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O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), 

organização social goiana fundada em 2005, vem se consolidando a cada 
dia como uma instituição transparente, compromissada e que imprime 
uma qualidade única em todos os seus projetos. Basta visitar alguns dos 
postos de trabalho que tem a marca do Instituto. Podemos citar como 
exemplo o Ciams Novo Horizonte, unidade de atenção básica de Goiânia, 
a Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, serviço de agen-
damento de consultas eletivas por telefone, e o Hospital Alberto Rassi – 
HGG, uma das maiores unidades hospitalares de Goiás.

Ao visitar, repare nos detalhes da estrutura, na educação dos agen-
tes de atendimento e no envolvimento da equipe. Sem dúvida perceberá 
que está em um local diferente do que a maioria está acostumada a ver, 
ainda mais se tratando de unidades voltadas exclusivamente aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A boa aplicação dos recursos públicos, 
sempre de forma controlada e publicizada, foi um caminho sem volta 
escolhido pelo Idtech.

Trabalhar há nove anos no setor público sem arranhar sua ima-
gem em casos de corrupção, conseguir uma boa aproximação com a so-
ciedade em geral e ainda um bom relacionamento com a imprensa, são 
motivos de grande orgulho para o Idtech. Esta é uma organização social 
que não se esconde, pelo contrário, divulga suas ações, coloca seus con-
tratos e prestação de contas na internet e todos sabem bem qual é a cara 
da instituição, que é totalmente apartidária.

O Idtech continua com um amplo trabalho na área da responsa-
bilidade social, desenvolvendo projetos criativos e exclusivos, que tem 
principalmente o objetivo da inclusão social, digital e cultural. Projetos 
como Solidariedade.ponto.com e Plateia Social garantem sempre mo-
mentos de grande emoção para seus participantes. Além disso, as cam-
panhas do Instituto continuaram fortes e com grande envolvimento da 
equipe, que foi “contaminada” pelo vírus da solidariedade. 

Nas próximas páginas verá uma amostra do trabalho desenvolvido 
em 2014. Sobre as muitas conquistas do Hospital Alberto Rassi – HGG, 
o leitor poderá ler em um relatório próprio. Além da área da saúde, o 
Instituto continuou atuando firmemente no Serviço Social e começou a 
investir em projetos culturais. Uma organização social versátil, com muita 
vontade de crescer. Este é o Idtech.

Apresentação
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02
Respeitar as características individuais, potencializar o que cada 

um faz de melhor e oferecer um ambiente agradável para o trabalho. 
O Idtech procura diuturnamente valorizar os verdadeiros responsáveis 
pelas conquistas de 2014 e de todos os outros anos: seus colaboradores. 
São eles que fazem a instituição acontecer e por isso, todos merecem 
reconhecimento, independente de qual posto de trabalho atuam.

No ano de 2014, o Idtech renovou acordo coletivo de trabalho que 
garante 180 dias para que as mães cuidem efetivamente de seus bebês. 
Iniciativa pioneira no setor privado, trazer este benefício aos colaborado-
res representa o valor dado pelo Instituto à família e o respeito à mulher. 
Respeito este que também se estende aos casais que optam pela adoção, 
sejam eles em uma relação hetero ou homoafetiva. 

O ano também foi marcado pela boa atuação da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), que desenvolveu diversas atividades 
para a saúde e bem-estar dos colaboradores. Destaque para a realiza-
ção da Sipat, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), que 
foi recheada de atividades para que todos levem uma vida mais saudá-
vel. Também teve grande importância as campanhas de vacinação, que 
ocorrem em todos os postos de trabalho. Já que boa parte trabalha na 
área da saúde, é importante esta proteção.

E para criar um clima de confraternização, datas especiais não são 
esquecidas no Idtech. Um dos momentos inesquecíveis de 2014 foi a co-
memoração do Halloween na Central de Atendimento ao Cidadão – Te-
leconsulta. Bruxas, vampiros, zumbis, cadáveres e monstros fizeram a fes-
ta, em um ambiente totalmente decorado, com direito a teias de aranha 
e muitos fantasminhas. 

Outra atividade que contou com ampla participação dos colabo-
radores foi a que lembrou o Dia Internacional contra à Corrupção. Todos 
refletiram sobre as pequenas corrupções do dia a dia. Afinal, para se mu-
dar o mundo é preciso, antes, mudar a si mesmo.

Desenvolvimento
de Pessoal
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Idtech renova acordo 
coletivo para 180 dias de 
licença-maternidade 

 Em 2014, o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) renovou o acordo 
coletivo para a concessão de licença-maternidade 
e licença-adoção de 180 dias para mulheres e ca-
sais heterossexuais ou homoafetivos. O benefício 
foi aprovado em assembleia geral com a presença 
do presidente do Sindicato dos Empregados em En-
tidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
de Orientação e Formação Profissional no Estado 
de Goiás (Senalba-GO), José de Oliveira.

Como uma Organização que se preocupa 
com o bem estar dos colaboradores e respeita a di-
versidade, o Idtech é pioneiro em Goiás ao oferecer 
aos celetistas o período de seis meses de licença. 
A concessão deste período não é uma obrigação 
trabalhista, já que a legislação prevê que somente 
120 dias sejam disponibilizados. Este benefício já foi 
gozado por 78 colaboradoras do Instituto. 

Desde o ano de 2009, o Idtech inova tam-
bém ao conceder a licença-adoção, que pode ser 

Colaboradores são 
imunizados contra a 
gripe Influenza A

Como uma instituição que preza pela saúde 
do colaborador, os postos de trabalho do Institu-
to receberam em 2014 a imunização contra o vírus 

usada por casais em união homoafetiva. O prazo 
do período varia de acordo com a idade da criança 
adotada. Para bebês de até um ano de vida, a licen-
ça permanece de 180 dias, de 120 dias para casos 
de adoção de crianças entre um ano e quatro anos 
e de 75 dias para crianças de quatro a oito anos. 

causador da gripe Influenza A. A vacina foi disponi-
bilizada para todos os colaboradores, e a ação con-
seguiu atingir quase 100% das pessoas.  
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Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
discute novos projetos 

 Com o objetivo de zelar pela qualidade do 
ambiente de trabalho, a Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) do Idtech desenvolveu 
grandes ações em 2014. Ao longo do ano, a equipe 
se reuniu diversas vezes para traçar metas e estra-

Novos membros 
da Cipa são eleitos 

 Para eleger os novos colaboradores da Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), 
o Instituto colocou à disposição dos colaboradores 
da sede administrativa, Central de Processamento 
de Dados (CPD), Central de Atendimento ao Cida-
dão – Teleconsulta, Complexo Regulador, e Ciams 
Novo Horizonte, urnas e cédulas de votação com o 
nome dos candidatos. Na eleição, a escolha foi de 
quatro membros, sendo dois escolhidos por voto 
popular e os outros dois indicados pela Coordena-

ção Executiva (Coex). Os nomeados foram: Marília 
Jardim Gusmão, que permaneceu na presidência; 
Rafaela Tristão Mota, suplente da presidente; Pedro 
Henrique Ferreira, vice-presidente; e Victor Sousa 
Teles, suplente da vice-presidente.

Após a eleição, os membros foram empos-
sados e passaram por um curso de capacitação. 
Nele, os colaboradores aprenderam as funções da 
Cipa, e receberam orientações sobre como agir em 
casos de acidentes de trabalho.

tégias para melhorar a segurança do colaborador, 
como por exemplo a implantação de um mapa de 
riscos nos postos de trabalho do Instituto, cursos de 
brigadistas de incêndio, e também campanhas es-
pecíficas para as datas comemorativas. 
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Qualidade de vida é destaque 
durante Semana de Prevenção a 
Acidentes 2014

Para orientar e conscientizar os colabora-
dores sobre a importância da prevenção de aciden-
tes e doenças no ambiente de trabalho, o Instituto 
promoveu entre os dias 6 e 10 de setembro a Sema-
na de Prevenção a Acidentes (Sipat) 2014. As ações 
foram realizadas em parceria com o Serviço Social 
do Comércio (Sesc) e abordaram temáticas de qua-
lidade de vida do trabalhador, além da distribuição 
das tradicionais bolinhas anti-stress.  

No primeiro dia, os colaboradores de todos 
os postos de trabalho participaram de uma palestra 
sobre primeiros socorros. Já no segundo dia, uma 
apresentação teatral mostrou formas de levar uma 
vida mais saudável e com mais qualidade. No tercei-
ro e quarto dia, os temas abordados foram o alcoolis-
mo e saúde mental do trabalhador, respectivamente. 
Além disso, foram entregues barras de cereais, que 
lembrou a importância da boa alimentação. 

Cipa promove campanha de 
carnaval nos postos do Idtech 

Para entrar no clima da maior festa popular 
brasileira, a Cipa promoveu uma campanha de cui-
dados com a saúde no feriado de carnaval. A inicia-
tiva abordou os colaboradores de todos os postos 
de trabalho do Idtech, e contou com a distribuição 
de folders informativos e bloco de anotações cedi-
dos pelo Departamento de Trânsito (Detran), além 
de um concurso e desfile de máscaras e fantasias. 

Os representantes da Cipa explicaram sobre 
a utilização correta do preservativo, uma vez que 
ele é capaz de prevenir gravidez indesejada, infec-
ções, DSTs e o HPV, causador do câncer de colo do 
útero nas mulheres, e também sobre os do álcool 
no organismo, que apresenta os primeiros sinais 
dez minutos após a ingestão, afetando o equilíbrio 
e coordenação motora.

“Falar um pouco sobre saúde no ambiente 
de trabalho contribui muito com esse trabalhador 
que não tem tempo para fazer uma atividade, ter 
um lazer, ou mesmo fazer um curso. A gente traz as 
orientações até eles”, comentou Itelma Rosa da Sil-
va, assistente social e responsável técnica do Sesc.
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Postos de Trabalho 
comemoram a Copa do 
Mundo

 Não foi por falta de torcida que a seleção 
brasileira não levou o hexacampeonato de futebol 
durante a Copa do Mundo no Brasil. É que os pos-
tos de trabalho do Instituto se prepararam para o 
torneio, promovendo a decoração nas cores verde 
e amarela dos departamentos e vestindo as camisas 
alusivas ao time canarinho. 

Na Central de Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta a decoração temática foi elaborada 
pelos próprios agentes de atendimento. Em cada 

posto de trabalho foram espalhadas bolas de fute-
bol, balões e bandeirolas. Além disso, a iluminação 
noturna da fachada do Teleconsulta ficou nas cores 
brasileiras: verde e amarela.

Os colaboradores da Central de Proces-
samento de Dados (CPD) e Complexo Regulador 
apostaram o resultado das partidas em diversos 
bolões ao longo do campeonato todos receberam 
camisetas da seleção para vibrar na torcida, inclu-
sive a sede administrativa e Central de Informática.

Colaboradores participam de 
atividades no Dia Mundial da Voz

 A Cipa do Instituto promoveu no dia 16 de 
abril atividades em comemoração ao Dia Mundial da 
Voz. Os colaboradores de todos os postos de traba-
lho da Organização Social receberam orientações e 
realizaram exercícios de aquecimento e relaxamento 
das cordas vocais com duas fonoaudiólogas da Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). 

Outra atividade realizada durante a data foi a 
apresentação teatral da Companhia Carlos Moreira, 
que de forma dinâmica e engraçada mostrou aos 
colaboradores a importância de se tomar alguns 
cuidados com a voz, e levar a sério quando alguns 
sinais de patologia aparecerem, como rouquidão e 
dor. Ao final das atividades, cada colaborador ga-
nhou um folheto informativo e uma maçã, fruta fa-
mosa por limpar a boca e faringe, proporcionando 
uma voz livre de ruídos.  
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Comemoração de  
datas temáticas 

Colaboradores se divertem 
durante o Arraiá do Idtech 

Em comemoração ao mês junino, o Institu-
to promoveu para os colaboradores uma atividade 
especial. No dia 27 de junho, os postos de trabalho 
foram decorados com bandeirolas e tecidos colori-

Motoristas comemoram seu 
dia em campeonato de sinuca

 Manter a calma quando todo o trânsito pa-
rece estar contra você. Ser simpático com diversos 
tipos de personalidades que ocupam o banco da ca-
rona. Cumprir horários, mas sem ultrapassar limites 
de velocidade. Transportar vidas. Esta é a rotina dos 
motoristas, que foram homenageados no dia deles, 
25 de julho, pelo Idtech. Para confraternizar e agra-
decer, foi realizado um campeonato de sinuca, que 
rendeu muitas risadas e diversão aos profissionais. 
O campeonato contou com 10 colaboradores, que 
se dividiram em duplas. Os motoristas Oberdan Mo-
reira (Idtech) e Cleubber Rodrigo Nunes de Abreu 
(HGG) venceram a partida. Os campeões receberam 
as medalhas douradas dos coordenadores do Idte-
ch, José Cláudio Romero e Lúcio Dias Nascimento. 
O segundo lugar ficou para Ronaldo Batista (HGG) e 
Aléssio França (Idtech).

dos, e um concurso de melhor caracterização cai-
pira foi realizado. O vencedor levou para casa uma 
cesta recheada de alimentos típicos, como milho 
de pipoca e paçoca, para uma festa na roça.
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Teleconsulta comemora 
a caráter o Dia das Bruxas 

No dia 30 de outubro, a Central de Atendi-
mento ao Cidadão – Teleconsulta foi invadida por 
bruxas, fantasmas, vampiros, zumbis, cadáveres e 
monstros. É que os colaboradores comemoraram o 
Halloween em grande estilo, com todo o prédio de-
corado tipicamente e concurso de melhor fantasia. 

O destaque ficou para a noiva cadáver, Jés-

sica Luana Pires, que ganhou a votação dos outros 
colaboradores como a melhor caracterização. De 
acordo com ela, a realização de eventos no am-
biente de trabalho motiva e colabora para que as 
pessoas se interajam. Kits com balas e chocolates 
também foram distribuídos para lembrar a brinca-
deira “Doce ou travessura”.

Idtech/HGG adere ao 
movimento Primavera da Paz

Em 2014, o Idtech aderiu a 9ª edição do pro-
jeto “Primavera da Paz”, realizado durante todo o 
mês de setembro. Coordenado pela Rede Perma-
nente da Paz, Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, o objetivo da iniciativa foi difundir 

a Cultura de Paz em prol da superação da violência 
em Goiânia. Gerenciado pelo Idtech, a fachada do 
Hospital Alberto Rassi – HGG recebeu uma faixa na 
cor branca com pedido de paz e os colaboradores 
do Teleconsulta também aderiram ao movimento.
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Idtech promove campanha do 
CGU contra corrupção

 Em 2014, o Idtech fez uma parceria com a 
Controladoria Geral da União (CGU) e no Dia Inter-
nacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro, 
promoveu em todos os postos de trabalho uma 
campanha sobre pequenas corrupções que são 
praticadas no cotidiano. 

Usar a carteirinha de estudante falsificada. 
Estacionar na vaga de idosos e deficientes. Roubar 
TV a cabo. Pegar senha preferencial, sem ter direi-
to. Assinar o ponto e não comparecer ao trabalho. 
Essas pequenas corrupções estavam entre as 50 ci-
tadas na atividade, que foi orientada pela assessora 
jurídica do Idtech, Patrícia Quirino. 

Segundo o agente de atendimento do Te-
leconsulta, Osmar da Cruz, as pessoas cobram do 
governo uma postura que elas mesmas não têm. “A 

pessoa critica o governo, daí sai do emprego, arru-
ma outro e pede para não assinar a carteira porque 
está recebendo o seguro-desemprego e quer acu-
mular os dois rendimentos”, disse o atendente.

Secretárias vão
para Spa no seu dia

 Encarregadas por manter o bom funciona-
mento e a organização do Idtech, as secretárias ga-
nharam uma atividade muito especial para come-
morarem a sua data, dia 30 de setembro. Em 2014, 
o Instituto promoveu para as sete profissionais um 

dia relaxante no Spa Mandarim, com direito a mas-
sagem, escalda pés, e interações entre as meninas 
do “clube da luluzinha”. Além disso, todas recebe-
ram um cartão comemorativo em reconhecimento 
ao trabalho para guardarem de recordação.
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Idtech comemora o Dia das Mães 
com homenagens

 Os postos de trabalho da Organização So-
cial promoveram diferentes tipos de comemora-
ções para o Dia das Mães, que foram desde a entre-
ga de cartões a apresentações teatrais. 

Na Central de Processamento de Dados 
(CPD), os colaboradores convidaram suas mães para 
conhecerem pessoalmente o Instituto. Durante a vi-
sita, as convidadas assistiram a uma apresentação 
teatral escrita pelos próprios agentes de processa-

mento, que ensaiaram por duas semanas o texto. 
Já na Central de Atendimento ao Cidadão – 

Teleconsulta, as mamães agentes de atendimento 
ganharam uma caixinha com um bombom den-
tro e cartão comemorativo. Nos demais postos de 
trabalho do Idtech, sede administrativa, Central de 
Informática e Complexo Regulador, o Dia das Mães 
foi comemorado com a entrega de cartões em ho-
menagem às mamães colaboradoras.

Papais são parabenizados
pelo seu dia

O Dia dos Pais também não passou em 
branco nos postos de trabalho do Instituto. Para 
lembrar a data tão importante, a Organização en-
tregou para todos os colaboradores  do sexo mas-

culino que tem filhos um cartão comemorativo 
com a mensagem “Ser pai é sorrir, chorar, educar, 
compartilhar. Ser filho é agradecer todos os dias 
a oportunidade por ter o melhor herói de todos!”.
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Colaboradores 
comemoram a Páscoa

A data festiva mais doce do ano não pode-
ria ter sido comemorada de outra forma no Idtech: 
com chocolate. Um sorteio de ovo de páscoa foi 
realizado em cada posto de trabalho e houve tam-

Postos de trabalho 
do Idtech aderem a 
campanha Outubro Rosa

 Os colaboradores que atuam na sede, Cen-
tral de Processamento de Dados (CPD), Complexo 
Regulador, Central de Atendimento ao Cidadão - 
Teleconsulta, e Ciams Novo Horizonte aderiram à 
Campanha Outubro Rosa. No dia 10 de outubro, 
data de lançamento, os colaboradores foram traba-

lhar vestidos de rosa e receberam também o laço 
símbolo da campanha e panfletos informativos. 
Além disso, a fachada dos prédios do Ciams e Tele-
consulta receberam iluminação colorida. O câncer 
de mama foi tratado, ainda, durante a Sexta Infor-
mativa no CPD, Teleconsulta, Ciams e Regulação.

bém a distribuição de bombons juntamente com 
um cartão. Na CPD e Complexo Regulador, os cola-
boradores brincaram entre si de “amigo-chocolate”, 
quando trocaram ovos de páscoa.
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Idtech celebra o Dia Mundial de 
Combate à Aids

 Em dezembro, todos os postos de traba-
lho voltaram suas atenções para um tema que não 
deve ser esquecido em nenhum mês do ano: AIDS.  
Os colaboradores da Central de Processamento 
de Dados (CPD), Complexo Regulador, Central de 
Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta, Central 
de Informática, e Ciams Novo Horizonte partici-

param de uma ação em alusão ao Dia Mundial de 
combate à doença. A atividade foi conduzida pela 
presidente da Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (CIPA), Marília Jardim, que entregou o 
laço vermelho símbolo da campanha e o preser-
vativo, explicando, ainda, a importância da prote-
ção e da divulgação.

Profissionais são reconhecidos no seu dia

Em todas as datas comemorativas de cada profissão, o Idtech em 2014 confeccionou e entregou 
aos colaboradores cartões em homenagem ao profissional. A iniciativa teve como objetivo reconhecer o 
trabalho dos colaboradores.
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Assessor Jurídico do 
Idtech leva gestão de OSs 
para Congresso 

 Em 2014, o Assessor Jurídico do Instituto, 
Juscimar Ribeiro, participou entre os dias 12 e 14 
de novembro do 28º Congresso Brasileiro de Di-
reito Administrativo, na cidade de Foz do Iguaçu, 
no Paraná. O modelo de gestão por meio de Orga-
nizações Sociais nos hospitais públicos do Estado 
de Goiás foi um dos assuntos discutidos pelo as-

Idtech participa de 
congresso voltado para 
inclusão de portadores de 
deficiência no mercado 
de trabalho

 As colaboradoras Deborah Inácio e Thalita 
Hyodo, do setor de Recursos Humanos e Gerência 
de Pessoal, respectivamente, representaram o Ins-
tituto de Desenvolvimento Tecnológico e Huma-
no (Idtech) no 1º Congresso Goiano de Gestão de 
Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. O 
evento, que aconteceu nos dias 9 e 10 de setem-
bro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, foi pro-
movido pelo Fórum Goiano de Inclusão no Mer-
cado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e 
dos Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER) e reuniu 
profissionais da área. 

Deborah Costa, que é psicóloga, contou 
que o mais importante em participar do congres-
so foi a conscientização de que é dever da empre-
sa contratar PCDs e reabilitados do INSS, e direito 
dessas pessoas o acesso ao emprego. “Eu pude 

sessor durante o evento.
Além disso, o Congresso discutiu também 

temas ligados ao sistema de licitações, contratos, 
e empenho, improbidade administrativa e polí-
ticas públicas dos órgãos de fiscalização e con-
trole, como o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas. 

perceber que o departamento de Recursos Hu-
manos faz toda diferença no processo de inclusão 
das pessoas com deficiência”, completa. 
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Idtech e HGG participam 
de seminário sobre 
tabagismo 

A presidente da Comissão Interna de Pre-
venção a Acidentes (Cipa), Marília Jardim, parti-
cipou do seminário “Suvisa na efetivação da Lei 
Antifumo”, promovido pela Superintendência 
de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) em novembro de 2014. O evento 
abordou os programas de controle do tabagismo 
e a nova legislação sobre ambientes livres e pro-
paganda de tabaco, que entrou em vigor no final 
do ano passado.

Colaboradores do 
Idtech participam de 
treinamento Bionexo

Os colaboradores da área de compras e 
controladoria do Instituto participaram de um trei-
namento promovido pela Bionexo, ferramenta utili-
zada para a aquisição de materiais, medicamentos 
e equipamentos de uso hospitalares. Durante even-
to, realizado no Castro’s Park Hotel, os participantes 
conheceram as novas funcionalidades da platafor-
ma e compartilharam conhecimentos e experiên-
cias de compras com outros usuários. 

A ferramenta Bionexo é utilizada pelo Ins-
tituto desde que a Organização Social assumiu a 
gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG, em março 
de 2012. O assessor da Coordenação Administrativa 
Financeira, Henrique Torres, ilustrou que a platafor-
ma possui diversos fornecedores e, por isso, o tra-
balho dos colaboradores da gerência de compras é 
facilitado e mais ágil que os antigos procedimentos 
utilizados em outros hospitais que não possuem 
esta tecnologia. “Mensalmente, mais de 100 forne-

cedores diferentes do país inteiro são cotados para 
fornecer ao HGG. Isso traz muita transparência, 
isonomia e economia para as contas do Hospital, 
além é claro de podermos acessar on-line toda do-
cumentação sanitária e de boas práticas de fabrica-
ção e armazenamento das empresas.” 

Novos agentes rádio 
operadores do Samu 
recebem treinamento 

Em 2014, o Idtech promoveu para doze 
novos agentes radio operadores do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) um trei-
namento que abordou o mapeamento de Goiânia 
e região metropolitana, métodos e protocolos do 
posto de trabalho, e formas de comunicação clara 
e objetiva. O curso, ministrado pelo diretor da uni-
dade do Serviço, Carlos Henrique Duarte Bahia, 
foi realizado no Hospital da Mulher e Maternidade 
Dona Iris e teve duração de quatro horas. 
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Em 2014, o Idtech fortaleceu a gestão realizada no Hospital Alber-

to Rassi – HGG, e conquistou reconhecimentos de extrema importância 
para a saúde pública. A instituição pode ainda abrir uma nova frente de 
trabalho no município, colaborando de forma inédita no acolhimento 
dos usuários da atenção básica em Goiânia. Trata-se do Ciams Novo Ho-
rizonte, que teve o ambulatório reformado pela equipe do Idtech e rece-
beu uma estratégia especial de atendimento aos tão calejados usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Idtech conseguiu imprimir a qualidade e expertise em uma uni-
dade modelo, que oferece um atendimento bem distante do que era antes 
da parceria com a organização social. As equipes foram formadas por mo-
radores do próprio Ciams Novo Horizonte, ou das adjacências. Bem capa-
citadas e com o respaldo da tecnologia, os agentes orientam melhor os 
usuários e garantem o acesso dos mesmos aos serviços públicos de saúde.

Menina dos olhos do Idtech, a Central de Atendimento ao Cidadão 
– Teleconsulta completou oito anos de idade cumprindo efetivamente 
seu papel. Hoje em dia é difícil imaginar como seria a vida sem este ser-
viço que tanto facilitou a vida dos usuários, que precisavam enfrentar 
filas quilométricas somente para agendar uma consulta. A Central atingiu 
mais de 5,1 milhões de consultas agendadas desde sua inauguração até 
o ano de 2014.

Um fato curioso que aconteceu em 2014 no Teleconsulta é que 
sua sede virou set de cinema. Isso mesmo! Alice Braga e Ingrid Guima-
rães viraram agentes de atendimento por um dia, durante a gravação do 
filme “A magia do mundo quebrado”. As instalações modernas foram mui-
to elogiadas pela equipe de filmagem. 

Na área do Serviço Social, o Idtech continuou atuando nos con-
tratos junto à Caixa Econômica Federal. E por mais um ano, atuou como 
instituição âncora do Movimento Nós Podemos Goiás, desenvolvendo 
ações no sentido de mobilizar mais parceiros na luta pelos Objetivos do 
Milênio. Enfim, foi um ano cheio de boas notícias.

Desenvolvimento
Institucional

Idtech  |  Relatório Anual 2014 23



Idtech  |  Relatório Anual 201424

Idtech é responsável pelo 
acolhimento do Ciams 
Novo Horizonte

Em 2014, o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) deu um importan-
te passo na rede básica ao reformular totalmente a 
estrutura do Centro Integrado de Atenção Médico 
Sanitária (Ciams) Novo Horizonte, além de garan-
tir o acolhimento ao usuário que chega à unidade 
de saúde. Com estrutura moderna, o novo ambu-
latório do Ciams Novo Horizonte foi inaugurado no 
Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto, pelo prefeito de 
Goiânia, Paulo Garcia, e pelo secretário municipal 
de saúde, Fernando Machado. 

A estrutura física do ambulatório é de 3.021 
metros quadrados, contemplando 14 consultórios 
médicos e mais cincos odontológicos, além dos 
destinados para a equipe multiprofissional e pro-
gramas especiais de atendimento. Com fachada 

contemporânea, totalmente diferente do que era 
antes, que estava cheia de infiltrações, o Ciams 
também recebeu novas instalações elétricas e hi-
dráulicas, pintura geral, novo telhado e platibandas, 
mobília nova e equipamentos. O piso foi restaura-
do e as recepções, que agora contam com um ar 
condicionado central, terá televisões para entrete-
nimento e chamado de senhas. 

Uma das novidades para os usuários do 
Ciams Novo Horizonte é um novo projeto de aco-
lhimento, que está sob a responsabilidade Idtech. 
Uma equipe de 20 colaboradores foi treinada sobre 
os fluxos de atendimento no Sistema Único de Saú-
de (SUS), além de conhecerem os protocolos de hu-
manização. Esta equipe é constantemente avaliada 
pelos usuários, por meio de pesquisas de satisfação.
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Conselheiros de 
saúde visitam obras

Reinvindicação antiga do Conselho de Saú-
de, as obras do Ciams Novo Horizonte receberam 
a visita dos conselheiros no dia 17 de maio. Cerca 
de 40 membros dos Conselhos Local, Municipal e 
do Estado aprovaram as mudanças e reivindicaram 
também melhorias no atendimento. O convite foi 
feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 
e Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) e teve como objetivo abrir as portas 
da unidade para o controle social. 

Após visitarem as novas instalações, apre-
sentadas pela diretora geral do Distrito Sanitário 
Sudoeste, Dalva Bittencourt, pelo diretor de Aten-
ção à Saúde, Sandro Rodrigues, e pelo coordenador 
executivo do Idtech, José Cláudio Romero, os con-
selheiros questionaram sobre a gestão do Ciams e 

fizeram suas considerações sobre os avanços pro-
postos com a nova estrutura. 

Na ocasião, o presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Edivaldo Bernardo Lima, lembrou 
que o Conselho Local é co-gestor da unidade. Des-
tacou ainda o papel dos conselheiros no sentido 
de informar e educar a população para a utilização 
correta dos serviços e entenda os fluxos de aten-
dimento. Ele defendeu ainda que a administração 
adote o controle de ponto dos funcionários públi-
cos. O presidente do Conselho Estadual de Saúde, 
Venerando Lemes de Jesus, ressaltou que a refor-
ma é o fruto do trabalho bem elaborado dos con-
selheiros, especialmente os locais. “Fizemos a coisa 
certa e temos que divulgar esse trabalho de forma 
positiva a todos”, disse.

Equipe de acolhimento treinada
 
Em agosto, a equipe de acolhimento do 

Ciams Novo Horizonte passou por treinamento pro-
movido pelo Instituto. Os 20 colaboradores na maio-
ria moradores do setor receberam informações sobre 
o fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento 
humanizado e boa postura no ambiente de trabalho. 

A equipe do Idtech está presente na recep-
ção central, na emissão de vale-exames (chamados 
popularmente de chequinhos) e de agentes do tipo 
“Conte Comigo”, que são destinados para dar infor-
mações aos usuários e encaminhá-los para o servi-
ço que procuram. 

O treinamento teve duração de um dia, e 
aconteceu no próprio auditório do Ciams Novo Ho-
rizonte. Em vez de apresentações formais, os colabo-
radores foram convidados para apresentar os colegas 
que estavam ao lado. Descontraídos, contaram um 
pouco da personalidade e da história dos parceiros 
de trabalho. Depois, assistiram um vídeo didático so-
bre erros e acertos no atendimento. 

O treinamento foi conduzido pelas psicólo-
gas Tatianny Melo e Deborah Inácio, da Gerência de 
Recursos Humanos do Idtech e também abordou 
sobre os sistemas empregados pela Prefeitura Muni-
cipal para a confirmação de consultas e emissão de 
vale-exames, regulação de pacientes, sobre o Idtech, 
fluxos da unidade, e receberam informações sobre o 
funcionamento da Gerência de Pessoal e da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
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Em assembleia geral, 
Idtech anuncia nova 
presidência e apresenta 
resultados

Em assembleia geral ordinária, realizada no 
dia 21 de março de 2014, no salão de eventos do 
San Marino Hotel, o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) nomeou a nova 
presidência do Conselho de Administração, que 
passou de Drewet Pires Silva para Rosana Carvalho 
Cardoso. Na ocasião, foram apresentados os resul-
tados obtidos no ano de 2013 e a prestação de con-
tas da instituição. 

Drewet Silva, que é analista de sistemas e 
professor universitário, estava à frente do Conselho 
há dois mandatos, sendo reeleito uma vez, não po-
dendo, portanto, permanecer mais no cargo. Des-
sa forma, a advogada Rosana Carvalho, que estava 
ocupando a vice-presidência, foi reconduzida ao 

posto de presidente por unanimidade de votos dos 
associados presentes, para um mandato de quatro 
anos. “Minha missão é contribuir com a gestão efi-
ciente que o Idtech faz, prezando pela excelência 
do trabalho desenvolvido por todos os colaborado-
res do Instituto”, disse a nova presidente do Conse-
lho. 

Esta foi a oitava assembleia para apresenta-
ção de resultados do Idtech, que permitiu a cada 
gerente de seção contar as experiências vividas 
pelo departamento e as metas alcançadas. O ano 
de 2013 foi marcado pela consolidação da gestão 
do Hospital Alberto Rassi – HGG e pela consagra-
ção do serviço de agendamento de consultas, o Te-
leconsulta de Goiânia. 
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Novos membros do Conselho de 
Administração do Idtech visitam 
HGG e Teleconsulta 

Com nova composição, o Conselho de Admi-
nistração do Idtech conheceu detalhes dos projetos 
administrados pela organização social e deliberou 
sobre novas frentes de trabalho. Formado por seis 
membros, o grupo esteve nos dias 3 e 4 de setembro 
no Hospital Alberto Rassi – HGG e Central de Atendi-
mento ao Cidadão – Teleconsulta, além de participar 
de uma reunião na sede administrativa da instituição. 

Os conselheiros visitaram o Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) e o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do Hospital Alberto Rassi – HGG, 
além da enfermaria modelo e da galeria perma-
nente de arte do projeto “Arte no HGG”.

 Para o empresário Benjamim Júnior, o que 
foi visto na unidade não foi uma surpresa. “Os co-
mentários que estão sendo feitos já mostram que 
o Idtech tem feito uma ótima administração do 
HGG. Hoje pude ver com os meus próprios olhos. 
Nem parece Brasil e nem mesmo Goiás. Fiquei fe-
liz de constatar que aqui é um local de primeiro 
mundo e ainda por cima é público”, disse.

Com a participação do coordenador executi-
vo do Idtech, José Cláudio Romero, e do coordenador 

administrativo-financeiro, Lúcio Dias Nascimento, os 
conselheiros aprovaram a renovação do contrato 
com a Prefeitura Municipal para a gestão do Telecon-
sulta de Goiânia e a execução de novos planos de 
trabalho: a Central de Consultas Especializadas e a 
Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 

Conselheiros se reúnem para 
tratar sobre a gestão do Idtech

Em 2014, os membros do Conselho Admi-
nistrativo do Idtech se reuniram oito vezes para 
tratar de assuntos pertinentes à gestão da Organi-
zação Social. Entre os principais temas debatidos 
estiveram a aprovação para renovação do Contra-
to de Gestão de projetos, demonstrativos financei-
ros e contábeis do Instituto, alteração do estatuto 
social, balanço das atividades do CIAMS Novo Ho-
rizonte, criação de novos cargos. 

Em outubro, os membros do Conselho do 
Idtech se reuniram para conhecer a apresentação 
do projeto arquitetônico de reforma do Centro 
Cirúrgico, cuja intervenção ocorrerá por meio de   
recursos do Orçamento Geral da União, que esta-
vam parados por falta de projeto. A obra também 
terá contrapartida do Governo de Goiás. 

Além do projeto, o assessor jurídico do Id-
tech Juscimar Ribeiro, explicou sobre o papel das 
organizações sociais e uma visão geral do terceiro 

setor. A reunião tratou ainda sobre o Plano Anual 
de Gestão, quando o diretor técnico do HGG, Ra-
fael Nakamura, explicou sobre a ferramenta cons-
truída em conjunto com a Secretaria de Saúde, 
que vai monitorar as metas e os recursos investi-
dos na unidade.

São novos membros do Conselho:

• Ângela Maria Guimarães Borges; 

• Benjamin Beze Júnior;  

• Eunice Machado Nogueira; 

• Maria Aparecida Batista da Costa de Faria. 

• Valterli Leite Guedes;
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Teleconsulta completa 
oito anos facilitando o 
acesso do usuário do SUS

Em 2014, a Central de Atendimento ao Ci-
dadão – Teleconsulta de Goiânia comemorou seu 
oitavo aniversário. Para festejar a data, os colabo-
radores cantaram parabéns com um bolo que tra-
zia a mensagem: “Há oito anos o usuário do SUS 
conta com um atendimento de qualidade. E isso 
graças a todos vocês, que acreditam e se dedicam 
fazendo o melhor cada dia mais.” 

Desde a sua criação, no ano de 2006, o 
Teleconsulta já realizou mais de 5,1 milhões de 
agendamentos de consultas na rede básica de 
saúde, sendo a maior quantidade para médicos 
clínicos gerais. Tatiane Lemes, que é assessora 
de Planejamento   do Idtech, disse durante a co-
memoração que os responsáveis pelos oito anos 
da Central é inteiramente dos colaboradores. “Ao 

mesmo tempo em que comemoramos mais um 
aniversário do Teleconsulta, abrimos uma ex-
tensão deste trabalho tão competente que vocês 
executam, que é o acolhimento no Novo Ciams 
Novo Horizonte”, frisou. 

Tatiane lembrou, ainda, a conquista do prê-
mio e-Gov em 2013 pelo Teleconsulta, uma inicia-
tiva da Associação Brasileira de Entidades Estadu-
ais de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Abep) e do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (MPOG) que tem como objetivo reco-
nhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos 
e soluções de governo eletrônico na administra-
ção pública. A Central de Atendimento ao Cidadão 
bateu outras 107 iniciativas de todo o Brasil e levou 
a estatueta durante evento em Vitória (ES).

Mais de 400 mil consultas são 
agendadas em 2014

Os agentes de atendimento do Telecon-
sulta de Goiânia agendaram 428.505 consultas no 
ano de 2014. O período com maior quantidade de 
marcações é referente ao mês de janeiro, que cor-
responde a quase 10%, um quantitativo de 40.176 
agendamentos. Neste ano, a procura da comuni-
dade foi maior para médicos clínicos gerais, com 
179.081 marcações, seguido de ginecologista, com 
125.718 consultas, e por último a especialidade de 
pediatria, com 123.716 marcações. 
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Ingrid Guimarães, Alice Braga 
e Carol Abras gravam filme “no 
Teleconsulta 

No dia 3 de abril, a Central de Atendimento 
ao Cidadão – Teleconsulta teve uma rotina bas-
tante diferente. Isso porque o local foi cenário do 
filme do diretor José Eduardo Belomonte: “A Magia 
do Mundo Quebrado”. No elenco, atrizes e atores 
de nomes reconhecidos no cenário nacional e 
internacional: Fábio Assunção, Ingrid Guimarães, 
Alice Braga e Carol Abras. 

Cerca de 40 pessoas, entre cinegrafistas e 
diretores de estúdio, participaram das gravações. 
As atrizes Ingrid Guimarães, Alice Braga e Carol 
Abras não poderiam ter sido mais receptivas, e ao 
contrário do que muitos pensaram, o trio de atri-

Comitiva do Crer visita 
sede do Teleconsulta 

Uma comitiva formada por representantes 
da Central de Atendimento do Centro de Reabilita-
ção e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) visi-
tou a sede da Central de Atendimento ao Cidadão 
– Teleconsulta. A visita teve como objetivo avaliar 
as baias de atendimento dos agentes, que serão 
modelo para a implantação no CRER. A comitiva, 
composta por arquiteta, técnico em segurança do 
trabalho e assessores da seção de compras do Crer, 
foi acompanhada pelo assessor administrativo do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech), Henrique Torres. 

O Idtech é referência em ergonomia e se-
gue à risca a Norma Regulamentadora (NR) núme-
ro 17, que estabelece parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às caracterís-

zes interagiu com todos os colaboradores. Alice se 
divertiu também na cadeira amarela da sala de re-
laxamento da Central.

As gravações na capital não ficaram somen-
te no Teleconsulta. No mesmo dia, a equipe filmou 
outras cenas no Bosque dos Buritis, e um espaço de 
festas também foi escolhido para sediar parte das 
filmagens. A Magia do Mundo Quebrado é um road 
movie que passeia pelo Estado de São Paulo em 
tom de comédia, drama e romance. As filmagens 
começaram em fevereiro de 2014 e foram divididas 
entre os municípios de Cananéia, Ilha Comprida e 
região. O longa deve ser lançado em 2015.

ticas psicofisiológicas dos trabalhadores. Todos os 
postos de trabalho do Instituto possuem apoios de 
pé, teclado e mouse, além de cadeiras e mesas que 
se ajustam ao corpo.
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Central de Internação 
do Complexo Regulador 
aumenta produtividade

Serviço ligado ao Departamento de Con-
trole e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, 
o Complexo Regulador de Goiânia é o carro-chefe 
da pasta e tem como função orientar e organizar 
o fluxo de pacientes de urgência e emergência do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 2014, o destaque ficou para a Central de 
Internação da Regulação, que superou as metas do 
ano de 2013, e realizou 150.544 internações, sen-
do a maior quantidade para casos de cota direta, 
quando a unidade hospitalar é a solicitante, seguida 
das internações por emergência, com quase 50 mil 

Central de Processamento 
de Dados passa a atender 
bolsistas da OVG

A Central de Processamento de Dados do 
Idtech passou a gerenciar um novo serviço em 
2014: a Central de Atendimento da Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG). Ficou sob respon-
sabilidade do Instituto o atendimento dos alunos 
contemplados pelo Programa Bolsa Universitária da 
entidade. Ao todo, cerca de 30 mil atendimentos fo-
ram prestados no primeiro ano da Central, a média 
de 500 ligações por semana.

Além do Call Center da OVG, a CPD mante-
ve a sua produtividade no que se refere à informa-
tização dos processos da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). Em 2014, 315 mil fichas foram digita-
lizadas pelos agentes de processamento. Esses do-
cumentos contem informações importantes, como 
autorizações de agendamentos de consultas, ca-
dastros dos programas desenvolvidos pela secreta-
ria, declarações de óbitos, investigação da dengue, 

vale-exames, dentre outras. O mês de fevereiro foi 
o de maior produtividade para os agentes, quando 
38.825 fichas foram digitalizadas, e os vale-exames 
os documentos mais enviados pela SMS. 

solicitações atendidas. No ano passado, somente 
128.671 atendimentos foram feitos pela Central, 15% 
a menos que no ano de 2014.

Além da Central de Internação, está entre as 
atividades realizadas pelo Complexo Regulador o Ser-
vido de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que 
há sete anos está sob responsabilidade do Idtech. Em 
2014, a Central de Atendimento ao Cidadão do Samu 
realizou cerca de 40 mil atendimentos e encaminha-
mentos, sendo a maioria desses chamados atendidos 
pela Unidade de Suporte Básico com 15 mil atendi-
mentos, seguido da Orientação Médica com 12 mil. 
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Idtech tem novos 
membros nas Comissões 
de Compras e 
Contratações 

As Comissões de Compras e Contratações 
e Equipe de apoio aos Pregoeiros do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) 
foi reformulada em 2014. É que alguns dos mem-
bros da Comissão Especial de Compras e Licitações 
do Hospital Alberto Rassi – HGG foram substituí-
dos, além de haver também alternância na equipe 
de apoio dos pregoeiros da instituição. 

A finalidade da Comissão é tornar público os 
atos de compras no âmbito dos contratos de gestão, 
buscar propostas mais vantajosas e, ainda, cum-
prir os princípios constitucionais da isonomia e da 
transparência. Já a nova equipe de apoio aos pre-
goeiros do Idtech tem como função atender as de-
mandas para os serviços prestados para o município 
de Goiânia. A equipe, formada por cinco membros, 
tem como Pregoeiros os colaboradores Alex Lima 
e Henrique Torres, que atuam de forma alternada.

OVG conhece sistema de 
compras do Idtech

Um grupo de colaboradores do setor admi-
nistrativo da Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) visitou, no dia 13 de fevereiro, a sede Idtech 
para conhecer o sistema e o fluxo de compras da 
instituição. “Achei ótimo o sistema do Idtech. É bem 
resumido e prático”, disse Lourdes Peixoto, do De-
partamento de Compras da OVG, que afirmou que 
a ferramenta utilizada na unidade atende os requi-

sitos necessários da Organização Social.
A necessidade de procurar outro sistema se 

deu, segundo Lourdes, ao fato de que o atual uti-
lizado na Organização das Voluntárias de Goiás é 
muito antigo e já não corresponde às demandas. 
“O nosso é arcaico. Estamos visitando outras insti-
tuições para ver o que podemos melhorar no nosso 
sistema para ter mais agilidade”. 
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Assessor jurídico do 
Idtech fala sobre Lei 
Anticorrupção na revista 
Pró-Industrial 

O assessor jurídico do Instituto, Juscimar 
Ribeiro, foi destaque na revista Pró-Industrial, da 
Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do 
Estado de Goiás, a Adial. Em entrevista, o juris-
ta abordou sobre a Lei Anticorrupção, o que ela 
muda dentro das empresas, as sanções elencadas 
na nova legislatura e suas expectativas. A legisla-
ção passou a valer no final de janeiro de 2014 e 
dispõe sobre práticas de fraudes em licitação, su-
borno, propina ou outro tipo de corrupção contra 
o patrimônio público. 

Gerente do Serviço Social 
toma posse no Conselho 
Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

A gerente do Serviço Social do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), 
Sandra Costa, tomou posse no dia 21 de agosto, 
no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional, o Conesan. Ela foi acompanhada pela 
colaboradora e assistente social Marília Jardim, 
que assumiu o cargo como suplente. 

O Conselho é responsável por formular as di-
retrizes da Política Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional e definir as prioridades que visem garantir 
o direito das pessoas à alimentação. “Me sinto muito 
honrada em fazer parte dos novos integrantes do Co-
nesan pelo importante trabalho de deliberar, propor e 
monitorar ações e políticas de segurança alimentar e 
nutricional sustentável, contribuindo para que as pes-
soas tenham uma alimentação saudável em suas me-
sas. Espero que esses quatro anos de mandato sejam 
bastante produtivos”, ressaltou Sandra Costa. 
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Idtech fecha parceria com 
a Saneago para execução 
de projetos sociais

Em 2014, o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) firmou parceria com 
a Saneamento de Goiás (Saneago) para execução 
de Projetos Técnicos de Trabalho Social (PTTS) nos 
bairros Jardim Presidente e Faiçalville, região sudo-
este da capital. As atividades contemplam o progra-
ma Saneamento Para Todos, cuja finalidade é levar 
serviços urbanos de água e esgoto integralmente à 
população. Ao todo 3.411 serão famílias atendidas, o 
que contempla cerca de 14 mil pessoas diretamente. 

A gerente do Serviço Social do Instituto, 
Sandra Costa, esclarece que a parceria é focada 
no eixo educação ambiental. De acordo com ela, 
alguns projetos e atividades serão apresentados à 
comunidade como o Programa de Olho no Óleo, 
que alerta os moradores para os prejuízos que o 
óleo causa no esgoto sanitário, e também diversas 
palestras sobre saneamento, benefícios do esgoto 
sanitário, seu destino e doenças causada pela falta 
dele, coleta seletiva do lixo e desativação das fossas.

Grupo de idosos do 
Residencial Jardim do 
Cerrado

Semanalmente, o Serviço Social do Instituto 
leva para um grupo formado por 15 idosos ativida-
des de entretenimento, lazer, reflexão, convivência 
familiar e comunitária, com objetivo de melhorar a 
autoestima e a qualidade de vida das pessoas com 
idade acima de 60 anos que vivem na comunidade. 

Ao longo do ano diversas ações foram pro-
movidas no Jardim do Cerrado 7, como palestra 
sobre bem-estar com distribuição de bolinhas anti
-stresse, dinâmicas de grupo, jogos, palavras cruza-
das, bingos com brindes, textos para reflexão, aferi-
ção de pressão arterial, orientações técnicas sobre 
políticas públicas vigentes.

Além disso, no final do ano o Serviço Social 
do Idtech ministrou uma oficina de guirlandas na-
talinas, que teve participação de outros moradores 
da comunidade local, envolvendo não somente os 
idosos participantes do grupo.
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Núcleo Nós Podemos 
Goiás discute novo 
plano de trabalho

Coordenado pelo Instituto de Desenvol-
vimento Tecnológico e Humano (Idtech) desde o 
ano de 2012, o Movimento Nós Podemos em Goiás 
desenvolveu ações em 2014 no sentido de mobili-
zar mais parceiros na luta pelos Objetivos do Milê-
nio. Para isso, o núcleo promoveu ações para en-
gajar o poder público e a sociedade civil, além de 
capacitar os membros para a municipalização do 
movimento. Isto é, expandir ainda mais os ODMs, 
realizando ações direcionadas e formando multi-
plicadores de informações. 

Além disso, neste ano o Nós Podemos Goiás 
fortaleceu ainda mais as parcerias com os movimen-
tos de outros Estados e também o nacional, já que 
participou de encontros com a presença de outros 
núcleos. Neste eventos, foram discutidas metodolo-
gias de trabalho, ações desenvolvidas em conjunto 

com o poder público e comunidade, e resultados 
obtidos. Para 2015, espera-se que as metas sejam al-
cançadas para que posteriormente os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) sejam trabalha-
dos da mesma forma comprometida e eficaz. 

Nacional de Habitação Rural - PNHR executadas 
no estado de Goiás. Desde 2007, o Instituto atua na 
área no sentido de desenvolver projetos em diver-
sos bairros da capital, como os residenciais Jardins 
do Cerrado e Mundo Novo, Santa Fé, Orlando de 
Morais, Buena Vista e Real Conquista.

Para elaborar da melhor forma possível os 
pareceres, em 2014 a equipe de assistentes sociais 
também passou por capacitação ministrada pelo 
Ministério das Cidades, que tratou sobre a Portaria 
de número 21, que define as diretrizes gerais e os 
procedimentos operacionais para a implementação 
do Trabalho Social em comunidades.

Idtech analisa projetos dos 
programas habitacionais 
do Governo Federal

Pelo quarto ano seguido, o Instituto reno-
vou o contrato com a Caixa Econômica Federal 
para analisar Projetos de Trabalhos Sociais (PTS) 
para os programas habitacionais. O Serviço Social 
da Organização verifica a viabilidade da implanta-
ção de projetos sociais de outras prefeituras e enti-
dades nos empreendimentos imobiliários construí-
dos com recursos do governo federal, com emissão 
de pareceres técnicos. 

Composta por três assistentes sociais, o Ser-
viço Social do Idtech conseguiu analisar 16 PTS em 
2014. Estes projetos são referentes a todas as ações 
do Programa Minha Casa Minha Vida e Programa 
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Idtech participa de evento 
voltado aos multiplicadores 
dos ODMs 

A gerente de Serviço Social do Idtech, San-
dra Costa, participou entre os dias 27 e 31 de janei-
ro, em Brasília, da primeira Oficina de Capacitação 
de Multiplicadores dos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM), promovida pelo Pro-
grama das Nações Unidas pelo Desenvolvimento 
(PNUD), Secretaria Geral da Presidência da Repú-
blica e Movimento Nacional pela Cidadania e Soli-
dariedade (MNCS). 

O evento teve como objetivo dar continui-
dade e ênfase na luta pela descentralização do pro-
cesso de municipalização e pela interação com os 
demais estados do Brasil para alcançar os oito ODMs 
até 2015. De acordo com Sandra Costa, o encontro 
possibilitou a troca de experiências, informações e 
documentos entre os estados brasileiros. “A capa-
citação foi de extrema importância para a compre-
ensão e nivelamento das informações referentes ao 

processo de municipalização para o alcance das 
metas. Foi possível sentir o comprometimento de 
todos os participantes, aliado à energia de fé e es-
perança no Movimento Nós Podemos”, disse.

World Café discute 
Responsabilidade Social 
Empresarial

O Movimento Nós Podemos Goiás promo-
veu no dia 27 de março, em parceria com a Associa-
ção dos Jovens Empreendedores e Empresários de 
Goiânia (AJE), o II World Café de Responsabilidade 
Social. O evento aconteceu na sede da Federação 
das Indústrias de Goiás (Fieg), e reuniu cerca de 80 
pessoas ligadas ao ramo empresarial em Goiânia. 

Na abertura das atividades, o articulador 
do Nós Podemos Goiás, Alex Lima, explicou que o 
movimento surgiu quando, no ano de 2000, a ONU 
– Organização das Nações Unidas, ao analisar os 
maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Obje-
tivos do Milênio – ODM. Segundo ele, um acompa-
nhamento desse desenvolvimento social é feito por 
meio das ações desenvolvidas pelo Movimento Nós 
Podemos Goiás, em que participam representantes 
de diversas instituições do governo, sociedade civil 
e terceiro setor. “Queremos uma maior participação 
da comunidade no movimento, juntos nós pode-
mos alcançar esses objetivos e mudar a realidade 
do nosso país”, declarou.

Representando o Idtech, a assessora de pla-
nejamento do Instituto, Tatiane Lemes, mostrou aos 
participantes dois projetos que contribuem com os 
Objetivos do Milênio executados pela organiza-
ção: Nascer Cidadão e Teleconsulta. O combate à 

mortalidade infantil, uma das metas dos ODM, é a 
principal proposta do Projeto Nascer Cidadão. Já o 
Teleconsulta, atende muito bem ao sexto objetivo, 
por combater as doenças, ao facilitar o acesso da 
comunidade aos serviços de saúde, como consul-
tas básicas. “O Idtech é uma instituição que se pre-
ocupa em atender às necessidades da comunidade. 
A busca por uma sociedade mais justa e igualitária 
é a nossa maior preocupação.”
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Nós Podemos Goiás 
realiza seminário de 
mobilização 

O Movimento realizou no dia 2 de abril o Se-
minário de Mobilização. O encontro reuniu repre-
sentantes do poder público, sociedade civil e tercei-
ro setor, que foram capacitados para darem início à 
municipalização dos núcleos dos Oito Objetivos do 
Milênio (ODM). Estiveram presentes no encontro Alex 
Lima, articulador do Nós Podemos Goiás; Sandra Cos-
ta, coordenadora de municipalização do movimento 
e Samuel Malafaia, coordenador técnico do Senac. 

Sandra apresentou aos participantes o cro-
nograma de atividades que devem ser desempe-
nhadas para a execução da municipalização, além 
de dividir as equipes que atenderão os municípios 
das regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Sul, Sudeste, 
Sudoeste, Leste, Oeste e Centro do Estado. “Nós pre-
cisamos mobilizar e articular principalmente os pre-
feitos dos municípios para trabalharem em prol dos 
ODM. Temos realizado algumas ações pontuais, mas 
ainda é pouco”, argumentou a coordenadora.

A realização do Seminário contemplou a se-
gunda etapa de atividades a serem realizadas para 
a conquista da certificação nacional do movimento.

Gestantes recebem 
orientações no Dia da 
Redução da Mortalidade 
Materna

 
Em comemoração ao Dia Nacional de Re-

dução da Mortalidade Materna, o movimento Nós 
Podemos Goiás, por meio de sua instituição âncora, 
o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech), promoveu um evento para as ges-
tantes do Jardim do Cerrado 6, Região Noroeste da 
capital, no dia 28 de maio. 

Entre as atividades estiveram palestras 
educativas, como a forma correta de cuidar do 
umbigo do recém-nascido, a forma correta de dar 
banho na criança, como lidar com algumas do-
enças comuns no início da vida; ensinamentos de 
técnicas de relaxamento, como a massagem shan-
tala, e sorteio de brindes. 

As atividades foram realizadas na unidade 
da Estratégia da Saúde da Família (ESF). O evento 
foi elaborado para atender o calendário estipulado 
pela Secretaria Nacional de Mobilização do Movi-
mento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, e 
visou o alcance do quarto e quinto Objetivo do Mi-
lênio: redução da mortalidade infantil e melhora-
mento da saúde materna, respectivamente. 
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Nós Podemos Goiás 
recebe homenagem 
durante Prêmio ODM 

O movimento Nós Podemos Goiás recebeu 
homenagem durante a cerimônia de premiação da 
5ª edição do Prêmio ODM. O evento, que foi realiza-
do em Brasília entre os dias 21 e 23 de maio, contou 
com a participação da presidente, Dilma Rousseff. O 
coordenador do movimento em Goiás, Alex Lima, 
recebeu das mãos do ministro-chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, 
placa honrosa pela atuação do núcleo no Estado. 

O Prêmio é uma iniciativa pioneira no 
mundo e foi proposto pelo Governo Federal na 
abertura da 1ª Semana Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade, em 2004. A premiação tem como 
finalidade incentivar ações, programas e projetos 
que contribuem efetivamente para o cumprimen-
to dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). De acordo com o coordenador, a home-
nagem ao núcleo de Goiás é o coroamento de um 
trabalho empenhado que vem sendo desenvolvi-

do por todos os membros do movimento na luta 
pelo alcance dos objetivos. “Recebemos com mui-
to orgulho e satisfação essa homenagem. Ter o 
nosso trabalho reconhecido nos estimula a buscar 
sempre mais e mais melhorias.” 

Goiás sedia curso para membros 
do Nós Podemos na região 
Centro-Oeste 

Apresentar ferramentas de mobilização 
em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio (ODM) e formar multiplicadores. Estes foram 
os objetivos do curso ministrado entre os dias 1º e 
5 de setembro, para os representantes dos núcle-
os do movimento Nós Podemos da região Centro
-Oeste. Goiás, como articulador regional, sediou o 
treinamento que reuniu cerca de 30 pessoas dos 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi-
ás e do Distrito Federal. 

Operacionalizada pelo Idtech, a capacitação 
envolveu atividades práticas e teóricas. Divididos 

por Estado, os participantes conheceram as meto-
dologias para realização de seminários de mobiliza-
ção, técnicas para envolvimento do poder público 
no movimento, elaboração de eventos para disse-
minação dos ODM, criação de núcleos e colegiados 
municipais, além de interpretação dos indicadores. 

A capacitação foi ministrada por represen-
tantes do Movimento Nós Podemos Paraná, em 
parceria com o Programa das Ações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e apoio do Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade e Secreta-
ria- Geral da Presidência da República. 
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Membros do Movimento 
Nós Podemos visitam e se 
impressionam com HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG recebeu a 
visita de uma comitiva do Movimento Nós Pode-
mos, que participou de uma capacitação que abor-
dou a apresentação de ferramentas de mobilização 
em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM), além de formar multiplicadores. 

Estiveram presentes representantes do Movi-
mento dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Federal. Os participantes puderam 
conhecer o Centro de Terapia Intensivo (CTI), o Am-
bulatório de Medicina Avançada – AMA, além de po-
derem apreciar as obras de artes expostas nas exposi-
ções “Os Anjos do Brasil”, de Selvo Afonso, e “Cidades 
que encantam, de Argus Ridan, e também acompa-
nhar a apresentação musical da cantora Grace Ventu-
rini, acompanhada pelo violonista João Garoto. 

A secretária de Mobilização do Movimen-
to Nacional pela Cidadania e Solidariedade, Maria 
Aparecida Zago, mais conhecida como Cidinha, se 
impressionou com o que viu. Atuante no Serviço 
Social da Indústria (Sesi) do Paraná, ela diz que fi-

cou surpreendida com o hospital. “Eu já tinha ou-
vido falar, mas agora tive ótimas impressões. É um 
hospital de primeiro mundo. Por ser uma unidade 
mantida com recursos do SUS vemos o quanto uma 
gestão eficiente faz diferença”, pontua.

Nós Podemos Goiás participa de 
evento sobre alimentação

Em comemoração ao Dia Mundial da Ali-
mentação, o Instituto de Desenvolvimento Tecno-
lógico e Humano (Idtech), que coordena o Movi-
mento Nós Podemos Goiás,  apoiou em parceria  
com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional de Goiás (CONESAN-GO), no dia 22 
de outubro, o Seminário “Preço dos Alimentos – da 
crise à estabilidade”. O evento foi realizado no audi-
tório da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuá-
ria e Irrigação de Goiás (SEAGRO).  

Um dos temas debatidos durante o seminá-
rio e que contempla o primeiro objetivo do Movi-
mento Nacional pela Cidadania e Solidariedade foi o 
Mapa Mundial da Fome, cujo país deixou no ano de 
2014. Leonor Pacheco, que é professora da Universi-
dade de Brasília e trabalha no Departamento de Saú-
de Coletiva da instituição, conduziu a palestra sobre 
a temática. De acordo com ela, os índices de desnu-
trição crônica caíram pela metade entre os anos de 
1996 e 2006 no Brasil. “Nós atingimos o que previa 
os Objetivos do Milênio. Estamos entre os poucos 
países que conseguiram bater essa meta”, disse. 

Sandra Costa, que é membro do Conselho 
e gerente do Serviço Social do Idtech, participou 
do evento e avalia de forma positiva tudo que foi 
discutido. De acordo com ela, as temáticas foram 

produtivas e os palestrantes conseguiram sanar as 
dúvidas de quem esteve presente. “Essa questão 
da alimentação é muito importante. Além disso, o 
seminário foi de grande valia para divulgarmos o 
Nós Podemos Goiás e distribuir os nossos materiais 
informativos”, avaliou. 
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Nós Podemos Goiás se reúne 
para discutir 4º Encontro 
Nacional

Em 2014, o Movimento Nós Podemos Goiás 
participou entre os dias 3 e 5 de novembro do 4º 
Encontro Nacional do Movimento pela Cidadania e 
Solidariedade, realizado na cidade de Belo Horizon-
te, Minas Gerais. O evento reuniu cerca de 300 par-
ticipantes dos núcleos estaduais e municipais do 
Movimento, além de representantes do Programa 
das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD), 
da Secretaria-Geral da Presidência da República 
(SGPR), e de parceiros da iniciativa privada. 

O Encontro serviu para comemorar os 10 
anos de atuação do Nós Podemos, e também para 
que os membros do Movimento compartilhassem 
experiências e estratégias para 2015, como a nova 
agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS). A programação abordou painéis de dis-
cussão sobre variados temas dentro do Movimento, 
apresentação de projetos desenvolvidos pelos nú-
cleos e os resultados, e atividades em grupo para 
estimular a interação e o planejamento deste ano.

Jorge Chediek, representante residente da 
Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, 
participou da abertura do Encontro e destacou o 
papel do país na implementação dos ODM. “O país 
mostrou um compromisso político forte. Este en-
gajamento do setor público, incorporando a parti-
cipação ativa do setor privado e da sociedade civil 

é a receita deste Brasil mais justo”, afirmou Chediek. 
Durante o encontro, dentre os projetos de-

senvolvidos pelos núcleos estaduais, quatro esta-
dos da federação foram selecionados para apre-
sentarem suas experiências aos presentes, e Goiás 
foi um deles. O coordenador do Núcleo Goiano e 
Articulador Regional do Centro Oeste no Colegia-
do Nacional, Alex Lima, falou da dificuldade inicial 
encontrada quando assumiu o Nós Podemos Goi-
ás e adotou como estratégia a conscientização das 
Instituições que faziam parte do movimento. De 
acordo com ele, uma das maiores conquistas foi a 
participação efetiva do poder público no Movimen-
to, sobretudo na área da Saúde.

Nós Podemos Goiás é 
apresentado durante audiência 
sobre Direitos Humanos 

O articulador regional e Coordenador do 
Movimento Nacional pela Cidadania e Solidarieda-
de, Nós Podemos Goiás, Alex Lima, e a multiplicado-
ra dos ODMs em Goiás, Sandra Costa, participaram, 
no dia 5 de dezembro, de uma audiência pública 
para discutir sobre a criação do Conselho Municipal 
dos Direitos Humanos no Paço Municipal. Durante 
a reunião, que contou com a participação de repre-
sentantes de entidades, poder público e ativistas, os 
Objetivos do Milênio (ODM) e demais propostas do 
movimento foram apresentados aos participantes. 

Alex Lima explicou que o objetivo do MNCS 
é desenvolver ações para o alcance dos ODM, tra-
balhando para o alcance das metas estabelecidas. 
De acordo com o articulador, é preciso observar os 
indicadores de cada Estado e município para que se 
identifiquem as áreas que precisam ser melhoradas. 
“A criação desse conselho será de grande importân-
cia para o nosso trabalho. Precisamos ter consciên-

cia de que as nossas ações podem mudar o mundo 
e juntos podemos fortalecer ainda mais o movimen-
to”, disse Lima, se referindo ao processo que tramita 
na Câmara Municipal para a criação do Conselho.
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A tecnologia está no nome e na alma do Idtech. Em 2014, é claro 

que esta área trabalhou fortemente nos bastidores para que os postos 
de trabalho do Instituto tivessem êxito em seus objetivos. Sem dúvida, 
a estruturação tecnológica do Ciams Novo Horizonte foi um dos princi-
pais desafios. A instalação de computadores novos, sistemas de senhas 
tanto para a retirada de check-in como atendimento médico, e circuito 
interno de câmeras de segurança, foram alguns dos serviços realizados 
nesta nova frente. 

Já na Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, a Asses-
soria de Tecnologia da Informação (Astec) foi responsável pela migração 
da plataforma de telefonia, que passou a ser digital. Se a tecnologia pensa 
estrategicamente para melhorar o futuro, também pensa para não causar 
danos ao presente. Toda a mudança foi realizada em um fim de semana, 
e a nova tecnologia testada incansavelmente para que no dia seguinte os 
usuários não sentissem o impacto desta migração.

O Idtech, responsável pela programação do software CallMed, 
também fez ajustes importantes para se adaptar à plataforma digital 
de telefonia e para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia. O programa passou a ser mais autossuficiente na ge-
ração de relatórios, reduzindo ainda o uso de papel, tornando-se ainda 
mais sustentável.

Importante destacar ainda o importante trabalho da Central de In-
formática, braço da Astec, que contribuiu significativamente para o su-
cesso das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Nos Cen-
tros de Saúde da Família do Setor Lorena Park e do setor Estrela Dalva, 
por exemplo, os profissionais realizaram a instalação de Racks e de equi-
pamentos de rede, assim como foram organizados os Racks das unidades 
São Judas Tadeu, Parque Atheneu, Pedro Ludovico Teixeira, e também do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Desenvolvimento
Tecnológico
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Teleconsulta migra para 
plataforma digital

A tecnologia deve ser constantemente aper-
feiçoada. Neste sentido, em 2014 a Central de Aten-
dimento ao Cidadão – Teleconsulta passou a con-
tar com uma nova plataforma de telefonia digital, 
com o objetivo de reduzir transtornos com falhas 
relacionadas à operadora e tornar menos dispen-
diosa para o Instituto de Desenvolvimento Tecno-
lógico e Humano (Idtech), responsável pelo serviço 
de agendamento de consultas médicas eletivas na 
rede de saúde do município de Goiânia. 

Para que a migração fosse feita de forma a 
interferir minimamente no atendimento dos usu-
ários do Sistema Único de Saúde (SUS), a alteração 
foi testada no final de semana para que nenhum 
tipo de falha ocorresse e o sistema suportasse 
a alta demanda de ligações na segunda-feira. A 
nova plataforma tem em sua carteira de clientes 
empresas como a Amil, DETRAN-SP, Prefeitura de 
São Paulo, Banco Itaú, Eletrobrás, Ministério da 
Saúde, entre outros.

Qualidade do atendimento do 
Teleconsulta é aliada à tecnologia

Para manter cada vez mais alto o padrão do 
atendimento prestado pela Central de Atendimento ao 
Cidadão – Teleconsulta aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS), o Instituto de Desenvolvimento Tec-
nológico e Humano (Idtech) promove melhorias na 
tecnologia utilizada pelo serviço. Em 2014, esses avan-
ços tecnológicos permitiram diversas mudanças nos 
sistemas Callmed e de monitoria de ligações.

Com a modificação do sistema de telefonia 
para a plataforma Comunix, foi necessário readaptar 
o Callmed à nova realidade, para que a segurança 
dos dados fosse mantida. Dessa forma, a Astec nego-
ciou com a empresa fornecedora da plataforma uma 
abertura no acesso ao banco de dados e assim criou 

um webservice, que permitiu que o sistema CallMed 
se conecte e seja utilizado somente com uma liga-
ção em curso.

Além dessa alteração, outras melhorias fo-
ram realizadas para permitir a integração com a 
Secretaria Municipal de Saúde. Uma das ações foi 
atender a necessidades da inclusão de uma nova 
especialidade médica no sistema, que foi a pedia-
tria de alto risco. 

E para que a qualidade do atendimento fos-
se mantida, uma nova forma de monitoria das liga-
ções foi criada pela Astec. O Sistema ganhou uma 
versão mais tecnológica, que elimina o papel, e tor-
na a metodologia ainda mais sustentável.
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Aplicativos Net Consulta 
para Android e iOS 

Os smartphones se tornaram verdadeiros fa-
cilitadores de tarefas diárias em todo o mundo, e na 
área da Saúde isso não poderia ser diferente. Para os 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a tecno-
logia dos aplicativos de celulares em breve passará a 

Melhorias no Sistema 
de Avaliação de 
Desempenho

Em 2014, o Sistema Informatizado de 
Avaliação de Desempenho (SIAD) foi totalmen-
te implantado nos postos de trabalho do Idtech. 
Desenvolvido pela Assessoria de Tecnologia da 
Informação (Astec) e com projeto piloto realizado 
em 2013, neste ano o sistema passou a ser utiliza-
do pelas gerências para mensurar o desempenho 
profissional do colaborador quanto as suas fun-
ções e metas estabelecidas.

Mas, para que o sistema atendesse as ne-
cessidades do Instituto, algumas modificações fo-
ram realizadas, sendo a maior delas a possibilidade 
de o gerente poder sugerir/indicar melhorias aos 
analisados e acompanhar sua evolução em cada 
uma dessas sugestões. 

O SIAD surgiu da necessidade de proporcio-
nar um feedback ao colaborador, podendo dessa 
forma desenvolver o potencial de cada profissional. 

ser uma ferramenta de comunicação com a Central 
de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta. O aplica-
tivo já foi desenvolvido para as plataformas Android 
e iOS e aguarda trâmites na Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia para o início do funcionamento.
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Ciams Novo Horizonte 
marca atuação da Central 
de Informática em 2014

Em 2014, o Idtech passou a gerenciar um 
novo serviço: A equipe de acolhimento do Ciams 
Novo Horizonte. Para que o trabalho da Organi-
zação Social fosse satisfatório, algumas mudanças 
foram necessárias na unidade, e a Central de Infor-
mática teve papel importante nesse sentido. Braço 
da Assessoria de Tecnologia da Informação (Astec), 
a Central foi responsável pela informatização do 
Ciams, com a instalação de computadores novos, 
sistemas de senhas tanto para a retirada de check
-in como atendimento médico, e circuito interno de 
câmeras de segurança. 

Além da informatização do Ciams, cabe res-
saltar outras atividades desenvolvidas pela Central 
que contribuíram significativamente para o suces-
so das ações realizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Nos Centros de Saúde da Família do Setor 
Lorena Park e do setor Estrela Dalva, os profissionais 
da Central realizaram a instalação de Racks e de 
equipamentos de rede, assim como foram organi-
zados os Racks das unidades São Judas Tadeu, Par-
que Atheneu, Pedro Ludovico Teixeira, e também 
do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

No Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu), a Central atuou no sentido de ampliar a 
rede lógica do prédio; adicionou também mais um 
HD no servidor de arquivos, o que solucionou o 
problema da falta de espaço; e reorganizou ainda 
os de rede na Central de Regulação. Além disso, foi 
ampliada a rede de dados do Centro de Referência 
em Diagnóstico e Terapêutica para acolhimento da 
Farmácia Distrital Central. 

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a Cen-
tral realizou também a instalação de aparelhos de 

eletrocardiograma em todos os Cais da capital; 
manutenção do painel de senhas do protocolo da 
pasta e dos computadores da Maternidade Nascer 
Cidadão; e informatização da nova sede do Con-
selho Municipal de Saúde. A Vigilância Sanitária do 
Munícipio foi um dos pontos de trabalho dos pro-
fissionais da Central de Informática do Idtech em 
2014. Na unidade, foi efetuada a substituição do 
servidor de arquivos em substituição ao antigo, que 
já estava defasado e apresentava problemas. 

As unidades básicas de saúde receberam 
também novos circuitos de dados do serviço, que 
passou de Interlan para MPLS, gerando economia 
para a Secretaria. Além disso, a instalação de Rou-
terBoard, ferramenta que proporciona o acesso à 
Internet, nos locais onde era utilizada a ADSL sim-
ples. No Paço Municipal, uma nova metodologia de 
backup está em funcionamento, permitindo maior 
controle e qualidade, inclusive com aviso através de 
e-mail após a sua execução. 

Em julho de 2014, a Central passou a contar 
com um novo sistema de chamados, o GLPI, que 
possibilitou aos profissionais maior controle, geren-
ciamento, classificação de severidade, produtivida-
de das ocorrências. Com esse sistema é possível 
saber por exemplo quais os maiores problemas de 
abertura de chamado, quem são os técnicos que 
mais atendem as ocorrências, entre outros.

Além disso, para modernizar ainda mais o 
atendimento da Central, um novo sistema de mo-
nitoramento de link de dados foi instalado, substi-
tuindo o Zabbix pelo Cacti, de fácil manuseio e que 
apresenta menos problemas, já que é padrão nas 
outras unidades que o Idtech administra.
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Novo sistema permite 
acompanhar as Ordens 
de Serviço

A Astec desenvolveu também um novo 
sistema que permitiu que as Ordens de Serviços 
(OSs) abertas nos postos de trabalho do Idtech 
fossem acompanhadas. Com o sistema é possível 

acompanhar em tempo real a quantidade de cha-
mados abertos e fechados, bem como acompa-
nhar o índice de resolutividade das OSs e o aten-
dimento de seus SLÁ s.

Teleconsulta se torna 
mais sustentável

Ainda em 2014, entrou em funcionamento o 
redesenvolvimento do software que gerencia o Tele-
consulta e todas as suas particularidades, o CallMed. 
Ele está sendo reestruturado para plataforma Web, e 
tem linguagem PHP e banco de dados gratuito MyS-
QL. A tendência com essa migração é facilitar a im-
plantação, uma vez que para ser acessado não haverá 
necessidade de instalação, e tornar o software mais 
viável economicamente, já que o banco de dados 
atual torna o custo da operação mais alto.

Ampliação dos links 
de acesso

Em 2014, devido ao crescimento e utili-
zação dos sistemas que intercomunicam as uni-
dades do Idtech foi necessário ampliar o link de 
acesso MPLS, que passou e 512k para 1024k. O 
processo reuniu as áreas financeiras e tecnoló-
gicas da Instituição, já que permitiu o dobro de 
velocidade, mas sem a mesma proporcionalidade 
pecuniária. Os usuários que utilizam os sistemas 
entre as unidades puderam sentir a mudança de 
velocidade com o ganho em produtividade.
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A responsabilidade social está intrínseca aos valores do Idtech. Mas 

afinal, o que significa? A responsabilidade social é quando instituições, de 
forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que pro-
movam o bem-estar dos seus públicos interno e externo. Portanto, os 
projetos descritos a seguir são exclusivos do Instituto, que os desenvolve 
por perceber a necessidade de fazer a sua parte, principalmente no que 
tange a inclusão social, cultural e digital.

São iniciativas que utilizam da criatividade para promover a apro-
ximação de públicos por muitas vezes excluídos da sociedade. Quando 
se vê moradores de rua utilizando os computadores do Projeto Solidarie-
dade.ponto.com, por exemplo, se vê também os nossos colaboradores da 
Tecnologia da Informação doando um pouco do seu conhecimento para 
pessoas que eles jamais teriam contato. 

O Projeto Solidariedade.ponto.com contou com quatro edições 
em 2014, sendo que, além da população de rua, atendeu as crianças e 
jovens das entidades Corae, Apae de Aparecida de Goiânia e Associação 
Polivalente São José. Além de continuar, já há quatro anos, com a par-
ceria junto ao Hospital do Câncer Araújo Jorge, onde são mantidos dois 
computadores ligados à internet para o uso das crianças em tratamento 
quimioterápico.

O Idtech deu continuidade ao Projeto Plateia Social, que comple-
tou dois anos em 2014 e 46 edições, levando pessoas às peças de teatro, 
cinema, exposições e muitas outras atividades culturais. Um dos mo-
mentos inesquecíveis foi quando foram levados portadores do vírus da 
Aids para assistir ao espetáculo que contou a vida de Cazuza. A emoção 
tomou conta desde a confraternização, que ocorreu no Castro’s Hotel, 
parceiro do projeto, até o último segundo do musical. 

E como não citar o envolvimento dos colaboradores nas campa-
nhas que objetivam arrecadar roupas, brinquedos e alimentos para as 
entidades filantrópicas? O sucesso destas iniciativas que beneficiam mi-
lhares de pessoas é exclusivamente da equipe do Idtech, que é extrema-
mente engajada e acredita em um mundo melhor.

Responsabilidade
Social

Idtech  |  Relatório Anual 2014 47



Idtech  |  Relatório Anual 201448

Plateia Social completa 
dois anos e beneficia sete 
mil pessoas

Em 2014, o projeto Plateia Social comple-
tou dois anos. Neste período, o Instituto de Desen-
volvimento Tecnológico e Humano (Idtech) levou 
quase sete mil adultos e crianças em apresentações 
teatrais, exposições e outras atividades artísticas e 
de lazer. Contemplando diferentes públicos, como 
por exemplo, moradores de bairros periféricos ou 
pessoas que recebem assistência de entidades fi-
lantrópicas, o projeto é financiado por parceiros do 
Instituto, que cedem os ingressos para que a ação 
de responsabilidade social possa acontecer.

Neste último ano, onze edições do Plateia 
Social foram realizadas em apresentações de peças 
teatrais, beneficiando cerca de 300 pessoas direta-
mente, destas muitas foram ao teatro pela primeira 
vez.  Esse foi o caso de Maria Cileide Batista, de 46 
anos, que foi convidada para assistir a apresentação 
de Pedro Bismarck, interprete do personagem Nerso 
da Capitinga. “Estou me divertindo muito até agora, 
e muito ansiosa para ver o Nerso. Espero rir muito 
e ver se bobeira pega”, comentou antes do início da 
apresentação, fazendo alusão ao nome da peça.

Além do Nerso da Capitinga, outras es-
trelas encantaram o público levado pelo Plateia 
Social em 2014. Um importante episódio foi o es-
petáculo musical “Cazuza Pro Dia Nascer Feliz”, 
quando o Idtech levou dez pessoas do Grupo Pela 
Vidda, Condomínio Solidariedade e Movimento 

IgualdAids, que são portadoras do vírus HIV.  A 
enfermeira do Condomínio Solidariedade, Camila 
Alves de Castro, disse que o espetáculo tocou o 
coração dos participantes. “Foi uma grande expe-
riência para eles e para mim como profissional. As 
pessoas acreditam que a Aids se pega só de abra-
çar, pegar na mão e isso faz com que as pessoas 
com a doença sofram muito”, disse.

Também fizeram parte da agenda cultural 
do Plateia as apresentações: Um nenhum cem mil, 
Comédia em Preto e Branco, Galinha Pintadinha, 
Lampião e Lancelote, Bela Adormecida, Não Exis-
te Mulher Difícil, 220 Volts, Disney, e O que o Mor-
domo Viu. Essas peças foram acompanhadas por 
meninas atendidas pelo Centro de Valorização da 
Mulher (Cevam); moradores dos Residenciais Or-
lando de Morais e Jardins do Cerrado, crianças de 
Associações como a Polivalente São José, Pestalo-
zzi , Serviço à Criança Especial (Ascep), Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de 
Goiânia (Apae), Vila São Cottolengo, e tantos outros.

Merece destaque a sensibilidade dos artis-
tas, que sempre após os espetáculos fizeram ques-
tão de conhecer o projeto e posar para fotos com 
os convidados. Foi assim com Cacá Carvalho, que 
esteve em Goiânia em janeiro de 2014 apresentan-
do a peça “Um nenhum cem mil”. “Que trabalho 
mais lindo, estou muito emocionado”, elogiou. 
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Um nenhum cem mil (11/01/2014)

O ator Cacá Carvalho, que esteve em Goi-
ânia apresentando a peça, ficou emocionado ao 
conhecer o Plateia Social. O ator recebeu as jovens 
que vivem no abrigo do Centro de Valorização da 
Mulher (Cevam) no intervalo entre as apresenta-
ções na noite de 11 de janeiro. A coordenadora do 
projeto, Lili Moreira, falou sobre o trabalho para o 
ator, que ficou comovido ao conhecer a iniciativa 
e por saber que as pessoas que estavam com ele 
foram vítimas de violência e moram em um abri-
go. “Que trabalho mais lindo, estou muito emo-
cionado”, disse Cacá, que posou para fotos e deu 
abraços e beijos.

Comédia em Preto e Branco (25/01/2014)

Um grupo de 14 idosos moradores do Jar-
dins do Cerrado foi convidado para assistir a peça 
apresentada pelos atores Marcelo Marrom e Rodri-
go Capella, no Teatro Madre Esperança Garrido, no 
dia 25 de janeiro. A primeira parada do grupo foi 
no Restaurante Árabe, parceiro da iniciativa, onde 
os idosos não pouparam elogios à decoração e a 
comida. Em seguida, o grupo partiu para o teatro. 
A atração fez os idosos rirem muito. Tratando de 
assuntos do dia a dia, os atores da peça interagiram 
bastante com a plateia. “Estava pronta desde cedo. 
O dia foi dedicado a arrumar para vir”, contou Luisa 
Aguiar Enromas, de 63 anos.

Galinha Pintadinha (14/02/2014)

A tarde do dia 14 de fevereiro foi de muita 
diversão para 30 alunos da Escola Municipal Renas-
cer, localizada no Residencial Real Conquista. Isso 
porque eles participaram do Projeto Plateia Social, e 
foram levados para a exposição da Galinha Pintadi-
nha, no Goiânia Shopping.  A emoção das crianças 
era tão visível que os sorrisos estavam estampados 
de “orelha e orelha”. Depois de brincarem na roda 
gigante da galinha mais famosa do Brasil, as crian-
ças ganharam sanduíches da lanchonete Bobs, na 
praça de alimentação do shopping. “Eu já fui num 
shopping, mas não igual a esse”, disse Ketlen Brito 
da Silva, de seis anos.
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Bobeira pega (15/03/2014)

Quatorze moradores do Residencial Jardins 
do Cerrado tiveram uma programação diferente no 
no dia 15 de março: ir ao teatro. Eles foram convi-
dados para assistir a uma apresentação de Pedro 
Bismarck, cujo espetáculo reuniu piadas e causos 
vividos pelo próprio humorista e também por seu 
principal personagem: Nerso da Capitinga, aquele 
caipira mineiro que atrai risos por sua simplicidade 
e carisma. Ao final, a oportunidade de poder tirar 
fotos com o artista animou ainda mais os partici-
pantes do projeto. “Eu adorei. A bobeira pega mes-
mo. Já pegou”, disse Maria Cileide, que aos 46 anos 
foi ao teatro pela primeira vez.

Bela Adormecida (28/03/2014)

O teatro Rio Vermelho foi palco, na tarde do dia 
28 de março, de mais uma edição do projeto Plateia 
Social. Desta vez, o Idtech levou 27 crianças e adoles-
centes da Associação Polivalente São José para assisti-
rem ao conto de fadas, numa produção genuinamen-
te goiana. Ao final do espetáculo, todos puderam se 
deliciar com sanduíche e refrigerante, oferecidos pela 
lanchonete Bobs. O espetáculo prendeu a atenção 
de crianças, adolescentes e também dos adultos que 
acompanharam. “Eu amo vir ao teatro porque eu viajo 
nas histórias, me descontraio e me divirto muito. Essa 
magia faz a gente acreditar no que não acreditamos”, 
disse a pequena Andressa Ferreira, de 10 anos.

Lampião e Lancelote (30/03/2014)

Colaboradores Idtech e do Hospital Alber-
to Rassi – HGG, meninas atendidas pelo Centro de 
Valorização à Mulher (Cevam) e parceiros do proje-
to Plateia Social foram levados, no dia 30 de março, 
para assistirem a peça “Lampião e Lancelote”, apre-
sentada no Teatro Madre Esperança Garrido. Pouco 
antes das oito horas da noite, as meninas abrigadas 
pelo Cevam já estavam reunidas no hall de entrada 
do teatro, e aos poucos os colaboradores da Organi-
zação Social chegaram também. “Quando elas saem 
daqui, eu vejo nelas a vontade de crescer, e isso só é 
possível por meio do Plateia Social”, agradeceu a pre-
sidente do Cevam, Maria Cecília Machado do Vale. 
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Não Existe Mulher Difícil (26/04/2014)

Trinta e três moradores do Residencial Or-
lando de Moraes participaram no dia 26 abril de 
uma programação especial. Eles foram convidados 
pelo projeto Plateia Social para assistirem ao mo-
nólogo teatral “Não Existe Mulher Difícil”, estrelado 
pelo ator André Bankoff, no Teatro Madre Esperan-
ça Garrido. Mas, antes de conferir o espetáculo, os 
moradores desfrutaram da comida típica oferecida 
pelo Restaurante Árabe. É muito importante proje-
tos de inclusão como esse, porque facilita o acesso 
da população às programações culturais”, assegu-
rou o presidente a Associação de Moradores do Re-
sidencial Orlando de Moraes, Carlindomar Ferreira.

Cazuza Pro Dia Nascer Feliz (14/06/2014)

Esta foi a edição de número 43 do projeto 
de inclusão social, e a mais emocionante delas. Isto 
porque os convidados do Condomínio Solidarieda-
de, do Grupo Pela Vidda e Movimento IgualdAids 
(entidades de assistência às pessoas com Aids), as-
sistiram ao espetáculo que retratou de forma realista 
a luta de Cazuza contra a doença. A enfermeira do 
Condomínio Solidariedade Camila Alves de Castro 
disse que o espetáculo tocou o coração dos partici-
pantes. “Quando as pessoas se amam a fé aumenta 
e a dor diminui”, disse Danilse, que não teve o apoio 
da própria família quando morava em Belém (PA) e 
descobriu que era portadora do vírus HIV.

220 Volts (05/07/2014)

Cento e cinquenta colaboradores do Idtech 
e do Hospital Alberto Rassi – HGG tiraram o final de 
semana, dias 5 e 6 de julho, para se divertirem com 
o humorista Paulo Gustavo, no espetáculo “220 
Volts”. A peça, que é uma adaptação do programa 
de humor transmitido pelo canal Multishow e traz 
uma seleção das melhores personagens femininas 
do programa, rendeu bons risos para o motorista 
Leonardo Cândido da Silva. “Me diverti e gostei bas-
tante da peça. Ri muito das personagens que ele 
interpreta. Ele é um grande ator”, disse.
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Disney Live (11/07/2014)

Todos os olhos brilharam de alegria quan-
do Mickey e sua turma entraram no palco do Teatro 
Rio Vermelho, nos dias 11 e 12 de julho. Mas, para os 
beneficiados do Plateia Social aquele momento foi 
também de igualdade e socialização. Cerca de 400 
pessoas atendidas pelas entidades Associação Pes-
talozzi, Associação de Serviço à Criança Especial 
(Ascep), Centro de Valorização da Mulher Consuelo 
Nasser (Cevam), Vila São Cottolengo e Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goi-
ânia (Apae) foram levados pelo projeto. “A Disney é 
um sonho, e através deste projeto pudemos levar um 
pouquinho de alegria para todos”, disse a gerente de 
Recursos Humanos da Ascep, Ileuza Marques Garcês.

O Que o Mordomo Viu (01/08/2014)

Grupos de idosos formado pelo Centro de 
Convivência de Idosos Vila Vida (da OVG), o Abrigo 
Sagrada Família, a Associação dos Hemofílicos de 
Goiás, e Senhoras do Cerrado estiveram na plateia 
do espetáculo “O que o Mordomo Viu”, dirigido e 
apresentado pelo ator global Miguel Falabella, nos 
dias 1º e 2 de agosto em Goiânia. A peça é uma 
adaptação da comédia escrita pelo inglês Joe Or-
ton, em 1967. Parceiros de longa estrada desde o 
espetáculo Sai de Baixo, exibido pela Globo entre 
1996 e 2002, o espetáculo contou também com a 
participação de Marisa Orth.
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Solidariedade.ponto.com 
proporciona inclusão 
digital e diversão a 
crianças e adultos

Projeto de inclusão digital do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), 
o Solidariedade.ponto.com beneficiou em 2014 três 
entidades parceiras e realizou uma edição extra-
ordinária junto com o Ministério Público de Goiás. 
Criado em 2010, em comemoração ao 5ª aniversá-
rio da Organização Social, o projeto já beneficiou 
centenas de crianças, jovens e adultos. 

Em 2014, vale ressaltar a realização da se-
gunda edição do projeto, que foi promovido em 
parceria com o Ministério Público de Goiás, quando 
este realizou o Seminário Povos de Rua: visibilida-
de, políticas públicas e perspectivas. O Idtech levou 

para a Praça do Bandeirante, cruzamentos de duas 
das mais importantes vias da capital (Anhanguera 
e Goiás), computadores que ficaram à disposição 
de moradores em situação de rua durante todo o 
dia. Jogos, vídeos, redes sociais, músicas, tudo foi 
colocado à disposição dos participantes. 

2014 também foi um ano de consolidação 
da extensão desse projeto no Hospital Araújo Jor-
ge, que superou as expectativas. Atualmente, dois 
computadores ficam permanentemente na ala de 
quimioterapia infantil da unidade hospitalar, facili-
tando o trabalho dos profissionais e tornando o tra-
tamento menos doloroso. 
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Dia Mundial da Solidariedade (31/01/2014)

O dia 31 de janeiro ficará marcado para sem-
pre na vida de colaboradores Idtech, das crianças e 
jovens atendidos pelo Centro de Orientação, Reabi-
litação e Assistência ao Encefalopata (Corae), bem 
como de seus funcionários. Isso porque, na data em 
que se comemora o Dia Mundial da Solidariedade, o 
projeto Solidariedade.ponto.com levou inclusão di-
gital à entidade que atende quase 150 pessoas.

 Por meio de computadores, os atendidos 

Povos de Rua: visibilidade, políticas públicas e 
perspectivas (05/06/2014)

No dia 5 de junho, o projeto Solidariedade.
ponto.com ergueu na Praça do Bandeirante, en-
contro das Avenidas Goiás e Anhanguera, uma 
tenda com computadores e acesso à Internet gra-
tuito para os moradores em situação de rua que 
vivem na região. As ações foram realizadas em 
parceria com o Ministério Público de Goiás, que 
promoveu o seminário “Povos de Rua: visibilidade, 
políticas públicas e perspectivas”. 

Wesley Tavares, de 33 anos, estava em 
Goiânia há três semanas. Ele, que é natural de 

pela unidade puderam se divertir com jogos, acesso 
às redes sociais, novelas, filmes e muita música. Le-
onília Porta Catini, diretora social do Corae, ressaltou 
a importância do projeto na unidade. Eu só tenho a 
agradecer. Tentamos montar uma sala de computa-
ção para nossos alunos, mas por falta de verba não 
foi possível. Esse projeto promove a inclusão digital 
dessas crianças que, em sua maioria, nunca tiveram 
um único contato com os computadores”, agradeceu.

São Paulo, mas foi criado com a avó no municí-
pio goiano de Jataí, contou na ocasião que veio 
para a capital por sofrer grande decepção com a 
família, e desde então passou a peregrinar pelas 
ruas. Para ele, ações voltadas para os moradores 
de rua deveriam ser mais frequentes e valoriza-
das. “Numa sociedade que não se preocupa com 
gente como nós, um movimento como esse aqui 
está sendo maravilhoso. Estou jogando, ouvindo 
um som bacana aqui no fone, acessando notícias, 
está ótimo!”, disse.
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Semana Nacional Excepcional (27/08/2014)

A Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) de Aparecida de Goiânia recebeu no 
dia 27 de agosto as ações do projeto Solidariedade.
ponto.com. A iniciativa levou para a entidade quatro 
computadores com acesso à internet, além de vá-
rios jogos e videoclipes. Empolgação e alegria não 
faltaram quando as crianças, jovens e adultos aten-
didos pela unidade viram as máquinas. “Eu quero 
ouvir música”, dizia uma das crianças. “Eu quero é 
jogar”, respondia a outra. 

Dia das Crianças (11/10/2014)

Em comemoração a Semana da Criança, o 
Idtech levou no dia 11 de outubro o projeto Soli-
dariedade.ponto.com para crianças e adolescentes 
atendidos pela Associação Polivalente São José. A 
atividade aconteceu durante a II Ação de Cidada-
nia Profetas da Paz, organizada anualmente pela 
entidade. No evento, a Organização Social colocou 
à disposição dos jovens e crianças atendidas pela 
entidade computadores com acesso a Internet para 
jogos, redes sociais e vídeos. 

A Lan House Social montada pelo Idtech foi 
dominada pelos meninos, e a preferência deles foi 

O exemplo de superação ficou por conta de 
Walkíria Teixeira Silva. Com 38 anos, ela mostrou a 
todos que não existem dificuldades que não pos-
sam ser superadas. Vítima de uma paralisia cerebral, 
Walkiria possui um adaptador colocado na cabeça 
que a permite fazer diversas atividades, entre elas 
mexer no computador e pintar quadros e telas. “Ela 
está na APAE há cinco anos e nos surpreende todos 
os dias”, contou Divina Margarida de Oliveira, psico-
pedagoga que trabalha na unidade há 20 anos. 

pelos jogos e redes sociais. Allisson Sousa Santos, de 
11 anos, aproveitou o momento de entretenimento 
para conversar com os colegas pelo Facebook. O 
estudante, que é atendido pela Associação há um 
ano, contou que durante a semana o computador 
só pode ser utilizado para os cursos. 

Além do Idtech, a ação contou com a par-
ceria do Senac, que ministrou oficina da beleza; da 
Guarda Municipal, com o projeto “Anjos da Guarda”, 
que aborda o uso das drogas; e também do Rotary 
Club, que ofereceu atendimento odontológico para 
as crianças e adolescentes. 
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Solidariedade.ponto.com 
diverte crianças no
Hospital Araújo Jorge

Com o objetivo de amenizar o sofrimento dos 
pacientes, por meio de jogos e conteúdos da internet, 
o Idtech instalou em 2010 dois computadores perma-
nentes na ala de quimioterapia pediátrica do Hospital 
Araújo Jorge. Em 2014, este projeto continuou sendo 
executado com louvor pela Organização Social. 

A diarista Ana Maria Miranda Gomes acom-
panhou o filho, Jean Luiz, na sessão de quimiote-
rapia. O garoto de nove anos havia descoberto um 
linfoma no pescoço há pouco tempo, e gostou de 
poder fazer o tratamento e utilizar o computador 
ao mesmo tempo. “É muito bom vocês fazerem 
isso, porque ele adora tecnologia e lá em casa nós 
não temos computador.”

Centro de Inclusão Digital 
do Trabalhador capacita 
222 alunos

Ação de responsabilidade social do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Id-
tech), o Centro de Inclusão Digital do Trabalhador 
(CIT) oferece cursos gratuitamente de informática 
básica. Com duração de 40 dias, o curso capacita 
os alunos para atuarem com o sistema Windows, 
pacote Office e navegação na Internet. 

Há quatro anos, o projeto surgiu da neces-
sidade de capacitar profissionais que estão fora 
do mercado de trabalho, e em 2014 conseguiu 
profissionalizar 222 pessoas. As aulas ocorrem 
de segunda a sexta-feira no período vespertino, e 
são ministradas na Central de Processamento de 
Dados (CPD) do Idtech, onde uma sala equipada 

com computadores novos foi montada para rece-
ber os alunos. 

No decorrer do ano, cinco turmas foram 
formadas e certificadas, e em uma delas estava a 
servidora pública, Valzeni Inácio Sodré, de 49 anos, 
que liberação do trabalho para frequentar o cur-
so. De acordo com ela, o professor Lázaro Pereira 
soube passar o conteúdo de forma clara e objetiva, 
por isso ela conseguiu absorver as informações e 
aprender a tão temida informática. “Quando dava 
três horas da tarde eu falava para as minhas co-
legas que eu ia lanchar, mas vinha para a aula. Se 
o chefe chegasse, elas me avisavam e eu tinha de 
correr para não ser pega.”
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Alunos do CIT contribuem
com ações sociais 

Quem participou do curso de informática 
básica ofertado pelo Centro de Inclusão Digital do 
Trabalhador em 2014 contribuiu também para o de-
senvolvimento de ações sociais no decorrer de ano. 
As campanhas do Agasalho e Natal Criança Feliz, 
promovidas pelo Idtech todos os anos, tiveram ar-
recadações alavancadas com as doações feitas pe-
los alunos. Juntas, as cinco turmas conseguiram 
arrecadar 331 peças de roupa para a campanha do 
Agasalho, e 206 brinquedos no final do ano para a 
Campanha Natal Criança Feliz.

Teleconsulta arrecada 
alimentos para o Cevam

Em 2014, a Central de Atendimento ao Ci-
dadão – Teleconsulta de Goiânia promoveu uma 
gincana para arrecadação de alimentos em prol do 
Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser 
(Cevam). Ao todo, 6.281 itens alimentícios foram ar-
recadados pelos agentes de atendimento e serviram 
como lanche de cerca de 60 crianças e adolescen-
tes atendidos pela entidade durante alguns meses.

A ação foi divida em quatro etapas. Na pri-
meira fase, que aconteceu entre os dias 21 e 25 de 
fevereiro, os agentes apresentaram os mascotes 
da gincana e arrecadaram biscoitos. Ao todo, 820 
pacotes de bolachas foram doados pelos agentes. 
Depois foi a vez dos colaboradores entregarem as 
gelatinas, o que foi feito no prazo do dia 26 ao dia 
28 de fevereiro. Foram contabilizadas 1.161 emba-
lagens de gelatinas de sabores variados. A terceira 
fase da campanha, que foi finalizada no dia 4 de 
março, conseguiu reunir 906 achocolatados, entre 
o pó e a bebida pronta para consumo. Já a última 
etapa consistiu na doação de sucos, em que 3.394 
unidades foram entregues.

Para aumentar ainda mais o número de 
doações, os agentes de atendimento promoveram 
a venda de rifa de uma cesta de guloseimas, que 
foi doada pelo colaborador Thiago Lemes. Com a 
venda das rifas, 100 reais foram arrecadados e re-
vertidos em compra de alimentos. Além disso, os 
agentes solicitaram às empresas GB Fort e Aquarela 
Doces e Festas, situadas no setor Campinas, a doa-
ção de 260 sucos. 

A presidente do Cevam, Maria Cecília Ma-
chado, ao chegar à sede do Teleconsulta, se sur-
preendeu com a quantidade de itens arrecadados. 
De acordo com ela, havia imaginado uma ou duas 
caixas com produtos alimentícios apenas. “Eu vim 
de carro com as meninas porque pensei que era 
pouca coisa, mas terei que voltar mais tarde com 
a Kombi para conseguir levar tudo”, contou. Quem 
também se espantou e ficou feliz com os alimentos 
foi Diwari Karajá, de 17 anos, abrigada pelo Cevam. 
“Nós tínhamos escassez dessas besteirinhas de co-
mer no lanche, mas agora com tudo isso tenho cer-
teza que teremos lanche por um bom tempo.”
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Em parceria com a 
Rádio 730, Campanha 
do Agasalho distribui
13 mil peças

O inverno é considerado para muitos um 
bom período para ficar em casa, no aconchego de 
um bom cobertor, ao lado da família. Mas, esta não 
é a realidade de todos os goianienses. Por isso, o 
Idtech promoveu em 2014, em parceria com a Rá-
dio 730, a sexta edição da Campanha do Agasalho, 
que arrecadou 13 mil peças de roupas e cobertas, 
e conseguiu aquecer o frio de milhares de pessoas 
beneficiadas por entidades filantrópicas da capital.

Como forma de conseguir mais donativos, 
as gincanas realizadas no Teleconsulta e também 
nos postos de trabalho do Idtech foram motiva-
doras para a ação. No Teleconsulta, os agentes de 
atendimento se dividiram em duas equipes por tur-
no. Com 1.637 arrecadações, a equipe vencedora 
foi a “Inverno Solidário”. Como forma de agradeci-
mento, cada integrante ganhou um dia de folga, as-
sim como na Central de Processamento de Dados 
(CPD), com o grupo “Calidus”, que arrecadou 2.146 
peças e no Complexo Regulador com a equipe 
“Aquecimento Solidário”, com 1.625 arrecadações. 

Durante a campanha, todas as doações fo-
ram encaminhadas à Central de Processamento de 
Dados, onde passaram por uma triagem, foram se-

paradas e cuidadosamente embaladas para serem 
entregues às entidades beneficiadas. 

As peças arrecadadas foram repassadas a 
mais de 40 entidades. Quem ficou agradecida pelas 
peças de roupa foi Isoleta Dilza Quintino, que tra-
balha no Abrigo São Vicente de Paula, que atende 
70 idosos, e recebeu as peças de roupa e cober-
tores para os abrigados. “Sempre na época do frio 
esperamos vocês. É um período em que os idosos 
sofrem, principalmente aqueles com problemas de 
circulação. Graças a vocês, eles poderão ficar mais 
aquecidos”, agradeceu. 

As agentes de atendimento do Telecon-
sulta Natália da Silva Costa, 23 anos, Beatriz Viana 
Ribeiro, de 25, e Williane de Amorim, de 41 anos, 
acompanharam as entregas. Para elas, foi bas-
tante produtivo. “Pudemos ajudar e ver a realida-
de dessas pessoas carentes e isso nos fez pensar 
bastante na vida”, disse Natália. “Essa é uma ação 
muito importante, mas ter vindo até essas institui-
ções contou muito, já que vimos para onde nosso 
esforço foi. Ouvimos histórias emocionantes hoje 
e, com certeza, isso fará diferença na nossa vida”, 
completou Williane.
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     Entidades beneficiadas: 

1. Abrigo Comendador Walmor
2. Abrigo Condomínio Sol Nascente
3. Abrigo dos Idosos São Vicente de Paula
4. Abrigo Solar Colombino Augusto de Bastos
5. AMEM - Associação Maçônica do Estado de 

Goiás
6. APAE - Associação Pais e Amigos Excepcionais
7. APAE - Associação Pais e Amigos Excepcionais
8. ASCEP - Associação de Serviço à Criança Ex-

cepcional de Goiânia
9. Associação Comunidade Luz da Vida - Casa 

Pobre de Deus
10. Associação Espírita AJA com Jesus
11. Associação Irmã da Mãe Dolorosa
12. Associação Metodista de Assistência a Educa-

ção Infantil
13. Associação Núcleo Espírita Amigo de Sempre
14. Associação Polivalente São José
15. Casa Acolhida
16. Casa de Apoio Missa Resgate da Paz
17. Casa de Caridade Rosa Mística
18. Casa de Eurípedes Barsanulfo
19. Casa Espirita Meimei
20. Casa Talitha Kum
21. Centro de Amparo Social a criança e ao Ado-

lescente com Câncer - Lar Caminho da Luz
22. Centro de Apoio ao Doente com Aids - CADA
23. Centro de Orientação, Reabilitação e Assistên-

cia ao Encefalopata - CORAE
24. Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier
25. CEVAM - Centro de Valorização da Mulher
26. Colônia Santa Marta - TURMA DA CANJICA / 

HDS - Hospital de Dermatologia Sanitária
27. Creche e Orfanato Lar das Crianças Pai Joa-

quim - Centro Espírita Pai Joaquim
28. Creche União das Pioneiras de Goiânia
29. Creche Vó Maria de Nazaré
30. Grupo Espírita Luz Lar Caminho de Maria
31. Grupo Pela Vida
32. Hospital Araújo Jorge - Associação de Com-

bate ao Câncer em Goiás - ACCG
33. Instituto Batuíra de Saúde Mental
34. Instituto Santa Mônica
35. Lar São Francisco
36. Obras Sociais Espírita Bittencourt Sampaio
37. OBRAS Sociais Espírita Caminheiros de Jesus
38. Projeto Metamorfose
39. Sociedade Espírita A Caminho de Jesus - Tur-

ma da Canjica
40. Sociedade Espírita Trabalho e Esperança - SETE

Campanha firma parceria com 
SGPA e Clubes de Futebol

Em 2014, a Campanha do Agasalho contou 
com diversas parcerias, entre elas o Vila Nova Fute-
bol Clube, Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte 
Clube e Secretaria de Estado da Saúde (SES), que re-
ceberam caixas de coleta em suas sedes. A novidade 
ficou com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agri-

cultura (SGPA), que foi um ponto de coleta durante a 
69ª Exposição Agropecuária de Goiás, que ocorreu 
de 16 de maio a 1º de junho. Assim, juntamente com 
os postos de trabalho do Idtech, 12 caixas de arre-
cadação de peças foram colocadas à disposição da 
comunidade para quem quisesse doar. 
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Colaboradores do Idtech/
HGG se cadastram como 
doadores de medula óssea

 
No dia 27 de junho, 40 colaboradores do Idtech 

e do Hospital Alberto Rassi – HGG tiveram uma atitude 
bastante solidária. O grupo esteve no Hemocentro de 
Goiás para fazer uma corrente do bem em favor da 
menina Rafaela Raizer, portadora de leucemia. Todos 
se dispuseram a serem doadores de medula óssea. 

Esforços não faltaram por parte dos cola-
boradores. Nem precisou de carro ou ônibus para 
transportar a galera, que foi de “eixão” (ônibus do 
eixo Anhanguera) e até tirou um selfie (autorretrato) 
para registrar o momento histórico: o que virariam 

possíveis heróis de pessoas que precisam de trans-
plante de medula óssea. 

O momento também foi registrado pela 
equipe de reportagem da TV Anhanguera. Os cola-
boradores apareceram no Programa Encontro, com 
a apresentadora Fátima Bernardes, que abordou o 
tema. Depois do link ao vivo em rede nacional, a re-
pórter Renata Costa entrevistou a auxiliar administra-
tiva Karla Lelles, que chamou mais duas colaborado-
ras do Idtech para irem até o Hemocentro. “Já sou 
doadora de plaquetas e fiz questão de vir”, disse ela.

Pensando em 
sustentabilidade,
Idtech instala coletores 
de pilhas e baterias 

Na era da modernidade, o que não falta são 
aparelhos eletrônicos ao nosso alcance: celulares, 
tablets, máquinas fotográficas e vários outros itens 
que facilitam ainda mais nosso dia a dia. Todos es-
ses equipamentos, é claro, só funcionam graças às 
pilhas e baterias. Mas, e quando a vida útil desses 
itens acaba? Como descartá-los corretamente?

Quando essas pilhas e baterias são excluí-
das sem responsabilidade ambiental, elas podem 
causar sérios danos ao meio ambiente. O material 
tóxico de composição pode contaminar o solo e o 
lençol freático e, assim, por meio de irrigação da 
agricultura, e alimentos podem ser contaminados.

Pensando nisso, o Instituto de Desenvol-
vimento Tecnológico e Humano (Idtech) adquiriu 
coletores de pilhas e baterias para cada posto de 

trabalho: sede administrativa, Central de Processa-
mento de Dados (CPD), Central de Atendimento ao 
Cidadão – Teleconsulta,
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Campanha do Papel: 
montante que se 
transformou em 
brinquedo

A Campanha do Papel, realizada pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) entre os dias 20 e 31 de novembro, termi-
nou com 6.950 quilos de papel e papelão arrecada-
dos em 2014. O material foi recolhido por colabo-
radores dos postos de trabalho do Idtech e vendido 
para reciclagem. O dinheiro foi totalmente revertido 
para a compra de brinquedos, que foram doados 
para crianças atendidas por instituições filantrópi-
cas cadastradas pelo Instituto. Esta foi a sétima edi-
ção do projeto, realizada todos os anos em parceria 
com a TV Serra Dourada. 

O posto de trabalho campeão de arrecada-
ções foi a Central de Processamento de Dados (CPD), 

que conseguiu levantar quase quatro toneladas de 
papeis, o equivalente a R$ 252,20. A gerente, Alair 
Domiciano, associou o sucesso do trabalho à parti-
cipação dos alunos do Centro de Inclusão Digital do 
Trabalhador (CIT) e também às gincanas promovi-
das para incentivar a doação entre os colaboradores. 

Nos demais postos de trabalho, Central de 
Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, Complexo 
Regulador e Ciams Novo Horizonte, também foram 
promovidas gincanas para estimular a competição. 
Sozinho, o Teleconsulta arrecadou 1,6 toneladas. 
Já os colaboradores do Complexo Regulador e do 
Ciams Novo Horizonte conseguiram levantar 820 e 
540 quilos, respectivamente. 
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Brinquedos arrecadados 
junto com a TV Serra 
Dourada fazem a alegria 
das crianças

O Idtech entregou nos dias 10, 11 e 12 de 
dezembro cerca de 5 mil brinquedos arrecadados 
com a Campanha Natal Criança Feliz 2014. Rea-
lizada todos os anos em parceria com a TV Serra 
Dourada, a ação fechou com sucesso a sua sétima 
edição, e beneficiou crianças atendidas por 20 en-
tidades filantrópicas. As atividades de arrecadação 
tiveram duração de três meses.  

Para estimular ainda mais a Campanha, 
houveram gincanas nos postos de trabalho. No Te-
leconsulta e Ciams Novo Horizonte, foram três eta-
pas: doação de brinquedos masculinos, femininos 
e bolas.  Jullyenne Ribeiro, que é colaboradora da 
Central de Processamento de Dados, conta que to-
dos do posto de trabalho se motivaram muito. “Nós 
pegamos uma quantia em dinheiro de cada um e 
compramos muitos brinquedos, também pedimos 
para conhecidos, amigos, e quem já tem filho trou-

xe os brinquedos usados. É muito bom poder con-
tribuir com essa ação”, disse. 

Edson Marcelino, administrador da Socieda-
de Espírita Trabalho e Esperança – SETE que atende 
80 crianças, recebeu as doações e disse esperar to-
dos os anos pela doação do Idtech. “Esse momento 
é de muita importância para eles. Porque para mui-
tos, esse é o único presente que terão no Natal. É 
muito marcante”, comentou.

A Sociedade Espírita São João Nunes Maia 
(SEJOMA) também foi uma das entidades beneficia-
das com a Campanha Natal Criança Feliz. De acor-
do com a coordenadora, Maura de Vasconcelos, eles 
atendem cerca de 70 crianças por mês, entretanto no 
final do ano este quantitativo dobra. “Ficamos bastan-
te felizes com esses brinquedos. Vamos fazer a en-
trega dos brinquedos no final de semana, porque as 
crianças vêm para cá e não tem com o que brincar.”

      Entidades beneficiadas: 

1. APAE - Associação Pais e Amigos Excepcio-
nais - Aparecida

2. ASCEP - Associação de Serviço à Criança Ex-
cepcional de Goiânia

3. Associação Espírita AJA com Jesus
4. Associação Irmã da Mãe Dolorosa
5. Associação Metodista de Assitência a Educa-

ção Infantil
6. Associação Polivalente São José
7. Casa de Caridade Rosa Mística
8. Casa Espirita Meimei
9. Casa Talitha Kum
10. Centro de Educação Infantil Lar de Matilde

11. Centro de Orientaçao, Reabilitação e Assisten-
cia ao Encefalopata - CORAE

12. Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier
13. Creche e Orfanato Lar das Crianças Pai Joa-

quim - Centro Espírita Pai Joaquim
14. Creche União das Pioneiras de Goiânia
15. Creche Vó Maria de Nazaré 
16. Escola de Valentes / Terra Fértil
17. Grupo Pela Vida
18. Lar São Francisco
19. Sociedade Espírita São João Nunes Maia – SE-

JOMA
20. Sociedade Espírita Trabalho e Esperança - SETE





Calcado no princípio da legalidade e da ética gerencial e administrativa, o Idtech preocupa-se em ob-
ter todas as certificações de regularidade junto aos órgãos fiscalizadores, sejam eles civis ou públicos. 
Os títulos são importantes porque conferem credibilidade e possibilitam ao Instituto, ampliar o seu 
leque de contratos com a administração pública. Eles foram obtidos durante a trajetória da organiza-
ção, desde a sua fundação, em 2005. O Instituto, que atua em projetos tecnológicos aplicados à Pes-
quisa, Educação, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento Tecnológico, Inclusão Digital, Cultu-
ra, Meio Ambiente, Formação de Recursos Humanos, Programas de Estágio, Cursos de Capacitação, 
Gestão de Atendimento ao Público, Gestão de Serviços Sociais e Auxiliares em Unidades Prisionais, 
Integração Social da Criança e Adolescente, possui os seguintes títulos e qualificações:

• Utilidade Pública pelo Governo do Estado de 
Goiás - Lei nº 16.218, de 19 de Março de 2008;

• Organização Social pelo Governo do Estado 
de Goiás - Decreto nº 7.146, de 30 de Agosto 
de 2010;

• Organização Social pela Prefeitura Municipal 
de Goiânia - Decreto nº 1.288, de 07 de Julho 
de 2006;

• Utilidade Pública pela Prefeitura Municipal 
de Goiânia - Lei nº 9.005, de 27 de Dezem-
bro de 2010;

• Organização Social pela Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia - Decreto nº 977, de 
04 de Agosto de 2008;

• Organização Social pela Prefeitura Municipal 
de Anápolis - Decreto nº 29.707, de 01 de Fe-
vereiro de 2010; 

• Registro junto ao Conselho Regional de Ser-

viço Social - CRESS/ 19ª Região, no dia 8 de 
julho de 2010;

• Registro junto ao Conselho Regional de Ad-
ministração - CRA, no dia 4 de setembro de 
2006;

• Registro junto ao Conselho Regional de Me-
dicina - Cremedo - CRMC 3139, no dia 11 de 
agosto de 2011; 

• Registro junto ao Ministério do Turismo - 
Registro nº. 09.012719.80.0001-2,  no dia 09 
de julho de 2007;

• Registro junto ao  Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial - INPI  - Software de 
Computador - TELECONSULTA - Certificado 
nº. RS 08348-3;

• Registro junto ao Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial - INPI - Marca IDTECH - 
Certificado nº. 828802165;

Participações em prêmios :

• Vencedor do Prêmio Saúde, promovido por 
revista da Editora Abril, de mesmo nome, no 
ano de 2014. O projeto “Reconstrutores de 
sorrisos” reconheceu o bom trabalho desen-
volvido pelo Idtech e Hospital Alberto Rassi 
– HGG no tratamento multidisciplinar aos pa-
cientes atendidos pelo meio do Programa de 
Tratamento de Deformidades Faciais (Proface).

• O trabalho “Pesquisa de Satisfação leva Ou-
vidoria a leito de hospital” ficou entre os três 
primeiros do País no prêmio Cecília Don-
nangelo de Ouvidoria SUS, do Ministério da 
Saúde. A iniciativa é do Idtech, no Hospital 
Alberto Rassi – HGG.

• A Central de Atendimento ao Cidadão – Te-
leconsulta, gerenciada pelo Idtech, venceu o 
Prêmio e-Gov do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão e Associação Bra-
sileira de Entidades Estaduais de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Abep) – se-
tembro de 2013, em Vitória (ES) e finalista 
nas edições de 2011 e 2012, com solenida-
des em Porto de Galinhas e Gramado, res-
pectivamente;

• Semifinalista da 3ª edição do Prêmio ODM 
Brasil, pela integração do Projeto Nascer Ci-

dadão/Teleconsulta – Brasília, março de 2010;
• A Central de Atendimento ao Cidadão – 

Teleconsulta, gerenciada pelo Idtech, foi 
selecionado como expositor da Mostra de 
Tecnologias Sustentáveis do Instituto Ethos 
– São Paulo, maio de 2010;

• O Centro de Inclusão Digital do Trabalhador 
(CIT), unidade de responsabilidade social do 
Idtech, ficou entre os cinco melhores proje-
tos de telecentro do Brasil, de acordo com 
a Associação Telecentro de Informação e 
Negócios (ATN) - Brasília, outubro de 2012;

• Selecionado como expositor do Congresso 
Brasileiro de Humanização Saúde em Ação, 
com as experiências do Teleconsulta e Am-
bulatório Médico Especializado – Salvador, 
setembro de 2011;

• O Idtech foi selecionado na categoria Edu-
cação Ambiental Corporativa pelo desen-
volvimento de sua Política Ambiental de 
Vizinhança no Prêmio Goiás de Gestão Am-
biental – Goiânia, outubro de 2011;

• Menção honrosa do Ministério da Saúde, 
durante o Seminário Nacional de Humani-
zação, pela experiência do Teleconsulta – 
Brasília, agosto de 2009.





O presente relatório foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária Anual, realizada em 27 de março de 
2015 no San Marino Hotel, localizado à rua 5, nº 1.090, Setor Oeste, Goiânia – GO, conforme normas 
legais e disposições estatutárias do Idtech em vigência.






