão Loroza
Gravações de DVDs de cantores diversos 
7º Grito do Rock de Goiânia
Festival de Rock Bananada
Show de Caetano Veloso
Show de Maria Gadu
Show de Roberta Miranda
Show com o padre Fábio Melo
Chegada do Rally dos Sertões
Devassa Sessions
Canada Elementary Scholl
 
Orquestra Filarmônica de Goiás
12 apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás, em 
vários concertos, inclusive com convidados especiais de 
renome internacional como Albrecht Breuninger
I Whorkshop Internacional de Regência Orquestrada
Série Concertos de Câmara, com Marshal Gaioso
Concerto de solistas como o italiano Emmanuele Baldini
Apresentação com os maestros André Micheletti, Emílio de 
Cesar, Neil Thomson, violeiro Marco Biancardini, pianistas 
Ricardo Castro e Jean Louis Steuerman,violoncelista alemão 
Johannes Gramsch
Workshop Internacional de Regência Orquestrada
 
Festivais e Desfiles
Noite dos Corações de Ouro com Luiza Brunet
Noite dos Corações de Ouro com Ney Matogrosso
Festival Internacional de Dança
Semana da Moda GoFashion
Universo Fashion Inverno
Fashion Week
Festival Internacional de Dança
Sabores de Portugal
Feira Internacional do Artesanato
Festival Craques da Paz
Aulão de dança com Carlinhos de Jesus
Projeto Música no Ar com Bebel Roriz, Gustavo Veiga, Ton 
Chris, Túlio Borgo, Maria Eugênia, Bruna Mendes, Nila 
Branco, Fernando Manso, Pádua, Jennegs
Balada literária com Luiz Tatit,  Fabrício Carpinejar e 
Marcelino Freire

Teatro (peças)
Como nascem os heróis
Encenação da Paixão de Cristo
O monge e o executivo
Hora de fechar
Xirtam x Agneroc
 
Outros Eventos
Posse da diretoria da AGE
Só para Mulheres
Maiores do ICMS
Convenção da Herbalife
Encontro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Semana Jurídica da UniAnhanguera
Bikein Concert da Academia Flex
Complexo de Negócios e Saúde Tripe A (Dráuzio Varella)
Dia da Saúde Unimed/Velox
Lançamento da Casa Cor
Gravação do Comercial da Brastemp
Palestra Ética e Etiqueta no Trabalho
Palestra com a Digital Hub
Palestra com Marcelo Rosenbaum
Seminário Terreno Aberto
Vip Lounge Holanda
Dia Internacional do Voluntariado
Lançamento do guia da Chapada dos Veadeiros
 
Oficinas e palestras
Palestras e debates com os jornalistas Ruy Castro e Eliane 
Brum, filósofos Felipe Pondé, José Arthur Giannoti e Renato 
Janine, psicanalista Claúdia Riolfi, escritoras Regina Navarro e 
Mary Del Priore, Oswaldo Giacoia Júnior, Leandro Karnal  
 
Exposições
Galeria Cléber Gouveia
Galeria DJ Oliveira
A Cidade é o Lugar
Múltiplo Leminski
A arte de Ana Maria Pacheco no Acervo MAC/Goiás
 
Eventos Governamentais
Posse de Secretários do Governo
Recadastramento da Bolsa Universitária
Entrega do cartão Bolsa Futuro
Conferência estadual de cultura
Lançamento dos programas do Rodovida
Balanço das ações do Governo
Seminário estadual de cooperativismo
Comemoração dos 155 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás
Lançamento do prêmio Aluno 2013
Seminário da Segplan e Ministério do Planejamento
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A Orquestra Filarmônica de Goi-
ás (OFG), programa cultural do Go-
verno de Goiás e do Centro Cultu-
ral Oscar Niemeyer, tem cerca de 
60 apresentações agendadas no 
seu calendário de 2014.  A par-
tir de 2015 pretende conquistar o 
mundo, com a apresentação em 
outros países, de acordo com a su-
perintendente Ana Elisa Santos Car-
doso. A OFG tem como diretor ar-
tístico e regente titular o maestro 
britânico Neil Thomson, como re-
gente associado Marshal Gaoioso 
e como diretor cultural Alessandro 
Borgomanero. Este ano está pre-
vista a transferência de sua gestão 
para uma Organização Social (OS), 

Orquestra Filarmônica de Goiás 
se prepara para ganhar o mundo

Apresentação da Orquestra Fiularmônica de Goias no Centro Cultural Oscar Niemeyer, espaço preferencial para seus concertos. Casa cheia como sempre
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o que poderá facilitar sua crescen-
te ascensão artística e institucional. 
Entretanto, a Orquestra Filarmôni-
ca já é destaque em publicações li-
gadas à música erudita, como a re-
vista Concerto, de São Paulo, que 
dedicou recentemente reportagem 
sobre a OFG e a colocou no mes-
mo nível de outras orquestras tradi-
cionais do País, como a Osesp.

Histórico
A Orquestra Filarmônica de Goi-

ás foi fundada em janeiro de 2012 
por músicos oriundos da antiga Or-
questra de Câmara Goyazes. A par-
tir de 2013, a Orquestra Filarmôni-
ca de Goiás se consolida, com uma 

programação anual de excelência. 
Em 2014, a Orquestra Filarmônica 
de Goiás realizou sua primeira Tur-
nê Nacional, sendo que suas pri-
meiras apresentações se deram nas 
cidades de São Paulo (SP) e Curitiba 
(PR), estrelando obras essenciais do 
repertório sinfônico.

 A programação anual segue 
com as séries Quinta Clássica, 
Concertos para a Juventude, Fi-
larmônica no Sesi, Concertos de 
Câmara, Concertos Didáticos e 
Ensaios Abertos, Orquestra nos 
Bairros, além da II Turnê Estadual, 
do III Workshop Internacional de 
Regência Orquestral e do II Con-
curso Jovens Solistas.
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Goiás em movimento

Força total às atividades 
esportivas e de recreação 

ESPORTE E LAZER

Governo do Estado adotou medidas de apoio e estímulo ao esporte em todas as suas 
modalidades. O Centro de Excelência do Esporte é o maior investimento neste segmento.

O esporte é, comprovada-
mente, um poderoso ins-
trumento de inclusão so-

cial, incentivando e valorizando 
a formação de profissionais e pro-
movendo o desenvolvimento de 
novos atletas. Ele atua também 
como importante complemen-
to para as atividades educacio-
nais e na prevenção de problemas 
aos quais os jovens estão suscetí-
veis, como o uso de drogas. É com 

essa visão que o Governo de Goi-
ás aposta em ações e em obras ca-
pazes de estimular as diversas mo-
dalidades esportivas e projetar os 
atletas goianos no cenário nacio-
nal e internacional.

Uma referência no esporte em 
Goiás é o Estádio Serra Dourada, 
que completou 39 anos no dia 9 
de março. Além de serviços de dre-
nagem e de poda vertical no gra-
mado, o estádio ganhou um sis-
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Para incentivar o 
futebol, maior paixão 
do brasileiro, o Estado 
fez investimentos na 
reforma do Estádio 
Serra Dourada, que 
hoje está entre os 
melhores do País

tema de videomonitoramento por 
meio de circuito fechado de TV. 
Ele é composto por 19 câmeras 
com alto poder de velocidade e 
enquadramento, nas partes interna 
e externa. Também foram adquiri-
das 10 mil cadeiras rebatíveis, cuja 
entrega é prevista para até o final 
de 2014, e estão sendo feitos re-
paros para garantir a acessibilida-
de ao local, também com previsão 
de conclusão no final do ano.
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ESPORTE E LAZER

Números que o esporte movimenta

27 mil atletas de 162 municípios participaram dos Jogos Abertos
Investimento nos Jogos Abertos de 2013: R$ 2,8 milhões
6,4 mil alunos matriculados nas Escolinhas de Iniciação Esportiva 
R$ 8 milhões repassados pelo Programa Esporte em Ação
R$ 6,5 milhões repassados pelo Programa Pró-Esporte

Um dos maiores investimentos 
em curso pelo Governo do Estado 
na área de esporte e lazer é a am-
pliação e modernização do Centro 
de Excelência do Esporte, que terá 
área total de 23 mil metros quadra-
dos no Centro de Goiânia. Atual-
mente, cerca de 75% das obras já 
foram realizadas e a previsão de 
entrega é para o final deste ano. 

Com capacidade para atuação 
em níveis nacional e internacional, 
planejado e adaptado para atletas 
paraolímpicos, o complexo con-
tará com quatro módulos: Ginásio 
de Esportes (já completamente re-
formado), Laboratório de Capaci-
tação e Pesquisa, Parque Aquático 
e Estádio Olímpico. 

Apoio ao futebol
O Governo de Goiás ofere-

ce apoio especial ao futebol goia-
no, com a promoção Nota Show 
de Bola, realizada pela Federa-
ção Goiana de Futebol, por meio 
de convênio celebrado com a Se-
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Centro de Excelência do Esporte, em construção pelo Governo Estadual no Centro de Goiânia: população terá de volta o Estádio Olímpico e parque aquático 

cretaria de Estado da Casa Civil. O 
objetivo é facilitar o acesso de pes-
soas de baixa renda aos estádios. 
Pela promoção, o torcedor pode 
trocar, a cada partida, R$ 200,00 
em notas fiscais emitidas no Estado 
por um ingresso. É necessário tam-
bém doar um quilo de alimento. 
Com isso, a FGF arrecadou e doou 
à OVG 150 toneladas de alimen-
tos em 2011; mais de 200 tonela-
das em 2012; e cerca de 525 tone-
ladas em 2013.

Em 2011, o convênio firmado 
entre a FGF e o Governo de Goiás 
foi de R$ 5.057.000,00 - recurso 

que é dividido entre os clubes que 
disputam o campeonato como for-
ma de apoio do Governo aos clu-
bes. Em 2012, o valor subiu para 
R$ 6.550.000,00. Já em 2013, por 
abranger também os campeona-
tos nacionais, o convênio foi de 
R$ 12,55 milhões. No ano passa-
do, os seis clubes que disputaram 
as quatro divisões do Campeona-
to Brasileiro também foram bene-
ficiados durante os campeonatos 
nacionais: Goiás, na Série A; Atlé-
tico Goianiense, na Série B; CRAC 
e Vila Nova, na Série C; Apareci-
dense e Goianésia, na Série D.

Obra do Centro de Excelência avança
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Nas Escolinhas de Iniciação Esportiva da Agel, milhares de crianças recebem apoio para treinamentos

Autódromo Internacional de Goiânia, em obras, deverá ficar pronto no mês de junho. Até o fim do ano, dezenas de eventos já estão agendados para o local

A reforma e modernização do Au-
tódromo Internacional Ayrton Sen-
na é outra ação relevante do Gover-
no na área esportiva. O espaço passa 
por completa reforma e a entrega 
deve ocorrer ainda no primeiro se-
mestre deste ano. Já foi definido um 
calendário de eventos que vão dar 
nova vida àquela praça de esportes. 

A Agel contempla ainda os pro-
gramas Goiás no Pódium, com o for-
necimento de passagens, ônibus e 
hospedagem, beneficiando cerca de 
5 mil atletas, e Pintando a Liberdade, 
que utiliza mão de obra dos presos 
do Sistema Prisional para a fabrica-
ção de materiais esportivos, em con-
vênio com o Ministério dos Esportes, 
abrangendo 300 internos.

Jogos e formação
Uma ação que já faz parte do ca-

lendário esportivo amador é a rea-
lização dos Jogos Abertos de Goi-
ás, que estímula o intercâmbio entre 
municípios e o desenvolvimento do 
esporte goiano, além da aposta em 
novos valores. Cerca de 27 mil atle-
tas de 162 municípios participaram 
da 13ª edição dos Jogos Abertos de 
Goiás, realizada em 2013. O inves-

Vem aí 'novo' autódromo de Goiânia
timento do governo de Goiás foi de 
R$ 2,8 milhões.

As Escolinhas de Iniciação Esporti-
va da Agel receberam mais de 6,4 mil 
matrículas a partir de fevereiro, quando 
foram abertas as inscrições. O governo 
do Estado investe também no fomen-
to do desporto escolar e na reforma de 
estádios e ginásios nos municípios. Só 
em 2013, o Programa Esporte em Ação 

repassou cerca de R$ 8 milhões.
Outro programa de ajuda aos atle-

tas é o Pró-Esporte, por meio do qual 
as empresas participantes têm isenção 
de ICMS de até 100%. Em 2013, foram 
beneficiados 200 atletas, dos quais 
152 pessoas físicas e 48 pessoas jurídi-
cas. O valor de impostos repassado aos 
atletas por meio do Pró-Esporte foi de 
R$ 6,5 milhões.
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Semarth realiza fiscalização na temporada do Araguaia para coibir a destruição da fauna e da flora 

Sustentabilidade  

Desenvolvimento econômico
com preservação ambiental

MEIO AMBIENTE

Políticas públicas bem elaboradas e implementadas com eficiência ajudam a compatibilizar  
interesses do setor produtivo com a meta de preservar a natureza para as futuras gerações.

A edição de novas leis, como 
o Código Florestal, e a ur-
gência na implementação de 

ações de preservação fizeram com 
que poucos segmentos da gestão go-
vernamental fossem tão demanda-
dos como o ambiental. Trata-se de 
um setor tão estratégico para o Esta-
do que conquistou seu próprio Pla-
no de Ação Integrada de Desenvol-
vimento, o PAI Ambiental, por meio 
do qual são investidos R$ 135 mi-
lhões em programas e projetos. Al-
guns deles já estão em andamento, 
como o Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR), programa em que Goiás 
é pioneiro. A Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hí-
dricos (Semarh) tem desenvolvido 
ações fundamentadas em dois eixos: 
o desenvolvimento sustentável do 
Estado e a preservação ambiental.

Para isso, planejamento é funda-
mental. Uma das ações do PAI Am-
biental, a elaboração do Plano Esta-
dual de Resíduos Sólidos, está sendo 
executada graças ao repasse de R$ 
600 mil pelo Ministério do Meio Am-
biente. O plano será concluído nes-
te ano e representa um avanço para 
dar resposta a um dos maiores desa-
fios mundiais: a destinação adequada 
dos resíduos sólidos. Na realidade, a 
Semarh atua em várias frentes, como 
projetos e programas que visam com-
patibilizar desenvolvimento econômi-
co com preservação ambiental.
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 A Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hidricos (Semarh) tem atu-
ado em dois programas de proteção 
de nascentes: o Produtor de Água 
do João Leite e o Nascentes Vivas. 
O primeiro remunera produtores ru-
rais que preservam suas nascentes 
na Área de Preservação Ambiental 
(APA) do Ribeirão João Leite. Já são 
mais de 80 produtores cadastrados e 
os pagamentos começaram a ser fei-
tos em dezembro de 2013.

Por sua vez, o Programa Nascentes 
Vivas é uma parceria da Semarh com 
as  prefeituras para a recuperação de 
nascentes degradadas em proprieda-
des particulares dispostas a realizar 
esta benfeitoria. Nessas propriedades, 
as nascentes são cercadas e reflores-
tadas com mudas e madeira doadas 
pelos parceiros. A cada nascente re-
cuperada, cresce o interesse dos mu-
nicípios e produtores em integrar o 
Programa, que já recuperou nove nas-
centes em dois meses e possui um ca-
lendário de outras 12 nascentes até 
julho deste ano. Ações educativas e 
preventivas têm sido realizadas para 
alcance de resultados mais positivos.

Área de Proteção Ambiental (APA) do João Leite, criado pelo Governo e protegido por lei, por integrar o Sistema Produtor de Água Mauro Borges
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Atenção especial às nascentes
e às áreas ambientais protegidas

Áreas protegidas
Uma das prioridades da atual ges-

tão ambiental do Governo do Esta-
do é com o aumento das Unidades 
de Conservação. Considerando a 
área total de cada unidade, com ex-
ceção do Meia Ponte,  as Unidades 
de Conservação de Goiás somam 
181.199,25 hectares. Atualmente, 
o processo de ampliação do núme-
ro de áreas protegidas se encontra 
da seguinte forma: sete unidades de 
conservação em processo de criação.

Unidades Área (hectares)
Parque Estadual Rio São Félix 29.351,80
Parque Estadual São Bartolomeu 54.384,94
Parque Estadual Serra da Prata 45.936,86
Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma 6.930,89
Parque Estadual do João Leite 2.832,28
Refúgio de Vida Silvestre Tovacuçu 41.762,48
Meia Ponte (*)                                           -
(*) Ainda sem definição de categoria, nomenclatura e área

Novos parques ambientais criados

Fonte: Semarh

APA do João Leite
Atualmente, a Área de Preservação 

Ambiental (APA) do Ribeirão João Lei-
te é a mais protegida do Estado. Com 
o fortalecimento do Conselho da Área 
de Proteção Permanente da Bacia do 
João Leite, os municípios se tornaram 
responsáveis pela ocupação racional 
e uso adequado da bacia. O Programa 
Produtor de Água se torna uma das 
principais ações de proteção do ma-
nancial que abastecerá a Região Me-
tropolitana de Goiânia.
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Com a implementação 
do Cadasttro Ambiental 

Rural (CAR), será possível 
ordenar as áreas de 

produção e de reservas 
legais, protegendo o

meio ambiente de forma 
mais abrangente
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Mais agilidade nos licenciamentos 
Estratégica para o setor produti-

vo, a área de licenciamento e mo-
nitoramento teve avanços significa-
tivos, que tornaram o serviço mais 
ágil. Foram instituídas a Dispen-
sa de Licença Online para proces-
sos de baixíssimo impacto ambien-
tal e as licenças declaratórias para 
aquicultura, carvoejamento e arma-
zenamento de grãos. Graças a essa 
otimização, houve redução no pra-
zo de análises processuais em con-
formidade com a Resolução 237 do 
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama). Outra medida foi 
a criação do serviço Fale Conosco, 
um canal de comunicação entre a 
Semarh e o empreendedor.

O gerenciamento dos recursos 
hídricos mereceu cuidado espe-
cial. Foi reativado o Comitê Hidro-
gráfico da Bacia do Rio Meia Pon-
te e instalados mais cinco comitês. 
Outros três foram criados e serão 
instalados neste ano. O governo 
do Estado conseguiu viabilizar R$ 
3 milhões em financiamento do 
Ministério do Meio Ambiente e do 
Banco Mundial para a elaboração 
do Plano Estadual de Recursos Hí-

dricos, que está em fase de contra-
tação de empresa especializada.

O governo de Goiás aderiu ao 
Pacto Nacional das Águas, con-
vênio que define metas em acor-
do com a Agência Nacional das 
Águas (Ana). Em 2006, Goiás esta-
va abaixo da média nacional, jun-
to com o Piauí. Hoje está acima, 
no mesmo patamar dos estados do 
Rio Grande do Sul e de Santa Cata-
rina. Graças a essa ação, a Semarh 
vai receber R$ 750 mil neste ano 
e mais R$ 3 milhões nos próximos 

quatro anos. Os recursos servirão 
para fortalecer a gestão de recursos 
hídricos no Estado.

Outra ação inovadora é o Pro-
grama Produtor de Água da Bacia 
do João Leite, ação dentro do Pro-
grama de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), por meio do qual 
proprietários de terras são remune-
rados para proteger suas nascentes 
e cursos d'água. Os primeiros paga-
mentos foram feitos a produtores da 
bacia do Ribeirão João Leite, que 
atenderam aos requisitos e compro-
varam as ações realizadas.

A Semarh também coordenou as 
discussões de elaboração do Códi-
go Florestal de Goiás e do Fórum 
Permanente de Meio Ambiente de 
Goiás. A secretaria teve ação de 
destaque na elaboração do antepro-
jeto da Lei de Mudanças Climáticas 
e Prestação de Serviços Ambientais, 
que está na Casa Civil. Outra me-
dida criada por lei é o ICMS Eco-
lógico, o maior instrumento de re-
distribuição fiscal qualificada sob 
critérios ambientais já implantado no 
Estado. Em valores de 2012, equi-
vale a R$ 140 milhões.

Governo de Goiás, 
por meio da Semarh, 
reordenou a área de 
licenciamento, que 
está mais técnica e ágil.
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O setor de fiscalização foi priori-
zado e, pela primeira vez na história 
de Goiás, todos os fiscais da Sema-
rh são servidores efetivos e com for-
mação específica para esse tipo de 
trabalho. Foram realizadas 17 ope-
rações de combate a crimes ambien-
tais só em 2013. Nesse período, as 
ações buscaram fortalecer o Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (Sisna-
ma), formado pelo Ibama, Semarh 
e municípios, com ações conjuntas 
no controle de exploração mineral e 
desmatamento e e em ações como o 
Projeto Araguaia o Ano Inteiro e Pro-
jeto Piracema. Os reflexos da institui-
ção da cota zero, por lei estadual, já 
podem ser sentidos em todo o Esta-
do, nos principais rios, que estão re-
cuperando sua piscosidade.

Investimentos em tecnologia da in-
formação, com a troca de toda a es-
trutura de informática da Semarh e 

O 1º Encontro das Águas de Goiás 
(Enago), realizado pela Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Semarh) no Centro de Convenções 
de Goiânia nos dias 23, 24 e 25 de 
abril, debateu ações  para o uso racio-
nal e sustentável da água no Estado. 
O evento contou com a presença da 
ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, que disse considerar a ges-
tão das águas um dos “pontos estraté-
gicos” da política de meio ambiente.

Conforme a ministra, Goiás se 
destaca ao propor a criação de áre-
as protegidas em terras com grande 
sensibilidade aqüífera. “Já há falta de 
água em vários locais do país, temos 
que discutir essa questão com os am-
bientalistas, com a indústria, com a 
agricultura e todos os atores envol-
vidos”, afirmou. A titular da Semarh, 
Jaqueline Vieira declarou que Goiás 
conta com o Plano Estadual de Re-
cursos Hídricos, o qual dá as diretri-
zes aos gestores da área.

Mais rigor na fiscalização ambiental

Goiás é destaque na gestão hídrica

Ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, faz palestra no Enago e elogia as ações adotadas por Goiás

Semarth fiscaliza uso racional dos mananciais

reforço na fiscalização resultaram na 
viabilização e implantação de siste-
mas online para dispensa de licença, 
Cadastro Ambiental Rural, AR, GRU e 
Certidão Negativa de Débito Ambien-
tal, entre outros. Em conjunto com a 
controladoria-Geral do Estado, a Se-

marh fez o mapeamento de riscos de 
corrupção, projeto-piloto no Estado. 
Foi possível ainda cumprir a meta de 
arrecadação firmada no Acordo de 
Resultados com a Segplan, pelo se-
gundo ano consecutivo, em 2013, 
sem que houvesse aumento nas taxas 
cobradas. De 2008 a 2010, a arreca-
dação com cobranças e taxas ambien-
tais oscilava entre R$ 10 milhões e R$ 
14 milhões. Em 2013, a meta de R$ 
32 milhões foi atingida e a previsão é 
de chegar a R$ 40 milhões em 2014.

O Conselho Estadual do Meio 
Ambiente foi reativado e teve 20 
reuniões ordinárias e seis extraor-
dinárias na atual gestão. Também 
foi instituída uma nova composição 
do Conselho, ampliada e paritária. 
Outra ação foi a criação do Cadas-
tro das entidades Ambientalistas de 
Goiás, que está pronto para que elas 
se cadastrem online.
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GESTÃO AMBIENTAL

Agroextrativismo - Promover o agroextrativismo 
como base econômica e socioambiental, com a 
capacitação de pessoas que exploram a atividade

Cadastro Ambiental Rural - Regularizar as 
propriedades e posses rurais, garantir celeridade nos 
processos de reserva legal e integrar informações 
dessas propriedades

Compensar Ambiental - Ações concretas de 
redução do consumo e educação ambiental

Racionalização e desburocratização - Melhorar a 
prestação de serviços na Semarh

Estrutura física - Construção da nova sede da 
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos

Total de investimentos - R$ 29.457.168,15

PROTEÇÃO DAS ÁGUAS

Outorga das águas - Melhorar o sistema de outorga

Comitês das bacias - Instalar e fortalecer os 
Comitês de Bacias Hidrográficas nos rios sob 
domínio do Estado de Goiás

Proteção das águas - Pagar por serviços 
ambientais prestados para melhorar a qualidade e a 
quantidade de água para o abastecimento público

Plano Estadual de Recursos Hídricos - Estabelecer 
diretrizes para a gestão sustentável das águas

Museu da Água - Edificar o Museu da Água, 
difundindo acervos e publicações sobre o tema

Total de investimentos - R$ 10.130.000,00

CERRADO SUSTENTÁVEL

Parques Estaduais - Realizar obras e ações de 
manejo, conservação e regularização fundiária nos já 
existentes

Política de Regulação do Clima e PSA - 
Implementar um Sistema de Conservação Ambiental 
baseado em mecanismos de mercado e criar modelo 
de desenvolvimento de baixo carbono

Parques Municipais - Apoiar e fomentar a criação de 
parques municipais

Novas unidades de conservação - Criar em quatro 
anos 117 mil hectares de unidades de conservação

ICMS Ecológico - Distribuir o valor de 5% da 
arrecadação anual de ICMS que é destinado aos 67 
municípios contemplados por lei

Total de investimentos - R$ 96.159.359,21

Investimento total do PAI Ambiental - 
R$ 135.746.527,36

Programas e subprogramas do PAI Ambiental
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Negócios

Indústria sem fronteiras 
que avança em Goiás

TURISMO

As atrações turísticas de Goiás oferecem opções para todos os bolsos, gostos e idades. As 
parcerias positivas do setor público com a iniciativa privada impulsionam ainda mais o setor.

A indústria do turismo é uma 
atividade econômica que 
tem sido privilegiada com 

investimentos públicos e privados 
e por isso apresenta taxas de cres-
cimento de dar inveja até mesmo 
aos chineses. São milhares de pes-

soas que circulam em busca de di-
versões, descanso ou viajam para o 
turismo de negócios e de eventos. 
A previsão é que, este ano, as di-
versas regiões turísticas do Estado 
de Goiás deverão receber aproxi-
madamente 12 milhões de turistas.

Com foco nesse potencial, o Go-
verno do Estado tem investido pe-
sadamente em infraestrutura para 
garantir a atração de visitantes, me-
lhorando as estradas de acesso aos 
51 polos turísticos, divididos em 
dez regiões de maior potencial.

Rio Araguaia no período da estiagem: belas praias e paisagens de encher os olhos. Todos os anos, milhares de turistas garantem lazer acampados ao longo do rio
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TURISMO

As cavalhadas de Pirenópolis, realizadas todos os anos, fazem parte do calendário turístico e cultural de Goiás

As águas termais de Caldas Novas e de Rio Quente constituem destinos 
turísticos dos mais  procurados pelos goianos e turistas de todo o País

Turismo religioso ganha força em Goiás. São festas e romarias que, todos os 
anos, atraem milhares de fiéis. Trindade e Muquém são bons exemplos
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Levantamento da Goiás Turismo, 
com apoio do Ministério do Turis-
mo, mostra que 53% das viagens 
no Estado de Goiás são realizadas 
por pessoas de outros Estados. As 
cidades goianas mais procuradas 
pelos visitantes são Goiânia, Cal-
das Novas, Pirenópolis, Trindade, 
Rio Quente, Alto Paraíso, Cidade de 
Goiás, Aruanã e Abadiânia. 

O Rio Araguaia também conti-
nua como destino preferido de mi-
lhares de turistas, principalmente 
na temporada de julho, quando as 
águas baixam e surgem as praias 
formadas por bancos de areia onde 
são instalados os acampamentos. 
Cachoeiras, grutas e lagos também 
são atrativos que a cada ano rece-
bem maior número de turistas. 

Outras áreas importantes são o 
turismo de negócios, o turismo reli-
gioso e as cidades históricas de um 
modo geral. O Governo Estadual, 
em parceria com os empresários, 
atua com o objetivo de atrair mais 
turistas, capacitar pessoal para o se-
tor e apoiar eventos e feiras.
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As cachoeiras de Goiás são um espetáculo à parte e atraem muitos visitantes Cidades históricas, como Goiás, são atrativos para serem visitados o ano todo 
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Anos 2011 2012 2013
Turistas 10.096.000 10.419.480 11.371.514
Gastos (R$) 5.680.615.360,00 5.865.205.587,00 6.401.112.696,00

Fonte: Goiás Turismo/Ministério do Turismo 

Número de viagens e gastos diretos dos turistas em Goiás

Cresce o fluxo de turistas em Goiás 
Os visitantes de Goiás são ávi-

dos por consumo e ajudam a mo-
vimentar a economia do Estado. 
No ano passado, os 11,37 milhões 
de turistas que passaram por Goiás 
movimentaram R$ 6,4 bilhões, va-
lor bem superior ao registrado ano 
anterior: R$ 5,8 bilhões.

Para atender a esta crescente de-
manda de turistas, os empresários 
têm feito sua parte. Em 2010 eram 
7.318 estabelecimentos classifica-
dos como unidades ligadas ao ramo 
turístico em todo o Estado, gerando 
57.671 empregos diretos. No ano 
passado, esse número aumentou 
para 8.825 estabelecimentos com 

um total de 66.340 empregos for-
mais, em todas as regiões do Estado.

Turismo de Negócios
O turismo de negócios tam-

bém tem sido alvo da atenção do 
Governo do Estado, que atua no 
sentido de atrair e captar eventos 
para Goiás, em prceria com a ini-
citiva privada, com foco em feiras 
de negócios, exposições e outros. 
Também trabalha em sintonia com 
organizações profissionais que 
promovem eventos como congres-
sos e simpósios.  

Além do Centro de Convenções 
de Goiânia, o Governo está cons-

truindo em ritmo acelerado um mo-
derno Centro de Convenções em 
Anápolis e outro na Cidade de Goi-
ás, além de apoiar sempre a reali-
zação de eventos de negócios em 
Caldas Novas, Pirenópolis e demais 
cidades turísticas do Estado.

O turismo religioso também mu-
dou a feição de cidades como Trin-
dade, Abadiânia, Palmelo, Anápolis 
e o Distrito de Muquém, em Ni-
quelândia. E o Governo está pre-
sente nestes municípios com obras 
de infraestrutura básica e apoiando 
as festas religiosas que são realiza-
das anualmente, atraindo visitantes 
de todo o Brasil e de outros países. 
Bom exemplo é o apoio da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás aos 
romeiros da festa de Trindade, todos 
os anos. Desse modo, tanto o turis-
mo de lazer como o  gastronômico, 
o de negócios e o religoso atraem 
turistas e movimentam a economia 
dos municípios em todo o Estado.  
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Esforços para atrair mais visitantes
O Governo também construiu a 

Vila Cultural Cora Coralina, inau-
gurada no ano passado, no Centro 
de Goiânia, formando um quartei-
rão art déco, completando as ativi-
dades do Teatro Goiânia e próximo 
ao Centro de Convenções. O local 
virou mais um ponto de lazer, cultu-
ra e turismo para a população.

O espaço, todo subterrâneo, é 
um centro de pesquisa utilizado por 
escolas e universidades, não apenas 
na biblioteca, mas também no mu-
seu de art déco. Conta, ainda, com 
galeria de múltiplas exposições, sala 
multimídia, loja de artesanato, Cen-
tro de Atendimento ao Turista, espa-
ço de convivência e restaurante. 

Outras ações
O Governo do Estado, em ação 

conjunta com a iniciativa privada, 
implementou uma série de medidas 
no sentido de atrair visitantes para 
Goiás. Este ano, a Goiás Turismo vai 
colocar em prática vários projetos 
para promover os destinos turísticos 
do Estado, garantindo assim o aumen-
to de renda nos municípios, maior ge-
ração de empregos, mais tributos e 
sobretudo, a divulgação dos polos tu-

Vila Cultural, 
construída pelo 

Governo do Estado 
na área contígua ao 

Teatro Goiânia, na 
parte substerrânea. 

O local já se tornou 
ponto de lazer, 

cultura e turismo.
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rísticos dentro e fora do Brasil.
Estão programados vários festi-

vais gastronômicos em diversos mu-
nicípios como São Simão, Cidade 
de Goiás, Pirenópolis, Nova Veneza, 
Cristalina, Goiânia e outros, além da 
realização de festivais de músicas gos-
pel, católica, sertaneja, pop e rock e 
ainda o Festival Cultural Universitário 
e o Festival de Cinema e Vídeo Am-
biental (Fica), uma tradição consolida-
da na cidade de Goiás.

Uma campanha destacando os 
pontos turísticos goianos também 

será desenvolvida em algumas cida-
des que serão sedes de jogos da Copa 
do Mundo de Futebol como forma de 
atrair visitantes para o Estado.

A Goiás Turismo também está tra-
balhando em parceria com a Secre-
taria da Cultura para movimentar o 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, pro-
jetado pelo famoso arquiteto, que já 
figura também como um ponto turís-
tico e virou point para vários cantores 
que usam seu auditório para a grava-
ção de CDs e DVDs, devido a acús-
tica do som de primeira qualidade. 

Festivais gastronômicos, como o de Nova Veneza, têm se destacado como eventos turísticos e culinários





está escrevendo uma nova história para os goianos.

Com programas sociais inovadores, o

Governo de Goiás

Mais de 151 mil 
jovens atendidos 
até o fim do ano.

Bolsa
Universitária

Meio milhão de goianos 
profissionalizados
até o final de 2014.

Bolsa 
Futuro

Auxílio para comprar
alimentos, material 
escolar e remédios.

Renda
Cidadã

Transporte público 
gratuito para 
estudantes.

Passe Livre 
Estudantil

Refeições saborosas 
e nutritivas por 1 real.

Restaurante 
Cidadão

Mais de 62 mil casas
em construção 
ou contratação.

Cheque 
Mais Moradia

Nas oito unidades do Restaurante Cidadão, cerca de 11.300 refeições são servidas diariamente.

Com o Cheque Mais Moradia, milhares de casas já foram entregues em todo o Estado.

Através do Bolsa Futuro, meio milhão de goianos estarão profissionalizados até o fim de 2014. 

Até o final do ano, o Bolsa Universitária terá ajudado mais de 151 mil jovens a cursar uma faculdade.

O Renda Cidadã auxilia 58 mil famílias goianas a comprar alimentos, material escolar e remédios.

Com o Passe Livre Estudantil, todos os estudantes da Região Metropolitana terão passagens gratuitas. 


