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Expediente
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, 
fundada em 05 de setembro de 2005 sob forma de associação civil, qualificada como Organização Social (OS), com prazo de 
duração indeterminado. O Instituto tem sede e foro em Goiânia-GO, podendo ter atuação em todo território nacional, criar e 
manter escritórios e/ou representações em outras localidades.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidente: Drewet Pires Silva; Conselheiros: Vivian Borim Borges; Rosana Carvalho 
Cardoso; Cátia Shibuya – COORDENAÇÃO - Coordenador executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
administrativo-financeiro: Lúcio Dias Nascimento; Coordenador técnico: Rafael Gouveia Nakamura.
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Gráfico: Clayton Miranda; Impressão: Gráfica Art 3; Tiragem: 2.000 exemplares.





Se 2010 foi um ano de expansão para o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), com uma grande ampliação de 
postos de trabalho e do número de colaborado-
res, 2011 se encerrou como o ano em que foram 
lançados os desafios. O mais importante foi 
escrito em mais de 1,5 mil páginas. Esse foi o 
conteúdo da proposta vencedora do chamamen-
to público para a escolha da Organização Social 
que administrará o Hospital Alberto Rassi (HGG), 
referência em atendimento especializado para 
Goiás e toda a Região Centro-Oeste. 

Avaliada sob critérios rigorosos, a proposta, 
ao sair vencedora do certame que teve a participa-
ção de outras quatro entidades, atesta a capacidade 
técnica e o know how do Idtech. O desafio será 
colocá-la em prática, o que fará de 2012 um ano 
chave para a trajetória de nossa Instituição.

Ao mesmo tempo em que abrimos portas 
em direção a um futuro amplo, em 2011 também 
enfrentamos o desafio de fechar portas. Essas portas, 

no entanto, foram fechadas com ética, responsabili-
dade e a certeza do dever cumprido e do respeito ao 
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras importantes conquistas merecem 
destaque em 2011: A sede própria do Teleconsulta, 
que sela a sua consolidação como unidade de 
atendimento ao cidadão e ferramenta de gestão 
para o município; a consagração como finalista do 
Prêmio e-Gov, de governança eletrônica; o selo 
Milton Gonçalves, que atesta a preocupação com a 
igualdade social e racial, e o crescimento das 
campanhas de responsabilidade social. 

Isso para citar apenas algumas de nossas 
vitórias, que temos a satisfação de partilhar com 
vocês, nossos colaboradores, fornecedores, 
parceiros e usuários. Este relatório é dedicado a 
todos aqueles que participaram conosco na 
construção de mais este catálogo de boas 
notícias. Seja com trabalho, seja com incentivo 
ou até mesmo com insídias. Tudo isso nos fez 
crescer e amadurecer.

Apresentação
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O respeito à diversidade e a valorização 
de seus colaboradores estão em primeiro plano 
no Idtech. Somente assim, é possível o cresci-
mento e a expansão de uma instituição sólida, 
alicerçada nos princípios da responsabilidade 
social. Em 2011, o selo Milton Gonçalves de 
Diversidade no Mercado de Trabalho veio 
consolidar todas as ações voltadas para a cidada-
nia dentro da instituição. 

De acordo com o balanço social do 
Instituto, os negros representam metade dos 
colaboradores. Essa preocupação em reduzir o 
nível de desigualdade ocorre também em 
relação ao sexo. As mulheres são maioria no 
quadro de colaboradores – 60,7%. O desenvolvi-
mento desta equipe foi possível por meio do 
investimento feito em capacitação profissional e 
participação em cursos e treinamentos. E com a 

entrada de pessoas que passaram por um 
rigoroso processo seletivo e demonstraram real 
interesse no trabalho voltado para a inclusão 
social do cidadão. Além disso, seguindo uma 
tendência das grandes instituições, o Idtech 
vem adotando o processo de seleção interna no 
preenchimento de vagas de trabalho. Ao invés 
de buscar colaboradores no mercado, disponibi-
liza a oportunidade para seu quadro de pessoal.  

A saúde e o bem-estar dos colaborado-
res continuaram sendo valorizados. A licença-
maternidade e a licença-adoção de seis meses 
foi prorrogada por mais dois anos, numa atitude 
que reafirmou o compromisso social do Idtech, a 
primeira instituição privada em Goiás a ter esse 
tipo de iniciativa. São pequenas e grandes ações 
que fazem toda a diferença no relacionamento 
entre equipe e Instituição.

Desenvolvimento
de Pessoal
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 Em uma solenidade em que os direitos 
humanos e a igualdade social foram a base dos 
discursos, o Idtech recebeu no dia 28 de novembro o 
selo Milton Gonçalves de Diversidade no Mercado de 
Trabalho. A homenagem, entregue pela Prefeitura de 
Goiânia, por meio da Assessoria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Asppir), ocorreu na 
sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
do Estado de Goiás (Acieg).

“O objetivo do selo é reconhecer as empresas 
e instituições que não discriminam na hora de contra-
tar. Muitas já haviam incorporado política afirmativa e 
faltava o poder público dizer que nós somos parceiros 
neste tipo de iniciativa”, discursou o secretário da 
Asppir, José Eduardo Macedo. A solenidade contou 
com a presença dos atores Sidney Santiago, que foi o 
cerimonialista do evento, e Milton Gonçalves.

O Idtech foi a primeira instituição a candidatar-
se a receber o selo Milton Gonçalves. O secretário da 
Asppir e o ator que dá nome ao selo por sua conhecida 
luta contra a discriminação racial estiveram na sede do 
Instituto em 2010, quando elogiaram as ações voltadas 
para a valorização dos colaboradores, como por 
exemplo, a licença-maternidade de até seis meses e a 
licença-adoção também para casais homoafetivos. 

O Instituto é parceiro da Asppir e do Procon 
Municipal na implantação do Centro de Inclusão 
Digital do Trabalhador (CIT), escola de informática para 
a capacitação de jovens e adultos para o mercado de 
trabalho. Durante a solenidade, foram entregues 42 
certificados aos alunos. O centro tem uma proposta de 

formação diferente. Além de preparar os trabalhadores 
para o mercado, preocupa-se também em formar 
cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos.

Além do Idtech, mais 19 organizações e 
empresas  foram agraciadas com o selo. O presidente 
do Conselho Administrativo do Instituto, Drewet Pires 
da Silva, recebeu a homenagem das mãos do secretá-
rio da Asppir e do próprio Milton Gonçalves. A 
homenagem também foi prestigiada pelo coordena-
dor executivo, José Cláudio Romero, pelo coordenador 
administrativo-financeiro, Lúcio Dias Nascimento; e 
demais gerentes, assessores e colaboradores do Idtech.

A gerente de serviço social do Idtech, Sandra 
Costa, foi convidada a apresentar um pouco do 
trabalho da instituição na área da responsabilidade 
socioambiental. Numa fala rápida, ela mostrou que as 
ações do Instituto são desenvolvidas em favor de um 
mundo mais igual, justo e fraterno. “Buscamos uma 
sociedade sem preconceitos e inclusiva, não só do 
ponto de vista racial, mas principalmente social. O 
Selo Milton Gonçalves nos honra e enaltece, porque 
efetivamente estamos cumprindo o nosso objetivo.”

O respeito à diversidade pode ser traduzido 
no balanço social do Idtech. Até o final de 2011, 
exatamente metade do total de colaboradores do 
Instituto (uma média mensal de 467 profissionais, 
dependendo dos projetos em execução) eram 
negros. Estes ocupavam 41,67% dos cargos de chefia. 
Em relação ao gênero, as mulheres também são 
valorizadas. Elas são maioria (60,7%) e ocupam 50% 
dos cargos de chefia. Índices que só crescem. 

Idtech é reconhecido
pelo respeito à diversidade 
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 A concessão de licença-maternidade de até 
seis meses e licença-adoção é uma iniciativa pioneira 
do Idtech em Goiás, entre as organizações privadas. A 
licença-maternidade neste prazo não é uma obriga-
ção trabalhista, a não ser no setor público. Muito 
menos a licença-adoção, que no Idtech é concedida 
também para os casais em união homoafetiva. No dia 
17 de agosto, o Instituto reafirmou seu compromisso 
social e assinou acordo coletivo de trabalho que 
prorroga por mais dois anos o benefício, durante 
Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos 
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de 
Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional no Estado de Goiás (Senalba-GO).

A assembleia contou com a presença do 
coordenador executivo do Idtech, José Cláudio 
Romero, coordenador administrativo-financeiro, 
Lúcio Dias Nascimento, assessor jurídico Marcelo 
Matias, presidente do Senalba, José de Oliveira, e 
demais colaboradores do Instituto, representando 
todos os postos de trabalho. A prorrogação do acordo 
foi aprovada por unanimidade.

O Idtech foi a primeira instituição a assinar o 
acordo em Goiás. Conforme o presidente do Senalba, 
José de Oliveira, essa atitude é mais uma mostra de que 

a Organização se preocupa com o lado social. O 
assessor jurídico do Instituto Marcelo Matias destacou 
durante a Assembleia que somente as instituições que 
dão valor aos recursos humanos percebem a necessi-
dade de oferecer este benefício. Ele explicou ainda que 
a previdência é responsável pelo pagamento dos 
quatro primeiros meses da licença. Já a prorrogação 
dos dois meses fica a cargo do empregador.

Desde 2009, 16 grávidas já usufruíram da 
licença-maternidade de seis meses. Uma delas foi a 
auxiliar de pessoal Eliane Pereira dos Santos, que 
deu à luz Ana Beatriz em outubro. “Na minha última 
gravidez, tive de correr para pesquisar uma boa 
creche. Desta vez vou ter mais tempo para poder 
amamentar minha filha e ficar mais perto dela”, 
contou.

A licença-adoção é concedida pelo Idtech 
também desde 2009. Todos os casais que adotam 
crianças têm direito ao benefício. O prazo desta 
licença é calculado de acordo com a idade da criança 
adotada: 180 dias, para bebês de até 1 ano de idade; 
120 dias, de 1 a 4 anos e 75 dias, de 4 anos até 8 anos. O 
objetivo do Idtech com a concessão da licença-
adoção é assegurar o tratamento igualitário de 
homens e mulheres e a garantia uniforme de direitos.

Direitos à licença-maternidade de
6 meses e licença adoção são mantidos  
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 A Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat) de 2011 atingiu o maior 
número de colaboradores da história do Idtech. 
Todos os seis postos de trabalho promoveram 
atividades voltadas para a qualidade de vida do 
colaborador. Palestras, aferição de pressão arterial e 
gincanas fizeram parte da programação entre os dias 
19 a 23 de setembro. A avaliação geral do evento 
promovido pela Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) foi positiva, com grande envolvi-
mento dos gerentes, supervisores e toda equipe.

Os colaboradores do Teleconsulta de Goiânia 
e de Aparecida de Goiânia, além da equipe da 
Administração do Idtech, tiveram sua pressão arterial 
aferida por médicos e enfermeiros. A campanha 
preventiva procurou identificar quais são hipertensos 
ou próximos a essa realidade e encaminhá-los para 
uma ajuda profissional. A maioria dos funcionários 

Sipat bate recorde
de participação

estava com sua pressão normal. Apenas 13 registra-
ram alteração acima dos padrões. Destes, 11 de 
Goiânia foram encaminhados pela Divisão de 
Doenças Crônicas da Secretaria Municipal de Saúde 
para o acompanhamento pelas unidades da 
Estratégia da Saúde da Família (ESF).

Durante a Sipat 2011, todos os colaboradores 
receberam uma bolinha antiestresse feita de borracha. A 
bolinha amarela serve para evitar lesões por esforços 
repetitivos e aliviar a tensão no trabalho. Com o objetivo 
de incentivar e esclarecer eventuais dúvidas sobre a 
ginástica laboral, a Cipa, formada pelos colaboradores 
Alair Domiciano, Zacarias Lopes, Djanira Rodrigues 
Silva Santos e Ronaldo Pereira da Silva, preparou uma 
gincana no Ambulatório Médico Especializado (AME), 
Pró-Reg, Central de Processamento de Dados e 
Complexo Regulador, para premiar os colaboradores 
que fizeram melhor os exercícios.
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 No dia 5 de dezembro, a nova diretoria da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
tomou posse, na sede administrativa do Idtech. 
Indicadas pelo empregador, no caso, o Instituto, Marília 
Jardim Gusmão (Gerência de Serviço Social - Gess) é a 
presidente da Comissão e Karla Lelles Bertoldo (Coor-
denação Técnica - Cotec), suplente da presidente. 
Eleitas com a maioria dos votos dos colaboradores, 
Regina Celestino Santana (Teleconsulta Goiânia) e 
Patrícia Queiroz Franco (Complexo Regulador) são 
respectivamente, vice-presidente e suplente.

A solenidade de posse contou com a presen-
ça da antiga diretoria da Cipa, dos gerentes e supervi-
sores, além dos coordenadores executivo, José 
Cláudio Romero, e administrativo-financeiro, Lúcio 
Dias Nascimento. A nova diretoria pediu apoio dos 
colaboradores para trabalharem juntos na missão de 
prevenir acidentes e buscar melhorias na qualidade 
do ambiente de trabalho. 

A eleição da Cipa ocorreu no dia 1º de 
dezembro. Todos os postos de trabalho participaram, 

Cipa tem nova diretoria

 Em comemoração ao Dia Nacional da Voz, o 
Idtech promoveu no dia 15 de abril, a 5ª edição da 
Campanha da Voz. A professora e diretora do 
Departamento de Fonoaudiologia da PUC-Goiás, 
Luciana Alves Antônio Machado, e suas alunas estiveram 
nas unidades do Teleconsulta de Goiânia e de Aparecida 
e no Ambulatório Médico Especializado (AME), que 
concentravam maior número de agentes de atendi-
mento que trabalham utilizando essencialmente a fala, 
para mostrar os cuidados com a saúde vocal.

Cuidar da voz é ainda mais importante para 
quem trabalha com ela. No Idtech, por exemplo, 80% 
dos colaboradores precisam da fala para comunicar 
com os usuários do SUS. Eles aprenderam com as 
fonoaudiólogas que frituras, doces e alimentos muito 
condimentados deixam a saliva mais viscosa, o que 
diminui a ressonância da voz. 

Junto com as alunas Fernanda Oliveira, 
Gabriela Nogueira e Ana Carolina Diniz, Luciana 
mostrou os exercícios básicos para fazer o aqueci-
mento vocal, que vão desde técnicas de respiração 
até trava línguas para melhorar a articulação.  

Campanha orienta
sobre aquecimento vocal

inclusive os colaboradores do turno da madrugada, 
no Complexo Regulador. Foram contabilizados 231 
votos. No mesmo dia ocorreu a apuração, na sede 
administrativa. A Comissão Eleitoral, formada por 
Alexsandro Jorge Lima, Henrique Torres e Robson 
Alves dos Santos, acompanharou o processo, junto a 
outros colaboradores.

No AME, a Campanha atingiu também os 
usuários que aguardavam pela consulta. Os outros 
postos de trabalho do Idtech receberam as informa-
ções sobre os cuidados com a voz por meio de 
multiplicadores. Foram distribuídos panfletos 
informativos e uma maçã aos colaboradores. A fruta 
tem efeito adstringente, ou seja, limpa a faringe, o 
caminho por onde passa a voz, além de exercitar a 
musculatura responsável pela articulação.
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Comemoração
de datas temáticas

Carnaval – Em parceria com a Cipa  
promoveu a Semana Pula-Pula Folia com Segurança 
para conscientizar os colaboradores de que a festa 
deve ser curtida com responsabilidade. Foram entre-
gues panfletos sobre a prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis, como a Aids, e também preser-
vativos, masculinos e femininos. O assunto também foi 
tratado na Sexta-feira Informativa, que mostrou ainda 
os perigos da combinação álcool e direção.

Dia da Mulher – Elas representam cerca de 60% do 
quadro de colaboradores do Idtech. Então, nada mais 
justo que uma homenagem às mulheres, tão dedica-
das ao trabalho. Foram entregues 306 cartões alusivos 
a data. Em algumas unidades também foi promovido o 
Dia da Beleza, no qual uma consultora de beleza fez 
limpeza de pele e maquiou as colaboradoras e o tema 
autoestima foi discutido junto à equipe. 

Dia do Trabalho – O Idtech buscou mostrar que o 
papel do trabalhador do Instituto vai mais além, 
pois ele atua em prol de milhares de cidadãos, nas 
áreas da saúde, da educação, do serviço social, na 
capacitação profissional ou na preservação do 
meio ambiente. Para agradecer os colaboradores 
pelo comprometimento e dedicação, foi entregue 
um cartão comemorativo.

Páscoa – Todos os colaboradores ganharam um 
bombom e um cartão desejando que a data fosse um 
momento de transição e renovação, esse o verdadei-
ro sentido da Páscoa. Também foram promovidos 
sorteios de ovos de chocolate. A data também foi 
lembrada no Instituto pela decoração. Ovos e 
coelhinhos enfeitaram os postos de trabalho.

Festa Junina – No dia 21 de junho, os postos de 
trabalho do Idtech ficaram cheios de damas e 
cavalheiros para lá de jeitosos. Os colaboradores 
votaram nos casais mais bem caracterizados e os 
vencedores ganharam uma cesta junina, com 
apetrechos para uma boa festa de São João, como 
canjica, paçoquinha, cocada, amendoim, entre 
outros. Além disso, todos, mesmo quem não estava 
com o traje típico, ganharam um kit com pipoca doce, 
paçoquinha e pé de moleque.

o Idtech, 
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Dia Mundial da Saúde – A convite da Cipa, no dia 7 de 
abril, a nutricionista Daniela Marques Netto ministrou 
uma palestra sobre alimentação saudável na Central 
de Processamento de Dados. Participou um grupo de 
colaboradores que repassou as informações para os 
demais postos de trabalho. A nutricionista mostrou 
quais os alimentos com mais benefícios à saúde, e 
que podem trazer mais disposição e vitalidade.

Dia do Motorista – No dia 25 de julho, o Idtech 
promoveu uma atividade diferente para os profissio-
nais da Organização que trabalham a maior parte do 
tempo no trânsito. Eles deixaram um pouco o estresse 
do dia a dia para extravasar na pista de kart do Goiânia 
Shopping. Mas antes da competição, os motoristas 
assistiram uma palestra sobre direção defensiva, com 
o técnico de segurança de trabalho, Milton Ribeiro. 
Dos oito motoristas, Anderson Xavier ficou em 
primeiro lugar e ganhou como prêmio um jantar 
numa churrascaria, com direito a acompanhante.

Dia da Independência do Brasil – Na semana da 
Pátria, os colaboradores foram instigados a responder 
o que querem do País. Para isso, foram recortadas 
imagens, frases ou textos que representassem os 
sonhos dos brasileiros e colados nos murais dos 
postos de trabalho. A atividade teve ampla participa-
ção. Erradicação da fome, o uso de tecnologias 
sustentáveis, emprego e respeito às diversidades 
foram alguns dos temas abordados.

Dia do Coração – No dia 30 de setembro, a Sexta-feira 
Informativa mostrou como cuidar da alimentação e a 
importância de atividades físicas para evitar doenças 
cardíacas. Os colaboradores também aprenderam a 
fazer dobraduras de papel com o formato de coração 
para celebrar a data. Em algumas unidades, os 
usuários assistiram a uma palestra ministrada por 
cardiologistas. 

Outubro Rosa – O Idtech entrou no movimento 
popular com o objetivo chamar a atenção para 
prevenção do câncer de mama. Na Sexta-feira 
Informativa, os colaboradores receberam mais 
informações sobre a doença, uma das principais 
causas de morte entre as mulheres. Para lembrar da 
importância da prevenção, todos receberam um laço 
de fita rosa que simboliza a campanha.



Idtech    Relatório Anual 201116

Dia Mundial de Combate à Aids – No dia 1º de 
dezembro foram distribuídos preservativos e repassa-
das informações sobre o combate a doença em cada 
posto de trabalho. Todos os colaboradores usaram 
bottons que simbolizam a luta contra o vírus HIV. Os 
preservativos foram entregues em um porta-
camisinha com orientações sobre o uso correto e 
trazia, também, impresso o lema da campanha 
“A vida é mais forte que a aids”.

Natal – Seguindo a política socioambiental do Idtech, 
foram distribuídos os panetones dentro de ecobags – 
sacolas fabricadas com algodão cru – para despertar a 
consciência ecológica dos colaboradores e evitar o uso 
de sacolas de plástico. Em todos os postos e turnos de 
trabalho ocorreu também o sorteio de cestas com 
produtos natalinos para os colaboradores. Para entrar 
no clima, o ambiente de trabalho foi decorado com 
anjos, guirlandas e outros enfeites de Natal.

O Idtech produziu cartões para celebrar a importância dos profissionais que atuam no Instituto. É uma 
forma simples, porém carinhosa, de homenagear quem dedica o seu conhecimento e experiência ao trabalho. 
Assistentes sociais, enfermeiros, administradores, secretárias, médicos, profissionais de informática, contadores, 
advogados, dentre outros, ganharam em suas respectivas datas, um cartão especial.

Valorização dos profissionais
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 Supervisores e gerentes de seis postos de 
trabalho do Idtech participaram no dia 5 de maio do 
treinamento Monitoria de Qualidade, no Teleconsulta 
de Goiânia. Foi demonstrada importância da monito-
ria e do feedback como instrumentos estratégicos 
para o alcance de metas e também no desenvolvi-
mento dos teleoperadores. É considerado atendi-
mento de excelência quando os agentes cumprem 
corretamente o protocolo e atendem dentro do 
tempo médio de 3,5 minutos. Durante o treinamento, 
foram apresentados também os principais indicado-
res que devem ser monitorados e como desenvolver 
uma planilha de monitoria de acordo com a sua 
realidade. Cada um dos  supervisores e gerentes 

Monitoria de Qualidade

Seguindo uma tendência das grandes 
instituições, o Idtech há tempos vem adotando o 
processo de seleção interna no preenchimento de 
vagas de trabalho. Ao invés de buscar colaboradores 
no mercado, disponibiliza a oportunidade para seu 
quadro de pessoal. Essa prática é uma forma de 
valorizar e atender as expectativas daqueles que já se 
dedicam à instituição. Em 2011, 33 colaboradores 
foram reenquadrados e alguns deles, ocupam os 
principais cargos de gerência e assessoramento.

Já a contratação de novos colaboradores, em 
todas as áreas, é feita sempre por meio de processos 
seletivos simplificados para o público externo, 
processos seletivos estes realizados durante todo o 
ano. Assim são selecionados os trabalhadores do 
Instituto, da área administrativa (secretárias, auxiliares 
administrativos e outros) até a área técnica (enfermei-

Processos seletivos com 
valorização do colaboradores

ros e médicos). Um dos processos seletivos mais 
frequentes é o dos agentes de atendimento e 
processamento. São quatro etapas: avaliação do 
currículo, teste de digitação, entrevista e treinamento. 
Para estes cargos, o candidato não precisa de expe-
riência, mas deve ter noções básicas de informática e, 
no mínimo, ensino médio completo. 

A qualificação vem depois, no treinamento, que 
é rigoroso e inclui conteúdos sobre as doenças mais 
prevalentes na população, o funcionamento da rede 
municipal de saúde e os princípios do SUS, além de aulas 
práticas. Os agentes de atendimento se sentam ao lado 
do agente veterano e escutam o atendimento via 
módulo “carona” e acompanham na tela do computa-
dor os procedimentos realizados. No dia seguinte, é a vez 
do novato atender o usuário e o veterano acompanhar e 
fazer as observações necessárias.

recebeu uma pasta contendo uma apostila sobre o 
processo de monitoria, fluxograma, demonstrativo de 
avaliação e um teste “Você sabe lidar com conflitos?”. 
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O Idtech promoveu no primeiro semestre, 
em todos os postos de trabalho de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia, campanha de imunização 
destinada aos colaboradores. No primeiro semestre, 
em parceria com as secretarias de saúde dos municí-
pios, foram aplicadas vacinas contra difteria, tétano, 
febre amarela, hepatite B e a tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola). 

De acordo com o Balanço Social, 0,72% sobre 
a receita do Idtech foram investidos na segurança e 
saúde no trabalho. A alimentação, benefício voluntá-
rio da instituição, com o objetivo de proporcionar 
ainda mais saúde ao seu colaborador, representou 
8,6% dos recursos da Instituição.

Saúde e segurança no trabalho

O desenvolvimento pessoal de seus colabo-
radores é incentivado por meio de cursos de capaci-
tação e participações em eventos das áreas de 
atuação. Essas atualizações são fundamentais para o 
crescimento da entidade como um todo. Essa 
preocupação com o conhecimento no Idtech tem 
elevado o número de especialistas, mestres e douto-
res em sua equipe em 36,8%. Conheça alguns 
exemplos dos cursos patrocinados:

Curso de prestação de contas para entidades sem 
fins lucrativos no Brasil – O gerente da Assessoria de 
Controle Interno (Asconi), Roberto Braga, e o 
gerente da Gerência de Apoio Contábil (Gecont), 
Claud Soares Machado, participaram no dia 13 de 
janeiro de curso ministrado pela Legis, para orientar 
sobre os procedimentos contábeis e fiscais aplicá-
veis ao terceiro setor quanto aos requisitos de 
escrituração e na prestação de contas.

Treinamento sobre registro eletrônico de ponto e 
Homolognet – Luana Mattos Lírio e Adriana Jacinta 
da Silva, da Gerência de Pessoal, concluíram um 
treinamento no dia 26 de janeiro, promovido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade. Entre os 
assuntos abordados, a nova legislação trabalhista, as 
funções dos registros de pontos e os documentos 
utilizados no sistema Homolognet.

Colaboradores participam
de capacitação profissional

Treinamento Khomp – O assessor de Tecnologia de 
Informação, Adonai Andrade, e o programador do 
Idtech, Bruno Gurgel, participaram nos dias 26 a 29 de 
abril de um treinamento ministrado pela fábrica de 
produtos no segmento de telecomunicações Khomp. 
O Teleconsulta passou a utilizar um sistema mais 
avançado, econômico e de tecnologia nacional.



Lounge de descompressão
do Teleconsulta

Para momentos de relaxamento e
descontração, pela humanização

do ambiente de trabalho.
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Do ponto de vista Institucional, 2011 
representará para o Idtech o ano em que foram 
dados os dois mais importantes passos de sua 
trajetória.  O primeiro foi, já no final do ano, a 
seleção do Instituto no chamamento público 
para a escolha da Organização Social responsá-
vel pelo contrato de gestão do Hospital Alberto 
Rassi - HGG, da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). Ao assumir o gerenciamento desta unida-
de hospitalar, referência em atendimento 
especializado para o Centro-Oeste, o Idtech 
inaugurará uma nova etapa, ampliando o seu 
know how técnico e administrativo-gerencial. 

Outro grande passo foi a inauguração da 
sede própria do Teleconsulta de Goiânia. A 
construção do prédio, viabilizada por meio do 
aproveitamento de sobras contratuais resultantes 
de economia no custeio de despesas com a 
execução do serviço, reflete a seriedade e o rigor 
administrativos do Instituto e, também, a consoli-
dação da Central. Instalado em um prédio pró-

prio, o Teleconsulta deixa de ser um projeto de 
governo para, definitivamente, tornar-se um 
projeto do cidadão. O retrocesso torna-se, desta 
forma, improvável.

2011 foi realmente um ano de grandes 
conquistas para o Teleconsulta, que sagrou-se 
finalista de um dos mais importantes prêmios de 
governança eletrônica do País, o Prêmio E-Gov, 
do Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão e Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Ficou entre os 20 melhores 
projetos na área de todo o País e foi o único 
representante de Goiás no Prêmio. 

Estas são só algumas das conquistas 
deste ano e mesmo que fossem as únicas, por si 
só, neutralizariam o fechamento de três serviços 
com o fim dos contratos de gestão entre o 
Idtech e o município de Aparecida de Goiânia. 
Sem dúvida, as perdas são lamentáveis, mas 
foram muito menores que os ganhos. 

Desenvolvimento
Institucional
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2011 abriu as portas
a um novo desafio

O ano de 2011 ficará gravado na história do 
Idtech como marco de uma das principais conquistas 
institucionais. O Instituto candidatou-se e foi 
selecionado para gerenciar uma das mais 
importantes unidades hospitalares do Estado de 
Goiás, o Hospital Alberto Rassi - HGG. O resultado do 
chamamento público número 005/2011, deflagrado 
pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria 
Estadual de Saúde, foi publicado no dia 22 de 
dezembro, no Diário Oficial do Estado e no jornal 
Diário da Manhã.

Para o Idtech esta é uma vitória muito 
importante. Com cerca de 1,5 mil páginas,  o 
conteúdo foi muito bem avaliado no quesito 
capacidade gerencial, apesar de o Idtech ser recente 
(foi criado em 2005) e nunca ter administrado um 
hospital. Contou na avaliação positiva a experiência 
em gestão de serviços de saúde, a capacidade 
administrativa e a competência técnica da equipe do 

Instituto e de consultores dos quais ele se cercou para 
a elaboração da proposta.

A nota que colocou o Idtech como 1° 
colocado foi de 79,7 pontos, em uma escala que vai até 
100. A nota foi 12,9 pontos maior que a do 2º  colocado.
O Instituto concorreu com quatro entidades, entre as 
quais instituições baianas com larga experiência em 
administração hospitalar. Não houve recurso. 

O resultado do chamamento público foi 
divulgado durante coletiva de imprensa com o 
secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros.  O 
secretário falou da expectativa do Estado com a 
assinatura do contrato de gestão.  Ele lembrou que o 
aparelho de ressonância magnética do HGG está 
quebrado desde 2007, o que priva milhares de 
goianos de fazer esses exames, por conta da 
burocracia dos processos de compras e licitações, 
além da morosidade dos processos seletivos para a 
reposição de pessoal.

“Não podemos ficar esperando todos os processos demo-
rados de compra e de reposição de recursos humanos 
como atualmente ocorre no Estado. Uma Organização 

Social terá mais agilidade na gestão do HGG.”
Antônio Faleiros, secretário estadual de Saúde

As
co

m
 S

ES



Idtech    Relatório Anual 2011 23

Assistência hospitalar
terá maior qualidade

  Sob a gestão do Idtech, o Hospital Alberto 
Rassi terá sua capacidade de atendimento ampliada 
e ganhará em qualidade da assistência.  O objetivo é 
obter um nível de satisfação dos pacientes de 80% entre 
bom e ótimo, aferido por meio de pesquisas próprias e 
institutos especializados, para conferir maior 
credibilidade. A excelência será buscada também por 
meio da certificação de acreditação hospitalar conferida 
pela Organização Nacional de Acreditação – ONA.

A meta de ocupação do hospital é atingir 
95% de sua capacidade, com redução da taxa média 
de permanência e dos índices de infecção hospitalar e 
de mortalidade global. O plano propõe o 
aproveitamento de 100% dos trabalhadores lotados 
na unidade, mediante um projeto de aprimoramento 
da gestão de pessoas.

Uma das maiores carências da rede pública, 
de vagas para terapia intensiva (UTI), será 
contemplada com a duplicação dos leitos do hospital 
– de 10 para 20. Também serão criados mais 10 leitos 
para emergências clínicas, demanda hoje reprimida 
nas salas de estabilização das unidades secundárias 
de saúde (Cais e Ciams), em função da sobrecarga do 
Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). 

             A unidade de hemodiálise, que praticamente 
fechou as portas no final do ano, terá sua capacidade 
total de funcionamento resgatada (17 máquinas), 
com possibilidade de ampliação do atendimento. O 
centro-cirúrgico terá seus horários ampliados, com 
introdução de um turno noturno e cirurgias também 
aos sábados. Está previsto ainda o incremento dos 
serviços odontológicos. 

Todas as áreas do hospital serão integradas 
digitalmente. Está prevista a criação de um sistema de 
prontuário eletrônico e a reestruração do departamento 
de compras, serviços e contratações, com utilização de 
um software que possibilite a manutenção preventiva 
de equipamentos e controle informatizado de estoques, 
para que não haja desabastecimento.
                A proposta prevê ainda a transformação do 
HGG em centro de referência nacional em pesquisa 
clínica, com a celebração de parcerias com 
universidades, órgãos e organizações de pesquisa. 
“Com o know how do Idtech, aliado à capacidade 
técnica e à vontade política do governo de Goiás, por 
meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, 
transformaremos o HGG”, observa José Cláudio 
Romero, coordenador executivo do Idtech.

INSTITUIÇÃO ORGANIZAÇÃO DA
UNIDADE HOSPITALAR 

IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÕES
TÉCNICAS HOSPITALARES 

PROMOÇÃO DAS
RELAÇÕES HUMANAS 

CAPACIDADE
GERENCIAL 

RESULTADO
GLOBAL CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar 
2º Lugar 
3º Lugar 

IDTECH
IGH*

APMI **

19,5
17
17

15
12,1
14,9

10
10
6

35,2
27,7
28

79,7  
66,8
65,9

*Instituto de Gestão e Humanização (IGH) - Bahia
**Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Castro Alves (APMI) - Bahia
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“O Idtech é uma instituição séria, idônea, que tem colaborado 
conosco em outras políticas públicas, sempre oferecendo 

serviços de qualidade à comunidade.” 
Paulo Garcia, Prefeito de Goiânia

Teleconsulta fecha
2011 com sede própria 

  A Central de Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta de Goiânia encerrou o ano de 2011 com 
cerca de 700 mil consultas agendadas e ainda mais 
dignidade para o usuário. Além da introdução do 
agendamento de hora marcada, a partir de junho, o 
serviço conquistou sede própria, com capacidade 
para praticamente o dobro de agentes de 
atendimento. Inaugurado no dia 13 de dezembro, 
pelo prefeito Paulo Garcia o novo prédio foi planejado 
para acompanhar o crescimento da cidade e 
representa a consolidação do serviço. 

“Este prédio, muito bem planejado, 
construído e equipado, vai agregar mais qualidade ao 
atendimento aos usuários. Esta sede representa a 
demonstração inequívoca de que a Prefeitura está 
investindo na saúde”, disse Paulo Garcia. Com cinco 
anos de existência, o Teleconsulta é responsável pelo 
agendamento de consultas básicas eletivas de clínica 
médica, ginecologia e obstetrícia e pediatria em 36 
unidades da rede municipal. Desde a inauguração já 
foram marcadas 3,6 milhões de consultas, uma média 
de 2 mil consultas ao dia, gratuitamente, com 
conforto para o usuário, sem filas.

A sede antiga do Teleconsulta contava com 
58 posições de atendimento. No novo espaço, o 
serviço poderá atingir 83, o que representa 
possibilidade de crescimento de até 43,1% da  
capacidade de atendimento ao usuário. Com o 

objetivo de atender ainda melhor o usuário, o serviço 
passou a contar com uma Sala de Situação, que 
funciona anexa ao gabinete do secretário, para que 
ele e sua equipe possam acompanhar o 
agendamento das consultas e confer ir  a  
produtividade das unidades de saúde e também dos 
médicos. 

A sala de situação oferece informações em 
tempo real sobre oferta e disponibilidade de vagas, 
ritmo do agendamento de consultas, profissionais 
em atividade, que médicos faltaram ao trabalho e as 
justificativas para essas faltas, entre outras 
informações. O objetivo é fazer com que os gestores 
tenham acesso a essas informações de forma 
imediata e, com isso, possam tomar as devidas 
providências nos casos em que elas forem 
necessárias.

Para o secretário municipal de Saúde, Elias 
Rassi, a mudança de sede do Teleconsulta coroou 
medidas que o município tomou e continua 
tomando no sentido de humanizar ainda mais o 
agendamento e o atendimento de consultas básicas 
em Goiânia. Entre essas medidas, Elias Rassi citou o 
fracionamento dos horários de agendamento das 
consultas, que reduziu o tempo de espera do usuário 
de até quatro horas para cerca de uma hora e meia. 
Antes, todos os usuários eram orientados a chegar à 
unidade de saúde no início do horário do médico.

Demonstrativo gráfico do número de consultas agendadas em 2011
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 Os recursos para a construção da sede 
própria do Teleconsulta, que possui 626,45 m², vieram 
da economia feita pelo Idtech na aplicação dos 
recursos destinados à prestação dos serviços. A partir 
de um acordo entre o município e o Instituto, todas as 
sobras da execução do contrato, ao invés de serem 
devolvidas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
como ocorreram nos anos anteriores, em 2010 foram 
revertidas para a edificação da obra.

Essa é a grande diferença entre os contratos 
de gestão e a terceirização. Enquanto na 
terceirização, as sobras de contrato são lucro para o 

prestador de serviço, nos contratos de gestão, a 
instituição que detém o contrato de publicização, 
necessariamente uma organização sem fins 
lucrativos, é obrigada, por lei, a devolver ou reaplicar 
as sobras para atingir novas metas definidas pelo 
poder público. 

Foi o que o Idtech fez e agora, o Teleconsulta 
pode contar com sede própria, que pertence ao 
município de Goiânia. Embora o prédio esteja em nome 
do Instituto, é propriedade da municipalidade e será 
repassado à SMS. O mesmo ocorrerá com todos os 
equipamentos e mobiliário adquiridos para a nova sede.

Verba para construção veio da
economia na prestação do serviço

  O check-up pelo qual passou o Teleconsulta 
em 2011 foi divulgado institucionalmente pela 
Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio de uma campanha publicitária na 
televisão, no rádio e em jornal. A propaganda foi 
veiculada de 12 a 15 de dezembro nas rádios e na 
televisão e no dia 13, na maioria dos jornais impressos. 
No Jornal Opção, que é semanal, circulou no 
domingo, dia 11. O mote da campanha foi o 
aperfeiçoamento do atendimento,  com a 
inauguração da nova sede, o fracionamento do 
agendamento de consultas e a implantação da sala 
de situação, anexa ao gabinete do secretário 
municipal de Saúde.
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 A preocupação em fazer da nova sede do 
Teleconsulta uma construção ecologicamente correta 
norteou o projeto da sede própria do Teleconsulta, 
assinado pela arquiteta Tereza Cristina Del Papa. O 
prédio foi construído dentro de padrões de 
sustentabilidade. Todos os detalhes foram pensados a 
partir deste conceito, que tem como objeto principal a 
redução dos impactos sobre o meio ambiente. Além de 
janelas que favorecem a iluminação natural e de todos 
os recursos para a economia de energia e água, foi 
usada na decoração madeira de demolição. “É uma 
sede fantástica, que, em cada detalhe, reflete a 
preocupação da cidade com a preservação de seu 
meio ambiente”, elogiou o prefeito Paulo Garcia.

Com dois pavimentos, o novo prédio conta, 
no térreo, com lounge para relaxamento dos 
colaboradores, uma nova versão para a sala de 
descompressão, mais completa e confortável. O 
espaço está equipado com uma lan house, para 
acesso à internet nos intervalos, e dispõe de pufs para 
descanso. Em torno de uma grande mesa com banco 

e cadeiras, foram liberados pequenos lanches, desde 
que os colaboradores estejam atentos à higiene do 
local. O prédio também é acessível (dispõe de 
elevador e banheiros adaptados), o que permite a 
inclusão de colaboradores portadores de 
necessidades especiais. 

A decoração sustentável, aliás, é o grande 
destaque da nova sede. Para colorir o espaço de 
convivência dos colaboradores, os guarda-volumes 
foram transformados em tela para arte de rua. Cinco 
grafiteiros da empresa Grafirma, especializada em 
grafitagem, transformaram os compartimentos em 
obras que alegram o ambiente. 

Para desenvolver os desenhos nos guarda-
volumes, os artistas não tiveram o tema delimitado. 
“O Idtech nos deixou livre para criar”, diz o artista José 
Augusto, o Iowa. Como grande parte dos agentes de 
atendimento usa motos para se deslocar para o 
trabalho, bancos e estantes servem de nichos para 
guardar os seus capacetes, o que também contribui 
para colorir o espaço.

Preocupação ecológica e com
o bem estar do colaborador 
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 O contact center do novo Teleconsulta é 
ainda mais moderno. Para chamar os enfermeiros, 
médico ou supervisores, os agentes não precisam 
mais levantar o braço. Basta chamar pelo próprio 
sistema e aparece um sinal nos painéis da Central. O 
atendimento é feito por ordem de chamada. 

O novo sistema de ar condicionado evita o 
jato de ar frio direto sobre os agentes e promove uma 
climatização com maior conforto para os 
trabalhadores. O ambiente tecnológico não deixou 
de lado a humanização, presente numa enorme 
janela que favorece a iluminação natural e dá vista 
para um jardim vertical. Agora os agentes de 
atendimento e demais colaboradores que atuam no 
contact center sabem se está sol ou se chove, o que 
era impossível no ambiente antigo, todo fechado 
com cortinas. 

Contact center mais moderno

“A sede ficou ótima. O que era bom ficou melhor ainda. 
Está tudo muito modernizado.” 

Maura Silveira de Melo, primeira usuária a agendar consulta por telefone 
pelo Teleconsulta, em dia 4 de agosto de 2006.

“Antes do Teleconsulta tinha que ficar no tumulto dos Cais 
para poder ser atendida. Só ia mesmo quando era 

algum caso grave, emergência.”
Joana Maria de Jesus, 100 anos, utiliza o Teleconsulta com frequência para 

fazer o acompanhamento médico regular e tem prioridade. 
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A qualidade do serviço prestado pelo 
Teleconsulta é aferida regularmente pelo Idtech e os 
índices de satisfação sempre foram excelentes. Mas 
em 2011, estiveram ainda melhores. Pesquisa 
realizada pelo Instituto Fortiori, apontou que o 
serviço tinha a aprovação de 89,2% dos usuários em 
janeiro, oito pontos porcentuais a mais do que cerca 
de um ano antes. A pesquisa anterior, feita em maio 
de 2010 pelo mesmo Instituto, apontou índice de 
satisfação de 81,2%. 

O bom atendimento e a agilidade se 
sobressaíram como algumas das principais 
características que levaram à aprovação do sistema, 
patenteado e gerenciado pelo Idtech. Mas a polidez 
se consolidou como marca registrada da Central. De 
todas as pessoas que já utilizaram o teleatendimento, 
95,8% disseram ter sido atendidas com educação.  O 
resultado é excelente, se for considerado que se 
trata de um serviço de saúde pública, de 
atendimento por telefone.

No levantamento, realizado nos dias 21, 24 e 
25 de janeiro, foram entrevistados 612 usuários do 
SUS. Deste universo, 76,5% afirmaram ter utilizado o 
Teleconsulta mais de três vezes.  As extensas filas para 
o agendamento de consultas já não faziam parte da 
lembrança do usuár io .  Apenas 2 ,9% dos 
entrevistados encontraram na ausência de filas 
motivos para elogiar o teleagendamento.

A maior parte dos usuários (60,7%) disse ter 
falado com facilidade no Teleconsulta. A pesquisa 
apurou que a dificuldade de acesso ao serviço estava 
relacionada aos horários das ligações. Quem enfrentou 
linhas congestionadas ligou entre segunda e quarta-
feira, entre 7 e 10 horas da manhã. O Teleconsulta 
funciona todos os dias da semana, inclusive sábados, 

domingos e feriados, das 7 às 19 horas. Ninguém teve 
problemas para marcar aos sábados e domingos.

O  s i s t e m a  d e  a g e n d a m e n t o  e s t á  
conseguindo atender o usuário quanto à unidade 
em que ele deseja se consultar. A pesquisa mostrou 
que 64,7% marcaram suas consultas onde 
desejavam. Outros 35,3% tiveram de ir para outra 
unidade. O sistema faz uma busca nas três unidades 
de saúde mais próximas ao endereço do usuário, 
triplicando as chances de encontrar uma vaga em 
relação ao sistema presencial.

O levantamento realizado pelo Instituto 
Fortiori verificou se a população tinha facilidade para 
realizar as consultas eletivas. A resposta foi sim. Entre 
os entrevistados, 79% não encontraram obstáculos 
para consumar as consultas marcadas por meio do 
teleagendamento. 

O porcentual de usuários que tiveram suas 
consultas efetivadas depois do teleagendamento foi 
de 85,6%. A maioria (71,5%) avaliou de forma positiva o 
trabalho dos profissionais e 72,5% disseram que o 
tratamento foi eficaz. Apenas 18% dos entrevistados 
afirmaram que tiveram dificuldades para serem 
atendidos após o teleagendamento. A principal queixa 
foi demora no atendimento pela unidade (12,7%). 

Quando foi investigado por que do 
tratamento não deu resultado, os porcentuais 
ficaram bem pequenos e não deu para encontrar 
uma causa significativa, mas fica o alerta para os 
médicos: os pacientes querem mais atenção deles. 
Entre os entrevistados que disseram que o 
tratamento não deu certo, 4.3% relataram a 
estupidez, a falta de atenção e educação e o mau 
atendimento por parte destes profissionais como os 
fatores que interferiram nos resultados.

Índice de satisfação do 
usuário cresceu em 2011 
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Facilidade de acesso, bom atendimento, 
ampla cobertura: O resultado não poderia ser 
diferente. Com as limitações cada vez maiores 
impostas pelas empresas, os usuários de planos 
privados estão recorrendo ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) para agendar suas consultas. 

Essa migração, de pessoas de maior poder 
aquisitivo, já vinha sendo notada nas estatísticas da 
Central, por meio da declaração de bairros de 
residência dos usuários que agendavam consultas. 
Vinha crescendo muito a incidência de agendamentos 
nos bairros nobres. 

Para apurar esse fenômeno com mais 
propriedade, desde junho a equipe de tecnologia 
passou a computar o número de usuários que, apesar de 
possuírem planos de saúde, têm utilizado o Teleconsulta 
para agendar consultas na rede pública. A quantidade 

Usuários de planos recorrem ao SUS 

Nº DE USUÁRIOSPLANO DE SAÚDE

IPASGO
IMAS
UNIMED
SAÚDE AMÉRICA
OUTROS PLANOS
TOTAL

3.176
1.134

841
270
422

5.843*

(*) Dados referentes ao período de  junho a dezembro de 2011
Fonte: Idtech

surpreendeu: foram 5.843 até 31 de dezembro.
A utilização do Teleconsulta por esses 

usuários é detectada no ato do preenchimento do 
formulário digital pela Central e a sua frequência ao 
sistema de teleagendamento indica que o SUS é uma 
referência sanitária consolidada e que o Teleconsulta 
tem cumprido seu papel, de facilitar o acesso aos 
serviços de saúde.

Além de ganhar sede própria em 2011, o 
Teleconsulta  foi o único projeto de Goiás a participar 
do Prêmio e-Gov, promovido pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – ABEP.  Ficou entre as 20 
experiências mais bem sucedidas do País em governo 
eletrônico em 2011. 

O assessor de Tecnologia da Informação do 
Idtech, Adonai Andrade, recebeu o certificado de 
participação durante solenidade realizada no dia 31 de 
agosto, em Porto de Galinhas-Ipojuca, PE. A solenidade 
de entrega do Prêmio foi realizada durante o 39º 
Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação para a Gestão Pública – SECOP. 

O alto nível dos nove projetos premiados 
colocou o sistema de teleagendamento de consultas  
na lista das soluções eficientes na governança 
eletrônica. “As experiências aqui apresentadas devem 
ser aproveitadas para modernizar a gestão pública em 
outros municípios. Essa troca de experiência é muito 
importante”, ressaltou Delfino Natal de Souza, 
secretário e representante da ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior, durante o seu discurso. 
“Fomos vitoriosos em chegar até aqui”, avaliou Adonai 
Andrade ao receber o certificado de participação.

O Prêmio e-Gov foi criado em 2002 e 

Teleconsulta foi 
finalistado Prêmio e-Gov

entregue anualmente desde então, tem como 
objetivo reconhecer e incentivar o desenvolvimento 
de projetos e soluções de governo eletrônico nas 
administrações públicas federais, estaduais e 
municipais, assim como divulgar as iniciativas que, 
com o uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, visem modernizar a gestão pública em 
benefício do cidadão brasileiro.

Setenta e seis projetos foram inscritos. O 
coordenador executivo do Idtech, José Cláudio 
Romero, também avaliou que estar entre os finalistas 
já foi  um prêmio,  porque representou o 
reconhecimento à qualidade do Teleconsulta. O 
serviço ampliou o acesso ao médico e democratizou e 
humanizou o agendamento de consultas. 



Idtech    Relatório Anual 201130

A integração entre a Central de Atendimento 
ao Cidadão – Teleconsulta, gerenciada pelo Idtech, e 
o Projeto Nascer Cidadão, ligado à Divisão da Mulher 
e da Criança da Secretaria Municipal de Saúde, 
garante, desde maio de 2008, o agendamento em 
até dez dias da primeira consulta pós-parto para 
mães e bebês nascidos em maternidades públicas e 
conveniadas com o SUS. 

A iniciativa, que tem como objetivo a 
redução da mortalidade infantil e de morte materna, 
além da promoção da saúde de crianças e das 
mulheres, tem sido mostrada de forma criativa, por 
meio da exposição de fotos Cidadania desde o berço, 
em pontos de grande fluxo de pessoas, em Goiânia. A 
última edição, que foi itinerante, teve o seu circuito 
concluído entre 24 e 29 de março, na sede do 
Ministério Público de Goiás (MP-GO).

A coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude, Liana Antunes 
Vieira Tormin, representante da Procuradoria Geral de 

Mostra Cidadania desde o berço
encerrou seu circuito em fevereiro 

Justiça, foi uma das visitantes da mostra e elogiou a 
iniciativa por sua contribuição no sentido de facilitar o 
acesso das mães à assistência preventiva à saúde. 
Segundo ela, o nascimento de um bebê é um momento 
conturbado para a família e ao auxiliar no agendamento 
desta primeira consulta, Idtech e Secretaria Municipal de 
Saúde estão prestando um importante serviço.

A mostra foi inaugurada no Shopping 
Flamboyant, em outubro de 2010, uma homenagem 
ao mês das crianças, e passou pelo Paço, Câmara 
Municipal e Maternidade Nascer Cidadão, em 2010 e 
Assembleia Legislativa em 2011, onde esteve em 
exposição no período de 28 de fevereiro a 4 de março.
O tema desta edição foram os 20 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Os 20 paineis continham 
fotos dos bebês beneficiados com o projeto e cada 
um deles tinha um artigo do Estatuto, que é cumprido 
pelo município de Goiânia por meio da integração do 
Projeto Nascer Cidadão e o Teleconsulta, que 
assegura prioridade de atendimento à criança.

Na foto acima os promotores Liana Tormin e Marcelo 
Celestino, coordenadores dos Centros de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude e da Saúde, e os 
coordenadores executivo e administrativo-financeiro do 
Idtech, José Cláudio Romero e Lúcio Dias Nascimento

Na Assembleia, a mostra foi prestigiada por deputados 
como Humberto Aidar e o presidente da Comissão de 
Saúde, Joaquim de Castro 
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PUÉRPERAMÊS

*O número de bebês é superior ao número de mães devido à 
ocorrência de gêmeos.

Consultas agendadas em 2011
RECÉM-NASCIDO TOTAL

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Total  

89
131
92

100
139
91

106
69
70
76
66

1029

97
130
95

103
143
91

113
70
73
72
68

1055*

186
261
187
203
282
182
219
139
143
148
134

2084

Fonte: Idtech

MATERNIDADE

Distribuição de consultas
agendadas por maternidade

Nº DE CONSULTAS

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia

Hospital Monte Sinai

Hospital São Judas Tadeu

Hospital das Clínicas

Hospital e Maternidade Vila Nova

Hospital Coração de Jesus

Hospital Goiânia Leste

Hospital Materno Infantil

Total  

379

303

251

363

140

568

73

95

2172

Só no ano de 2011, foram marcadas 1.029 
consultas para mães e 1.055 consultas para bebês, 
que saíram das maternidades já com a vaga 
reservada, o dia, horário e local do atendimento. As 
unidades conveniadas do Sistema Único de Saúde, 
Hospital Coração de Jesus e Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia tiveram o maior número de 
agendamentos, com 568 e 379, respectivamente. 

O agendamento das consultas é realizado 
por técnicas de enfermagem do Projeto da beira do 
leito da mãe, durante visitas às maternidades 
cadastradas. As profissionais orientam sobre os 
cuidados com a criança e fotografam os bebês. As 
fotos são enviadas para a família pelo Correio junto 
com um cartão de felicitações pelo nascimento da 

Mais de mil bebês beneficiados 

criança e o álbum do bebê com dicas para a saúde da 
criança, uma forma de humanizar ainda mais o 
atendimento e promover a inclusão social das mães. 
Muitas não têm condições de fazer o registro da 
primeira imagem do bebê. 

Por contribuir com a promoção da saúde e 
ajudar a reduzir os índices de morte materna e 
mortalidade infantil, a parceria entre o Projeto Nascer 
Cidadão e o Teleconsulta foi semifinalista do Prêmio 
ODM Brasil em 2010. O prêmio foi instituído pelo 
governo federal com o apoio Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 
valorizar iniciativas ações, programas e projetos que 
contribuem efetivamente para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
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Autoridades, políticos e
técnicos visitaram o Teleconsulta

O Idtech está sempre de portas abertas para 
visitantes, seja de Goiânia ou de outras cidades. Essa 
atitude vai de encontro ao princípio da transparência, 
respeitado pela organização. O Teleconsulta, sistema 
reconhecido nacionalmente por reduzir as filas nas 
unidades de saúde e oferecer conforto aos usuários 
do SUS, é o projeto que desperta maior interesse nas 
autoridades, políticos e especialistas das áreas da 
tecnologia e da saúde. Em 2011, o Instituto recebeu 
dezenas de visitantes, que conheceram de perto o 
funcionamento da Central e um pouco mais do 
trabalho desenvolvido no âmbito social. 

Importantes gestores da saúde pública em 
Goiás conheceram a Central de Atendimento. O 
secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, esteve 
no Teleconsulta em janeiro e revelou que a 
organização havia sido apontada como referência em 
tecnologia na área da saúde pública. Já em março, foi 
a vez do secretário municipal de Saúde de Goiânia, 
Elias Rassi. Ele assumiu a pasta em janeiro de 2011 e 
avaliou o sistema de agendamento na Capital. Esta 
visita resultou em melhorias no processo de 
marcação de consultas, com o fracionamento de 
horários, reduzindo o tempo de espera dos usuários.  
O contact Center recebeu ainda a visita de Felipe 

Alves (Luziânia) e de Patrícia Fernandes (Posse), 
também secretários de Saúde.

Na área da tecnologia, o presidente da 
Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Amtec), Nelcivone Soares de Melo, esteve no 
Teleconsulta em abril. “É uma sistema muito bom, 
que funciona e atende bem”, resumiu ao final da 
visita.  O elogio enalteceu o trabalho do Idtech, pois o 
papel da Agência é apoiar e estimular a inovação e o 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
nas diversas áreas do Governo Municipal. O 
presidente do Sindicato das Empresas de Informática, 
Telecomunicações e Similares do Estado de Goiás 
(Sindinformática), Marcos Vilela Fonseca, entusiasta 
do SUS, também visitou o Teleconsulta. Ele gostou do 
trabalho desempenhado e propôs uma aproximação 
maior do Instituto com o Sindicato, que até então não 
incluía nenhuma Organização Social. A conversa 
resultou na associação do Idtech ao Sindinformática.

O Idtech e seus postos de trabalho 
receberam ainda a visita de representantes do 
Conselho Municipal de Saúde, do Sest/Senat, da 
Controladoria Geral do Município e das câmaras 
municipais de Goiânia e de Aparecida de Goiânia no 
decorrer do ano.
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Complexo Regulador realizou 
585,7 mil atendimentos

Responsável por orientar e comandar o fluxo 
de pacientes de urgência e emergência e regular 
vagas para consultas, internações eletivas e exames 
especializados para moradores da Capital, municípios 
pactuados e de outros Estados, o Complexo 
Regulador de Goiânia atingiu, em 2011, a marca de 
125.530 internações encaminhadas. As consultas 
especializadas somaram a 390.833, cerca de 10% a mais 
que no ano anterior. Em 2010 foram 355.420. A Central 
de Atendimento ao Cidadão – Samu atendeu 69.355 
chamadas. Dessas, 29.938 foram para orientação. No 
total foram 585.718 atendimentos realizados. 

Ligado ao Departamento de Controle e 
Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, o 
Complexo resultou da junção da Central de 
Atendimento ao Cidadão – Samu,  da antiga Central 
de Regulação de Vagas e das Divisões de Serviços 
Especiais, de Controle e Avaliação, de Vale-Exame e de 
Autorização de Procedimento de Alto Custo (Apac) e 
de Vale-Exame de Média Complexidade. Hoje ele reúne 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 
a Central de Regulação de Vagas. Seu trabalho visa 
garantir o aproveitamento racional da capacidade de 
atendimento de urgência e de média e alta 
complexidades, ofertados pelas unidades da rede 
pública, filantrópica e privada da Capital. O Idtech 
contribui com o funcionamento da unidade meio de 

cerca de 100 colaboradores lotados na unidade. 
O atendimento é prestado de forma 

humanizada e os processos são informatizados para 
conferir maior agilidade à assistência. O Complexo 
Regulador foi inaugurado em 8 de abril de 2008, data 
em que foi apresentada à população de Goiânia a 
Política Municipal de Regulação dos Serviços de 
Saúde. As diretrizes são fruto de um processo 
desencadeado em setembro de 2006.

Complexo Regulador - Atendimentos em 2011

Internações encaminhadas : 125.530

Consultas especializadas:  390.833

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Consulta / Internações

24 %

76 %

Unidade de Suporte Básico: 33.041

Orientação Médica: 29.938

Fonte: Sistema SR SAMU/Ministério da Saúde

43%

2%

48%

Unidade de Suporte Avançado: 4.853

Motolâncias: 1.523

7%

Atendimento Samu
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 Responsável pelo tratamento da massa 
documental, análise e transmissão das informações 
que são necessárias para se planejar, organizar, operar 
e avaliar os serviços de atenção básica de saúde no 
município, a Central de Processamento de Dados - 
CPD computou, em 2011, 2.051.460 mapas e fichas 
processados, uma produtividade média mensal de 
170.955 documentos. 

Os  dados correspondem a toda a  
produtividade das unidades de atenção básica da 
rede municipal de saúde de Goiânia. Esse trabalho é 

fundamental para que o gestor municipal elabore 
um planejamento responsável da oferta de serviços 
de saúde e execute de forma adequada o 
atendimento, que absorve 80% da demanda da 
população por assistência. 

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), só 20% dos problemas requerem 
tratamento especializado. As tarefas desempenhadas 
pela Central também são importantes para que o 
município receba os recursos transferidos pelo 
governo federal.

2 milhões de documentos computados 
pela Central de Processamento de Dados

TIPO DE DOCUMENTO

Mapas e fichas processados /2011 
QUANTIDADE

Fonte: Idtech

Mapa básico
Mapa Médico
Mapa Saúde Mental
Mapa Único
Ficha de Cadastro de Gestante
Ficha de Registro Diário de Atendimento à Gestante 
Cadastro Hiperdia
Cadastro da Família (Ficha A)
Campanha Municipal de Rastreamento de Casos Suspeitos de Hipertensão e Diabetes
Cadastro do Sisvan
Total  

998.289
830.727

10.237
98.894
19.130
58.041

4.925
11.719

4.673
14.825

2.051.460



Idtech    Relatório Anual 2011 35

Secretaria de Saúde não renova
contratos de Aparecida de Goiânia

 Se 2011 foi um ano de grandes conquistas 
para o Idtech, por outro lado será lembrado como um 
triste capítulo da história da saúde pública de 
Aparecida de Goiânia. Foi o ano em que a população 
do município que depende do atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) foi obrigada a voltar 
para as filas de marcação de consultas básicas eletivas 
(não-emergenciais) e ficou órfã de um importante 
serviço de atendimento de consultas especializadas.

A Central de Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta, responsável pelo agendamento por 
telefone de consultas básicas não-emergenciais de 
clínica médica, ginecologia e obstetrícia e pediatria, e o 
Ambulatório Médico Especializado (AME), que cuidava 
do agendamento e atendimento das consultas 
especializadas, tiveram de ser fechados pelo Idtech no 
dia 1º de dezembro. Somente no primeiro dia, 
deixaram de ser atendidas mais de 3 mil ligações 
telefônicas e cerca de 300 consultas especializadas.

Projetados, estruturados e gerenciados pelo 
Idtech por meio de contrato de gestão com a 
Prefeitura desde agosto de 2010, os serviços foram 
desativados por absoluta falta de condições de 
manutenção de seu funcionamento. Os contratos 
estavam vencidos desde 27 de outubro e os repasses 
de verbas pela Secretaria Municipal de Saúde 
encontravam-se em atraso há mais de seis meses.

Sem receber o salário de novembro e nem 
vales-transportes, os funcionários foram dispensados 
de comparecer ao trabalho. Embora o contrato de 
gestão disciplinasse que o Idtech poderia 

interromper as atividades caso houve atraso de 90 
dias no repasse dos pagamentos, o mesmo manteve 
os serviços em funcionamento enquanto pode, com 
recursos próprios.  Mas não havia mais dinheiro em 
caixa para custeio de despesas com insumos (água 
mineral, papel, sabão e outros materiais) e serviços 
(segurança, limpeza, telefonia, abastecimento de 
água e energia elétrica).

A Secretaria Municipal de Saúde optou por 
não renovar os contratos e decidiu estruturar serviços 
públicos similares, para executar os serviços. Mas não 
construiu a transição dos contratos de gestão para a 
administração pública e acabou perdendo os 
investimentos feitos na reforma dos prédios, que 
eram alugados e cujos contratos estavam em nome 
do Idtech. Antes do fechamento dos dois serviços, em 
outubro, o município retomou a Central de 
Regulação em Saúde – PRÓ-REG. O prédio, 
equipamentos e mobiliário foram cedidos à 
Prefeitura, aguardando que os termos definitivos de 
doação sejam aprovados em assembléia

O ano se encerrou sem que fosse paga a 
dívida correspondente aos repasses em atraso, 
referentes aos três serviços, que totalizava, à época, 
R$2,8 milhões. Usando suas últimas reservas, o Idtech 
quitou o salário de novembro e o 13º. Esse desfecho 
trágico, no entanto, não anula o importante papel 
desempenhado pelas unidades durante o ano de 
2011 em favor do bem estar, da dignidade e da saúde 
do povo aparecidense, trabalho este que pode ser 
conferido nos capítulos a seguir.
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Teleconsulta foi fechado com 315,2 mil 
consultas agendadas e aprovação de 80% 

Avaliação Geral - Teleconsulta

Mais ou menos satisfeito (26,3%)

Pouco satisfeito (25,8%)

Muito satisfeito (47,9%)

Fonte: Instituto Fortiori

Em relação ao Teleconsulta, você diria hoje que está muito 
satisfeito, mais ou menos satisfeito ou pouco satisfeito com esse 

sistema de marcação de consultas por telefone?

25,8%

26,3%

47,9%

Qualidade do Atendimento - Teleconsulta

De forma indiferente (2,9%)

Co educação (95%)

Fonte: Instituto Fortiori

A pessoa que falou com você no Teleconsulta fez um atendimento 
com educação, com falta de educação ou de forma indiferente?

1,3%

95%

2,9% 0,8%

Não lembra / Não respondeu (0,8%)

Com falta de educação (1,3%)
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Outros dados da pesquisa

62,5% dos usuários tiveram facilidade para falar no Teleconsulta

65,8% agendaram na unidade de saúde que desejavam.

96,3% foram atendidos pelo médico, o que demonstra um alto índice 
               de aproveitamento.
82,8% disseram que receberam um bom atendimento do médico.

57,1% consideraram o tratamento eficaz.

 O jornal O Parlamento divulgou, em sua 
edição de 29 de agosto a 4 de setembro, matéria 
sobre o primeiro ano de funcionamento da Central de 
Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de 
Aparecida de Goiânia. De acordo com a enquete 
realizada pelo periódico, 80% dos usuários ouvidos 
nas unidades de saúde do município estavam 
satisfeitos com o serviço, pois conseguiram agendar 
suas consultas no conforto de suas casas, sem 
enfrentar filas. Os depoimentos destacados 
mostraram que, apesar das dificuldades na saúde 
pública, o sistema permitiu melhorar o acesso dos 
usuários do SUS ao atendimento básico e eletivo. 

Enquete confirma resultado de pesquisa

Demonstrativo gráfico do número de consultas agendadas em 2011

26.716
24.822

30.320
33.297

30.341
27.920

30.163
25.589

29.325
26.122

30.660

NOV
OUT
SET

AGO
JUL
JUN
MAI
ABR

MAR
FEV
JAN

(*) Os dados são referentes ao período de 1º de Janeiro a 30 de novembro de 2011
Fonte: Idtech

315.275* consultas 
foram agendadas pelo 

Teleconsulta de 
Aparecida de Goiânia 

em 2011
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1º aniversário foi lembrado
com festa e homenagens

Uma grande festa com direito a bolo e 
homenagens. Assim foi comemorado antecipadamente, 
na manhã do dia 04 de agosto, o aniversário do 
Teleconsulta de Aparecida de Goiânia, inaugurado em 5 
de agosto de 2010. Foram homenageados usuários, o ex-
secretário Cairo Louzada, que morreu em 2010, vítima de 
câncer, antes de ver implantado o projeto que tanto 
incentivou, e Allan Kardec, que esteve à frente da 
Secretaria Municipal de Saúde após a morte de 
Louzada e assinou os contratos de implantação da 
unidade. O secretário de Saúde de Aparecida Paulo 
Rassi, não compareceu à solenidade, mas foi 
representado pela diretora de atenção à Saúde, Maria 
Cláudia Honorato.

O prefeito Maguito Vilela, que esteve 
presente à solenidade, realizada na sede do serviço, 
ao lado do Buriti Shopping, no Parque Amazônia, 
comemorou os resultados obtidos no período. Nos 
seus primeiros 12 meses, o Teleconsulta agendou 
cerca de 320 mil consultas básicas não-emergenciais 
de clínica médica, ginecologia e obstetrícia e 
pediatria. O serviço também possibilitou, por meio de 
um maior controle sobre a produção das unidades de 
saúde, o aumento da produtividade da rede. “Apesar 

do pouco tempo de implantação, os benefícios são 
enormes”, disse o prefeito. 

Das transformações positivas proporcionadas 
pelo Teleconsulta, no entanto, a mais lembrada na 
solenidade foi mesmo o fim das filas. Após receber sua 
placa de homenagem na manhã fr ia das 
comemorações, quando a sensação térmica foi de dez 
graus, Allan Kardec emocionou-se.

“O frio é bom quando se está em casa, 
agasalhado. Não de madrugada, na fila por uma vaga 
de consulta. Se o fim das filas fosse o único benefício, 
o Teleconsulta já teria o seu valor.” Allan Kardec 
agradeceu ao prefeito e a Cairo Louzada pela 
oportunidade de estar frente à Secretaria num 
momento que considerou histórico. 

Mais de 170 mil moradores de Aparecida de 
Goiânia utilizaram os serviços do Teleconsulta 
durante seu primeiro ano de funcionamento, o que 
representa 38,3% dos habitantes do município. No 
início eram apenas as unidades convencionais. Mas, 
no segundo mês, o sistema passou a agendar 
também as consultas para usuários de áreas de 
abrangência da Estratégia Saúde da Família - ESF, 
passando a abranger 100% da população.
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Usuários ficaram emocionados

Ao comemorar um ano de funcionamento 
em Aparecida de Goiânia, a Central de Atendimento 
ao Cidadão - Teleconsulta homenageou usuários 
históricos do serviço. Entre eles estavam, Maria de 
Jesus, de 103 anos, a mais idosa a se beneficiar com o 
agendamento de consultas médicas por telefone. O 
prefeito Maguito Vilela fez questão de dar o primeiro 
pedaço de bolo de aniversário para a senhora.

“Quero homenagear essa menina”, disse o 
prefeito, referindo-se à alegria da dona Maria. “Apesar 
de idosos terem preferência, sempre tínhamos que 
ficar muito tempo na fila do cais Colina Azul para ela 
poder ser atendida”, disse a filha de dona Maria, Beatriz 
Maria Jesus Silva, que já teve que madrugar na unidade 
de saúde. Nunca havia sido homenageada antes, 
comentou a centenária usuária do Teleconsulta.

A primeira usuária a agendar consulta, Micarla 
Bezerra Galvão, de 19 anos, também lembra dos 
tempos de fila. “Eles distribuíam apenas 40 senhas no 
início da semana e mesmo quem amanhecia no Cais 
podia ficar sem o atendimento. Tinha gente que até 
vendia as senhas”, conta. Quando estava grávida, logo 
que viu a reportagem na televisão sobre a inauguração 

da Central, telefonou para ver se o serviço funcionava 
mesmo. Deu certo. “Todas as consultas do meu pré-
natal foram agendadas pelo Teleconsulta.”

Outra presença i lustre na festa de 
aniversário foi a de Angelynna Bibiany da Silva. A 
menininha nasceu no dia da inauguração do 
Teleconsulta e já era usuária do sistema. Sua mãe, a 
empregada doméstica Aline Monteiro, agendava as 
consultas da pequena com o pediatra. Já Edineide 
Lopes de Souza, a usuária que agendou a consulta 
número 100 mil, ficou em dúvida se não era trote 
quando foi avisada da homenagem. “Já utilizei várias 
vezes o serviço por conta do meu joelho. Antes meu 
marido ficava toda a madrugada para ter uma senha 
de atendimento”, relata.

A usuária que mais agendou consultas também 
foi homenageada. Lindalva Carmem de Souza Santos 
elogiou a atenção com que foi tratada pela equipe do 
Teleconsulta. “Sempre fui muito bem atendida, com 
carinho e amor”, afirmou. Ainda receberam as 
homenagens às usuárias número 200 e 300 mil, Maria 
Mercedes de Oliveira, do Jardim dos Buritis, e Maria de 
Lourdes dos Santos, do Setor Aeroporto Sul.



Idtech    Relatório Anual 201140

Gestores do Idtech
foram recebidos na Câmara

(www.idtech.org.br), na seção Transparência.
O vereador recebeu informações dos 

gestores que, antes da implantação do Teleconsulta 
(serviço que além de agendar consultas, é a porta de 
entrada na rede pública), o município não tinha 
informações sobre o número de consultas 
realizadas. “Por meio dos relatórios de gestão, é 
possível saber quantos médicos precisam 
determinada unidade de saúde”, explicou o assessor 
jurídico do Idtech Juscimar Ribeiro. 

De acordo com João Antônio, a visita 
demonstrou compromisso com a transparência. O 
vereador informou ainda que, a Câmara Municipal 
retornaria com o projeto Câmara Itinerante e 
convidou o Idtech a participar para orientar a 
população a respeito da saúde.

articiparam da reunião os coordenadores 
Executivo e Administrativo e Financeiro do Idtech, 
José Cláudio Romero e Lúcio Dias Nascimento; a 
gerente de Apoio Técnico, Tatiane Lemes; o assessor 
de Tecnologia de Informação, Adonai Andrade; os 
assessores jurídicos do Idtech, Juscimar Ribeiro e 
Marcelo Matias e o gerente de Contratos e Licitações 
do Idtech, Alexsandro Lima.

A transparência administrativa é uma marca 
registrada do Idtech e com os projetos implantados 
em Aparecida de Goiânia não foi diferente. No dia 12 
de abril, coordenadores e gerentes do Instituto foram 
recebidos pelo presidente da Câmara de Aparecida 
de Goiânia, João Antônio Borges. 

A reunião teve como objetivo esclarecer 
detalhes sobre os contratos de gestão firmados entre 
a organização social e Prefeitura Municipal, para a 
estruturação e gerenciamento da Central de 
Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta ,  
Ambulatório Médico Especializado – AME e Central 
de Regulação em Saúde – Pró-Reg. 

O coordenador executivo do Idtech, José 
Cláudio Romero, explicou ao presidente da Câmara que 
a organização social presta contas, assim como a 
Prefeitura Municipal, para órgãos de controladoria. 
“Todas as aquisições e contratações são feitas por meio 
de procedimento licitatório garantindo a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração”, explicou. 
Foi esclarecido que os vereadores, assim como qualquer 
cidadão, têm acesso ao conteúdo dos contratos 
firmados com o município por meio do site do Instituto 
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Apesar de sua curta trajetória – um ano e três 
meses de funcionamento – o Ambulatório Médico 
Especializado (AME) fez toda a diferença para usuários 
da rede municipal de Saúde que necessitavam de 
consultas especializadas em Aparecida de Goiânia. 
Funcionando de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, 
com 51 médicos especialistas e 13 consultórios, a 
unidade atendeu 89.467 consultas, entre 1º de janeiro 
a 30 de novembro, quando foi fechada. Uma média 
de 8,13 mil por mês, em 20 especialidades diferentes. 

A excelência do atendimento disponibilizado 
aos cidadãos aparecidenses por meio do AME e Central 
de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta foi 
reconhecida no Congresso Brasileiro de Humanização 
Saúde em Ação, promovido nos dias 19 a 21 de 
setembro, em Salvador, (BA). Os dois projetos do Idtech 
ficaram em exposição em pôster eletrônico, na entrada 
do auditório principal do Centro de Convenções da 
capital baiana, como experiências de sucesso na área 
da humanização do atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no País.

No AME, as consultas eram realizadas sem filas, 
com cadastramento on-line dos encaminhamentos 
após a consulta básica, também marcada com 
conforto e tranquilidade por meio do Teleconsulta. O 
usuário era avisado em casa da data e horário da 
consulta e, no dia do atendimento, era recebido por 
agentes especialmente treinados, supervisionados 
por enfermeiros. A unidade era climatizada, tinha sala 
de espera com televisão, consultórios projetados de 
acordo com as normas sanitárias e sistema eletrônico 
de senhas que respeitava as prioridades garantidas 
pelos Estatutos da Criança e do Adolescente e do 
Idoso e portadores de necessidades especiais. 

A ambientação do AME, inovadora no serviço 

AME: trajetória curta, 
ganhos imensuráveis

público de saúde, trouxe além de respeito e 
comodidade aos usuários, melhores condições de 
trabalho para os médicos. O atendimento foi 
centralizado e organizado. O profissional passou a ser 
informado sobre a quantidade de pacientes que 
atenderia por dia, o que facilitou a sua programação 
diária e acabou com os tumultos, além de render 
elogios pelo Conselho Regional de Medicina. Em 
contrapartida, a produtividade dos médicos passou a 
ser avaliada. O índice de aproveitamento das 
consultas médicas era de 83%. Antes deste novo 
s i s t e m a  d e  a t e n d i m e n t o  d a s  c o n s u l t a s  
especializadas, os aparecidenses eram obrigados a 
peregrinar pelas unidades de saúde em busca de 
médicos especialistas. 

“Muito interessante, pelo fato de o usuário ser 
avisado em casa sobre a data e horário da sua consulta 
médica. Tenho essa facilidade, mas porque sou usuária 
de plano particular. É um avanço para o SUS”, disse 
Jerusa Martins, de Salvador, presente no Congresso 
Brasileiro de Humanização Saúde em Ação. O contato 
telefônico do AME com o usuário era feito pela Central 
de Consultas do ambulatório, que contava com 10 
agentes de atendimento por período.

Por meio de experiências como o AME e o 
Teleconsulta foi mostrado que a prática de ações 
ligadas à humanização na saúde está ao alcance de 
todos. O ambulatório resgatou os princípios da 
humanização, da universalidade, integralidade e 
equidade no atendimento. Cerca de 2 mil pessoas de 
todo o Brasil participaram do Congresso, em sua sétima 
edição. Promovido pela Associação Viva e Deixe Viver 
em parceria com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 
o evento focou o tema Comunicação e Liderança na 
atenção e gestão da saúde. 
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 Durante o ano de 2011, o AME colocou em 
prática estratégias para ampliar a oferta de vagas de 
consultas especializadas em Aparecida de Goiânia. 
No dia 15 de janeiro, um sábado, uma equipe de 20 
colaboradores (entre os quais seis enfermeiras e cinco 
agentes de atendimento) participou de uma força-
tarefa no Ambulatório atualizando o cadastro de 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Aparecida de Goiânia no banco de dados do 
Complexo Regulador de Goiânia. 

Os usuários, todos eles encaminhados por 
médicos da rede básica de saúde do município para 
consultas especializadas, foram cadastradas pela 
Central de Consultas do AME, que passou também a 
acompanhar o agendamento, o controle e o atendi-
mento na capital, por meio da Programação Pactuada 
Integrada (PPI). A medida foi adotada para dar vazão à 
demanda reprimida que o AME, sozinho, não conse-
guia absorver. A ação, reduziu em cerca de 30% a 
demanda reprimida. As áreas de endocrinologia, 
dermatologia, neurologia, proctologia e psiquiatria 
foram contempladas com a medida. 

Para absorver a demanda de cardiologia, que 
também era uma das especialidades com maior 
número de pacientes, a Secretaria Municipal de 
Saúde e o AME, em parceria com o Hospital São 
Bernardo, disponibilizaram mais de 100 consultas, 
com retorno fidelizado aos pacientes. O Hospital São 
Bernardo é referência em cardiologia para o atendi-
mento de média e alta complexidade aos usuários do 
SUS do município.

Estratégias ajudaram a
ampliar oferta de vagas

 O Idtech e a Secretaria Municipal de Saúde 
comemoraram, no dia 25 de fevereiro, com um café 
da manhã e a divulgação de um balanço estatístico 
para a imprensa, o primeiro semestre de funciona-
mento do AME. Nos primeiros seis meses, o ambula-
tório agendou 41.665 consultas especializadas, sendo 
a área de ortopedia a que teve maior oferta, com 
7.236 (17,3%). A avaliação foi a de que o serviço 
atingiu os propósitos de organizar o atendimento 
médico nas especialidades oferecidas pela rede 
municipal e oferecer aos usuários mais conforto e 
comodidade no acesso à saúde.

Apesar dos avanços conseguidos nos 
primeiros 180 dias de funcionamento, a unidade de 
formato inédito em Goiás, à época, esbarrava na alta 
demanda e na falta de critérios dos profissionais da 
rede básica nos encaminhamentos para o atendi-
mento especializado. A dificuldade perdurou até a 
ocasião do encerramento de suas atividades. Havia 

profissionais que destinavam mais de 50% dos 
usuários para a rede especializada. O Ministério da 
Saúde determina que pelo menos 80% dos casos 
sejam tratados pela própria atenção básica.

6 meses e 41 mil consultas
foram comemorados
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O Ambulatório Médico Especializado (AME) 
contava com uma central própria de agendamento 
de consultas especializadas. Diferentemente do 
Teleconsulta, o usuário em vez de ligar, recebia a 
ligação dos agentes, que informavam a data e a hora 
da consulta especializada. A Central também era 
responsável pelo agendamento das consultas na  
rede complementar do SUS, ou seja, com os presta-
dores conveniados com a Secretaria de Saúde de 
Aparecida de Goiânia.

Por isso, atendimentos em cardiologia, 
oftalmologia, dermatologia e otorrinolaringologia 
também eram marcados pela Central, para suprir a 
demanda do município. Essa integração com a rede 
complementar permitia maior conforto aos usuários, 
que não precisavam sair de suas casas para marcar a 
consulta. Além disso, a Central era responsável pelo 

Central de Consultas do AME

agendamento de retorno. Os usuários que já estavam 
com seus exames em mãos ligavam para 0800-
6461591, telefone especialmente para esse tipo de 
atendimento.

A Responsabilidade Social foi uma das 
marcas do AME. Enquanto o serviço esteve em 
funcionamento, participou ativamente das ações 
preventivas e de promoção à saúde organizadas pelo 
Idtech. Durante o ano de 2011 sediou nada menos 
que cinco campanhas de prevenção a doenças (leia 
mais no capítulo sobre Responsabilidade Social): 
tuberculose, tabagismo, psoríase, hepatites virais e 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Responsabilidade social foi marca

CARDIOLOGIA
CIRURGIA PEDIÁTRICA

CIRURGIÃO GERAL
DERMATOLOGISTA
ENDOCRINOLOGIA

GASTROENTEOROLOGIA
GASTROPEDIATRIA

MASTOLOGISTA
NEFROLOGIA

NEUROFTALMO
NEUROLOGIA

NEUROPEDIATRIA
OFTALMOLOGIA

ONCOLOGISTA
ORTOPEDIA

OTORRINOLARINGOLOGISTA
PNEUMOLOGISTA

PROCTOLOGIA
PSIQUIATRIA

PTERÍGIO
REUMATOLOGIA

UROLOGISTA

17.223
1.214

2.593
6.943

1.689
3.315

654
1.512

793
3

3.517

685
10.263

896
14.631

9.630
1.802

1.384
3.304

232
1.073

6.111

Total de consulta: 89.467 

Demonstrativo gráfico de consultas agendadas entre janeiro e novembro 2011 (por especialista)

Fonte: Idtech
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Pró-REG humanizou acesso
a tratamentos de alto custo

Filas enormes, ambiente desorganizado, 
controle precário da tramitação de processos: era assim 
o cenário na Coordenadoria de Planejamento, 
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de 
Goiânia, o antigo “Controle”. O serviço, que era respon-
sável pela regulação do acesso aos atendimentos de 
média e alta complexidades realizados pelas unidades 
da rede municipal e contratadas pelo município, 
entrou o ano de 2011 completamente remodelado. 

Transformado em Central de Regulação 
em Saúde – Pró-REG, teve o atendimento humani-
zado e sua produtividade ampliada, com informati-
zação de todos os seus métodos e processos. Os 
usuários passaram a ser recebidos em um ambien-
te climatizado, com cadeiras almofadadas, sistema 
eletrônico de senhas e agentes de atendimento 
especialmente treinados. 

Enquanto esteve sob a gerência do Idtech, o 
Pró-REG realizou mais de 43 mil atendimentos, entre 
liberação de guias de internação convencional e em 
unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e 
pediátrica e encaminhamentos (veja gráficos na 
próxima página). Em outubro, o contrato de gestão 
do município com o Instituto venceu e, por decisão 
da Prefeitura Municipal, não foi renovado. A unidade 

passou à gerência do município.
Seguindo sua política de responsabilidade 

social e de respeito e valorização dos colaboradores, 
não houve demissões por parte do Idtech. Os 
trabalhadores foram remanejados para outros 
postos de trabalho, entre eles, a Central de 
Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta e o 
Ambulatório Médico Especializado – AME, à época 
ainda sob gestão do Instituto.

As coordenações e assessorias do Idtech 
estudaram a melhor forma de remanejamento dos 
colaboradores do Pró-Reg, de acordo com o perfil e 
das vagas em aberto. A equipe da unidade participou 
de uma reunião sobre as mudanças nos locais de 
trabalho. Os salários foram mantidos, assim como os 
benefícios, sem nenhum prejuízo ao trabalhador, 
além das garantias na carteira de trabalho (CLT). 

O coordenador administrativo-financeiro 
do Idtech, Lúcio Dias Nascimento, ressaltou que o 
bom relacionamento entre a organização e os 
colaboradores permitiu um remanejamento bem 
sucedido. “Temos uma política de transparência e 
procuramos atender cada situação em sua peculiari-
dade”, afirma. Todos os colaboradores receberam 
informações detalhadas sobre os postos de trabalho 
e suas novas funções.
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Evolução mensal do número de AIHs autorizadas pela Central de Regulação de Vagas*

SUBTOTALUNIDADES

1.302
286

9
300
519
302

0
3

203
3.947

78
131
153
477

46
190

47
972

Clinica Pax
Clinica Santa Monica
Hospital Angélica
Hospital Beneficência Libanesa
Hospital Cidade Jardim
Hospital Coração de Jesus
Hospital da Criança
Hospital de Câncer
Hospital Dom Bosco
Hospital Garavelo
Hospital Geral de Goiânia
Hospital Goiânia Leste
Hospital Infantil de Campinas
Hospital Maria Auxiliadora
Hospital Mat. Vila Nova
Hospital Monte Sinai
Hospital Ortopédico
Hospital Santa Bárbara

Total de AIHs autorizadas:  17.467

SUBTOTALUNIDADES

35
24

467
66

288
67
47

919
31

1.585
29

3.445
176
911

0
28
88

296

Hospital Santa Catarina
Hospital Santa Genoveva
Hospital Santa Lúcia
Hospital Santa Rosa
Hospital São Bernardo
Hospital São Domingos
Hospital São Francisco
Hospital São Judas
Hospital São Lucas
Hospital São Silvestre
Hospital Traumato Ortopédico
Huapa
Igope
Maternidade Marlene Teixeira
Maternidade Nascer Cidadão
Maternidade Nsa. Sra. de Lourdes
Pronto Socorro Infantil de Gna
Santa Casa

Número de vagas de UTI Neonatal liberadas 
pela Central de Regulação de Vagas*

SUBTOTALUNIDADES

0
106

49
49

7
24

4
0

239

Clínica Santa Mônica
Central de Regulação De Goiânia
Maternidade Marlene Teixeira
Hospital Garavelo
Hospital São Bernardo
Hospital São Silvestre
Huapa
Clínica Pax
Total

Número de vagas de UTI Pediátrica liberadas
pela Central de Regulação de Vagas*

SUBTOTALUNIDADES

108
24
47

1
3
1
3
7

194

Central De Regulação De Goiânia
Maternidade Marlene Teixeira
Hospital Garavelo
Hospital São Bernardo
Hospital São Silvestre
Huapa
Clínica Pax
Pronto Socorro Mun. de Aparecida
Total

SUBTOTALUNIDADES

Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia
Hospital Materno-Infantil
Fundação Banco de Olhos
Hospital das Clínicas
Hospital de Doenças Tropicais
Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia
Hospital de Urgências de Goiânia
Maternidade Marlene Teixeira
Pronto-Socorro de Queimaduras
Pronto-Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc
Total

746
2.011
3.541

614
562

13.666
1.844
1.516
1.037

505
26.042

(*) Dados referentes aos meses de janeiro a outubro de 2011
Fonte: Idtech

Número de encaminhamentos realizados
pela Central de Regulação de Vagas*
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A inauguração da Central de Regulação em 
Saúde, o Pró-REG, pela Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, em parceria com o Idtech, no dia 25 de 
janeiro, mostrou que a Saúde é uma causa supraparti-
dária e que merece a atenção de autoridades e repre-
sentantes de várias áreas. É uma causa da sociedade. 

Realizada em uma tenda montada na porta 
da unidade, localizada no Centro da cidade, a 
solenidade foi prestigiada por deputados estaduais 
e federais de vários partidos, representantes de 
entidades de classe da área da Saúde e da Educação, 
prefeitos de cidades vizinhas, ex-prefeitos de 
Aparecida e a maioria das autoridades municipais, 
além do secretário estadual da Saúde, Antônio 
Faleiros. Todos, sem exceção, ressaltaram as profun-
das transformações empreendidas até então na área 
em Aparecida de Goiânia desde a posse do prefeito 
Maguito Vilela.

O secretário estadual de Saúde, Antônio 
Faleiros, elogiou a prefeitura por estruturar a sua 
Central de Regulação em Saúde e lembrou que o 
município era o segundo do Estado a tomar essa 
iniciativa. “A não ser Goiânia, é a única cidade que tem 
uma Central estruturada desta forma. O serviço é feito 
em alguns municípios, mas não com esse grau de 
organização e com a mesma estrutura." 

Faleiros comentou que, embora seja de 
fundamental importância, o serviço da Central de 
Regulação em Saúde é pouco compreendido pelo 
usuário do SUS. A população não sabe, mas é ela 

quem cuida para que o paciente que precisa ser 
transferido de um serviço de saúde para outro não 
fique perambulando de ambulância. O secretário 
comprometeu-se publicamente em criar o Complexo 
Regulador do Estado. "Vamos tomar essa medida para 
que os pacientes saiam de seus destinos com as vagas 
reservadas para internação, exame ou outro procedi-
mento, e que os profissionais de saúde tenham 
condições de trabalhar tranquilos, sem sobressaltos." 

Filiado ao PSDB, o secretário reiterou o 
caráter suprapartidário da Saúde Pública e lembrou 
que as eleições já acabaram. Conclamou todos a 
trabalharem juntos para proporcionar uma assistên-
cia de qualidade à população, melhorando sua 
qualidade de vida. Neste sentido, pediu o apoio aos 
deputados e todos os políticos presentes pela aprova-
ção da regulamentação da Emenda Constitucional 29, 
que fixava os porcentuais de recursos a serem investi-
dos na área pela união, Estados e municípios. Faleiros 
pediu ajuda de todos também no combate à dengue. 
"O Césio, um acidente de repercussão internacional, 
matou 4 pessoas em 1987. A dengue, em 2010, fez 83 
vítimas em Goiás. Foram 112 mil casos".

Os anfitriões da festa, o prefeito Maguito 
Vilela, e o então secretário municipal de Saúde, Rafael 
Nakamura, ressaltaram em seus discursos a importân-
cia e a dimensão do serviço entregue à comunidade. 
Tanto o prefeito, quanto o secretário assinalaram que 
a prefeitura, ao reestruturar e modernizar o serviço, 
estava procurando oferecer um atendimento ágil, de 
qualidade e humanizado aos aparecidenses.

Inauguração foi festa suprapartidária
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“As mudanças são palpáveis, visíveis e vêm contemplar uma 
população que, por muito tempo, experimentou com a 
própria dor o mau atendimento.”
João Antônio, presidente da Câmara Municipal

"Não só na área da Saúde, mas em todas as outras. O 
prefeito Maguito Vilela transformou Aparecida de Goiânia 
em um canteiro de obras." 
Leandro Vilela, deputado federal

"
Aparecida de Goiânia. O povo do nosso município é igual ao 
de outros municípios e merece tratamento de primeiro 
mundo. Nossos cidadãos não são gente de segunda classe."
Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia

Precisamos mudar a realidade da atenção à saúde em 

"O Idtech foi premiado pelo Ministério da Saúde por promover 
a humanização do atendimento aos usuários do SUS" 
Daniel Vilela, deputado estadual, em referência à menção 
honrosa conquistada pelo Instituto no 2º Seminário 
Nacional de Humanização do Ministério da Sáude.

“A não ser a Capital, Aparecida de Goiânia é a única cidade 
que tem uma Central de Regulação em Saúde estruturada 
desta forma. O serviço é feito em alguns municípios, mas não 
com esse grau de organização e com a mesma estrutura. " 
Antônio Faleiros, secretário estadual de Saúde

“Quando me mudei para Aparecida de Goiânia, a cidade 
possuía um único médico. Ele trabalhava num consultório 
acanhado, ao lado do cemitério. Hoje, tive a satisfação de 
saber, ao chegar aqui, que contamos com mais de 300, sem 
contar os demais profissionais da área de saúde." 
Ademir Menezes, ex-prefeito e deputado estadual 
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  Entre reuniões, palestras, cursos, oficinas, 
atendimentos, visitas e outros, as atividades desen-
volvidas por meio do Projeto de Trabalho Técnico 
Social (PTTS), executado pelo Idtech para a 
Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação (Smhab), tiveram aproxima-
damente 15 mil participações. Foi um ano de muito 
trabalho, mas gratificante. 

O PTTS, que está estruturado em três eixos – 
Mobilização e Organização Comunitária, Educação 
Sanitária e Ambiental e Geração de Emprego e Renda – 
ofereceu cerca de 3,2 mil vagas em cursos e oficinas de 
capacitação para o trabalho. Para a maioria das pessoas 
que participaram – pesquisas pós-ocupação nos 
bairros atendidos apontaram índices de 71% a 83% de 
satisfação –  o conhecimento foi útil, ou para formação 
em uma nova profissão ou para agregar conhecimento 
na área em que a pessoa já atuava. Isso significa 
oportunidade real de trabalho e incremento de renda. 

Essa é a verdadeira transformação buscada 

Projeto de Trabalho Técnico Social teve 
15 mil participações em suas atividades

pelo PTTS. Por meio do Projeto, o Idtech rompe com a 
assistência social paternalista e assegura mudanças 
profundas e verdadeiras, que levam à cidadania de fato. 

A partir do PTTS, milhares de crianças e 
adolescentes aprenderam de forma lúdica ou 
praticando esportes, princípios da ética, do espírito de 
equipe e da disciplina, fundamentais no curso de sua 
vida. Elas resgataram brincadeiras antigas, daquelas 
dos tempos de seus pais e se divertiram a valer, assim 
como os adultos, que puderam sorrir assistindo uma 
peça teatral ou bailando nas aulas de dança. 

Conceitos foram mudados e a consciência foi 
despertada, seja para a prática de hábitos saudáveis 
de vida, nas inúmeras palestras, seja a preservação do 
meio ambiente, nas visitas a unidades ecológicas. 
Todo o trabalho desenvolvido, que abrange muito 
mais, está demonstrado nas páginas a seguir.  Abaixo, 
os dados estatísticos resumidos do Projeto, que tem 
transformado as vidas dos beneficiários do Programa 
Municipal de Habitação A Casa da Gente.   

Atividades do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) por empreendimento e número de participantes/2011
RESIDENCIAL
 BUENA VISTAATIVIDADES

16
93

718
14

120
62

2.104
13
48

437
1.500

459
5.584

Interação com parceiros públicos e privados
Visitas a moradores de áreas de risco/intervenções
Ações de divulgação/multimídia
Plantão social virtual
Plantão social presencial
Reunião/Palestras diversas
Oficinas de capacitação
Transferência de famílias
Ações básicas preventivas de saúde
Lazer direcionado
Plantio de mudas
Exercício da cidadania
Total geral

SUBTOTALRESIDENCIAL 
ORLANDO DE MORAIS

* Nos Residenciais Jardins do Cerrado e Santa Fé, o PTTS estava em fase de conclusão, por isso o número reduzido de atividades.

RESIDENCIAL 
JARDINS DO CERRADO*

RESIDENCIAL 
SANTA FÉ*

3
333
668

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

1.004

51
385
898

44
766

1.742
1.149

243
533

1.651
--- 

259
7.721

3
218
438

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
---  

659

73
1.029
2.722

58
886

1.804
3.253

256
581

2.088
1.500

718
14.968

Fonte: Idtech
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Mobilização e Organização Comunitária – MOC

A consolidação de um bairro como verdadei-
ra comunidade passa pela criação da Associação de 
Moradores e a escolha de seus representantes. O 
processo para ser legítimo precisa ser democrático. E 
nada mais democrático do que a construção da 
entidade a partir da própria comunidade e por meio 
do voto. Foi assim em 2011, para os moradores de 
dois residenciais construídos pela Prefeitura de 
Goiânia em parceria com o governo federal para 
abrigar famílias removidas de áreas de risco, posse e 
preservação ambiental: os Residenciais Buena Vista, 
Orlando de Morais.

Dentro do Projeto de Trabalho Técnico Social 
(PTTS), executado para a Secretaria Municipal de 
Habitação (Smhab), o Idtech apoiou e coordenou 
todo o processo de criação das associações. O 
trabalho começou com o estímulo à realização de 
reuniões para discussão sobre o papel das entidades, 
passou pela identificação e capacitação de lideranças 
por meio de cursos e pela orientação jurídica e 
administrativa aos grupos, culminando na realização 
do processo eleitoral. 

As cerca de 900 famílias que residem nas 
quatro etapas do Residencial Buena Vista escolhe-
ram seus representantes no dia 27 de fevereiro. 
Entre quatro chapas inscritas, foi eleita a Chapa 02, 
liderada por Lindomar Rodrigues Soares, com 251 
votos. O número de pessoas que compareceram 
para votar correspondeu a 53,8% dos 800 eleitores 
cadastrados previamente. 

Já as famílias dos Residenciais Orlando de 
Morais e Antônio Carlos Pires foram às urnas no dia 
18 de setembro. Carlindomar Ferreira Lopes Júnior, 

da chapa Viver Bem, obteve 90,6% dos 245 votos. A 
chapa concorrente foi encabeçada por Wesley Vieira 
de Santana. A eleição ocorreu das 8 às 17 horas, de 
forma tranquila, sem nenhuma intercorrência. 
Asfalto e posto de saúde foram as principais reivindi-
cações da população.

Depoimentos dos eleitores que comparece-
ram para votar em ambas as eleições mostram que os 
objetivos propostos, de estimular o exercício da 
cidadania, foram plenamente atingidos. A primeira 
moradora a depositar seu voto em uma das urnas do 
Residencial Buena Vista foi a dona de casa Deuselina 
Gomes Xavier Prado. Antes mesmo das 8 horas ela já 
estava esperando para votar. “Espero que a 
Associação faça com que os órgãos públicos tenham 
mais interesse no setor”, disse. 

No Residencial Orlando de Morais, quem 
chegou cedo e foi a primeira a votar foi Maria Nunes da 
Silva de 90 anos. Moradora do bairro há quatro meses, 
ela disse que seu voto era muito importante, por isso 
fez questão de exercer esse direito. Além de asfalto e 
posto de saúde, em sua opinião era preciso reforçar o 
policiamento. “Se o presidente da Associação não fizer 
nada, vamos atrás dele cobrar”, comentou.

Nas duas eleições, os moradores elogiaram o 
trabalho do Idtech na organização da votação. O 
feirante Anderson de Souza Silva, de 24 anos, do 
Orlando de Morais, considerou o processo eleitoral 
“muito bem organizado”. A moradora Patrícia Ferreira 
Alves, do Residencial Buena Vista, disse que pela 
primeira vez confiava numa eleição de Associação de 
Moradores. “Está muito organizado e a comunidade 
está vendo que é uma coisa séria”, argumentou.

Eleições para Associações de 
Moradores estimulam cidadania
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Tanto no Residencial Buena Vista quanto no 
Orlando de Morais e Antônio Carlos Pires, debates 
foram promovidos pela equipe de Trabalho Técnico 
Social do Idtech para subsidiar os eleitores. No Buena 
Vista, como a eleição foi mais disputada e envolveu 
mais eleitores, o Instituto firmou parceria com a 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) 
para realização de debate, transmitido ao vivo pela 
UCG TV (Canal 24), um dia antes da eleição. 

O debate foi promovido com apoio da 
Prefeitura de Goiânia e contou com a participação de 
jornalistas convidados e representantes da comunida-
de, que puderam sabatinar os candidatos. Como nos 
debates promovidos em eleições para prefeito, 
governador e presidente da república, os candidatos 
também puderem fazer perguntas entre si. A experiên-

cia repetiu iniciativa de 2010, por ocasião da eleição 
para representante da Associação dos Moradores dos 
Residenciais Jardins do Cerrado e Mundo Novo, 
também apoiada e coordenada pelo Idtech, a primeira 
a ter um debate transmitido ao vivo pela TV.

Debate na TV foi ingrediente
a mais no exercício do direito

As Associações de Moradores do Residencial 
Buena Vista e Orlando de Morais e Antônio Carlos 
Pires, apesar de recentes, já têm toda a documenta-
ção necessária para representar as comunidades 
desses bairros. Os documentos foram entregues nos 
dias 22 de novembro e 22 de dezembro aos represen-
tantes das entidades pelo secretário municipal de 
Habitação Paulo Borges, em solenidades realizadas 
na sede do Idtech. O registro das entidades foi a 
última etapa de uma das principais ações do eixo de 
Mobilização e Organização Comunitária (MOC), do 
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), desenvolvi-
do pelo Instituto em parceria com a Smhab.  

Para o registro de uma Associação são necessá-
rios vários documentos, inclusive o estatuto social, que 
comprova a sua representatividade nos bairros repre-
sentados. “Com este registro, as entidades têm o direito e 
condições de reivindicar melhorias para as suas comuni-
dades. A Secretaria de Habitação e o prefeito Paulo 
Garcia estão dispostos a continuar o trabalho para uma 
cidade inclusiva”, discursou o secretário Paulo Borges 
durante a solenidade de entrega do registro da 
Associação de Moradores do Residencial Buena Vista. 

Emocionado, o presidente da entidade, 
Lindomar Soares, agradeceu o empenho de todos os 
presentes para a realização de um sonho. “A união é 
prioridade enquanto eu estiver à frente da 

Entidades já estão 
devidamente registradas

Associação”, declarou. O presidente da Associação 
dos Moradores dos Residenciais Orlando de Morais e 
Antônio Carlos Pires, Carlindomar Ferreira Lopes 
Júnior, que estava acompanhado do vice-presidente, 
Rodrigo Miranda Ribeiro, agradeceu o Idtech pelo 
apoio. “Graças ao trabalho do Instituto, nós nos 
sentimos plenamente capacitados para assumir as 
demandas do nosso bairro”. 

Nas duas ocasiões, o secretário Paulo Borges 
ressaltou a importância das parcerias em benefício da 
comunidade. “É preciso correr atrás dos objetivos com 
bons parceiros para conseguir avançar. O Idtech 
buscou desenvolver um trabalho de cooperação junto 
aos moradores do Buena Vista, Orlando de Morais e 
Antônio Carlos Pires e ofereceu todo respaldo na 
realização de uma eleições muito tranquilas.”
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A maioria dos moradores dos Residenciais 
Jardins do Cerrado e Mundo Novo, Santa Fé e Buena 
Vista, está satisfeita com o novo lar. É o que indicam as 
pesquisas pós-ocupação, realizadas nos três bairros, 
construídos pela Prefeitura Municipal de Goiânia em 
parceria com o Governo Federal para abrigar pessoas 
que viviam de aluguel ou em casa cedida ou foram 
removidas de áreas de risco, posse ou preservação 
ambiental. Foram ouvidas 302 pessoas no Residencial 
Buena Vista, 333 nos Jardins do Cerrado e Mundo 
Novo e 218 no Santa Fé.

Nos Jardins do Cerrado e no Santa Fé, as 
pesquisas foram realizadas pela própria equipe técnica 
social do Idtech, com coleta de dados entre dezembro 
de 2010 e janeiro de 2011. No Buena Vista, o levanta-
mento feito em agosto de 2011, coube ao Instituto 
Sondage de Pesquisas. De acordo com os três levanta-
mentos, que fizeram parte das atividades do Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS), os índices de satisfação 
variaram de 78% no Buena Vista a 87% nos demais.  

Além de considerarem a casa mais confortá-
vel, entre 40% e 65% dos moradores afirmaram que a 
principal vantagem de ter sido beneficiado com o 
programa habitacional era a garantia de posse da 
residência. A insegurança do despejo por morar em 
área invadida finalmente acabou para a maioria das 
famílias. Outro aspecto relevante foi a redução dos 
gastos de moradia, ressaltado por porcentuais que 
variaram de 20% a 29%. Por estes motivos, quase que 
a totalidade das famílias (96% no Santa Fé, 97% no 
Buena Vista e 98% nos Jardins do Cerrado e Mundo 

Residenciais são aprovados
por até 87% dos moradores

Novo) pretendiam permanecer no imóvel nos 
próximos 12 meses. A maior parte estava instalada há 
mais de seis meses nos residenciais.

O saneamento básico também foi considera-
do um aspecto positivo em todos os Residenciais. No 
Buena Vista, 95% informaram que não sofreram com 
interrupção de água. Nos Residenciais Jardins do 
Cerrado e Santa Fé os porcentuais foram de 93% e 98%, 
respectivamente. Os beneficiários apontaram também 
a redução de contas de energia, que passaram de uma 
média de R$ 54,25 para R$ 52,07 no Residencial Buena 
Vista. As contas de água caíram ainda mais. No 
Residencial Santa Fé, a queda foi de R$37,92 para 
R$28,39, ou seja, 25% menos. A coleta de lixo foi 
aprovada por 92% dos moradores do Buena Vista. 

Comunidades aprovam 
o trabalho do Idtech

O Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), 
desenvolvido pelo Idtech, também foi avaliado nas 
três pesquisas. Dos moradores entrevistados, porcen-
tuais que variaram de 43% a 68% procuraram a Casa 
Social à procura de assistência. Em todos os bairros, a 
maioria ficou muito satisfeita com o atendimento 
prestado. Nos Jardins do Cerrado, o índice de satisfa-
ção atingiu 68%. Para a gerente de Serviço Social do 
Idtech, Sandra Costa, os índices foram muito bons. 
“Somando os que ficaram apenas satisfeitos , tivemos 
entre 80% e 90% de satisfação, o que significa o 
reconhecimento do nosso trabalho no empreendi-
mento”, considerou.

Além de considerarem que foram atendidos com 
educação (86% no Buena Vista, 83% no Santa Fé e 
96% no Jardins do Cerrado), os moradores afirmaram 
que suas solicitações foram atendidas, sendo as 
principais: informações gerais (90% a 97%) e acesso a 
cursos profissionalizantes (em torno de 70% nos três 
bairros). Sobre os cursos promovidos pelo PTTS por 
meio do Idtech – manicure, confeiteiro, garçom, 
pedreiro, entre outros – entre 71% e 83% dos mora-
dores que participaram das aulas consideraram a 
capacitação útil, ou porque aprenderam uma nova 
profissão ou porque adquiriram novos conhecimen-
tos na área em que atuavam.
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No dia 2 de abril, o Residencial Orlando de 
Morais, localizado na região Oeste da Capital, recebeu 
seus primeiros moradores, beneficiados pelo 
Programa Prioritário de Investimento (PPI) do 
Governo Federal, executado pela Prefeitura de 
Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de 
Habitação (Smhab). Assim como ocorreu em todos os 
Residenciais atendidos pelo Projeto de Trabalho 
Técnico Social (PTTS), todo o processo de mudança 
das 474 famílias transferidas para o bairro, teve o 
acompanhamento da equipe técnica social do 
Idtech.  O trabalho começou ainda nas áreas de 
origem, para que as famílias, remanejadas de áreas de 
risco dos setores Jardim Guanabara, Urias Magalhães, 
Balneário Meia Ponte, Vila Monticelli, Parque das 
Laranjeiras, entre outras localidades,tivessem uma 
transição tranquila aos seus novos lares. 

Várias reuniões foram realizadas para tirar 
dúvidas das famílias beneficiadas e, no caso do Jardim 
Guanabara II, para aquelas que permaneceram nas 
áreas de origem, alvo de processos de regularização 
fundiária. Uma destas reuniões foi realizada no dia 3 
de maio, com a presença de 234 pessoas. Além das 
equipes técnicas do Idtech e da Smhab, estiveram 
presentes o secretário municipal de Habitação, Paulo 
Borges, o então secretário de Regularização Fundiária, 
Carlos Soares, e os coordenadores executivo e 
administrativo-financeiro do Idtech, José Cláudio 
Romero e Lúcio Dias Nascimento.

Durante todo o processo de transferência das 
famílias, a equipe técnica social fez o acolhimento dos 
novos moradores e orientou sobre as regras da 
ocupação e as atividades desenvolvidas pelo Idtech 

em prol da comunidade. O Instituto também fez o 
levantamento das crianças que estavam na escola para 
requerer à Secretaria Municipal de Educação o trans-
porte escolar enquanto não eram concluídas as obras 
escola. O bairro ganhou também um Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cmei) e uma unidade de saúde.

O prefeito Paulo Garcia, o secretário de 
Habitação, Paulo Borges, deputados, vereadores, 
autoridades e o compositor e empresário Orlando  
Morais estiveram no acolhimento das primeiras 133 
famílias transferidas para o bairro. “Nós não estamos 
doando casas, mesmo porque não somos donos de 
nada disso. É dever da Prefeitura retirar seus cida-
dãos das áreas de risco e oferecer condições dignas 
de moradia”, disse o prefeito Paulo Garcia na 
ocasião. O empresário Orlando Morais, que conce-
deu 25% da área de seu loteamento para a constru-
ção das casas populares, ficou emocionado em 
poder participar do considerado momento histórico 
na vida de centenas de famílias. “É por isso que 
trouxe aqui meu filho Bento, para acompanhar o 
futuro destas pessoas”, declarou.

O secretário Paulo Borges anunciou que uma 
casa modelo no Condomínio, a 1ª habitação popular 
decorada e entregue no Brasil, sem qualquer despesa 
para a família, foi equipada com móveis novos e de 
boa qualidade. “Mostramos que é possível conjugar a 
modernidade com ações sociais humanizadas. E ficou 
um lar muito aconchegante”, afirmou o secretário. Os 
imóveis do bairro seguem o modelo dos demais 
residenciais. Possuem dois quartos, sala e cozinha 
conjugada, banheiro e área de serviço. São feitos em 
alvenaria e com telhas de barro.

Equipe acompanhou moradores
nas mudanças para seu novo lar
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O lazer aproxima as pessoas e promove a 
diversão das crianças e adolescentes e é uma das 
estratégias que têm sido utilizadas pelo Idtech para 
integrar famílias beneficiadas com casas pela 
Prefeitura de Goiânia. É assim nas ruas de lazer, como 
as que foram realizadas durante as férias de janeiro e 
julho, respectivamente, para crianças e adolescentes 
dos Residenciais Buena Vista e Orlando de Morais. 
Foram beneficiadas cerca de 200 crianças.

No Residencial Orlando de Morais, uma tenda 
foi montada em frente à Casa Social. Pula-pula com 
cama elástica, brincadeira da cadeira, morto e vivo 
fizeram as crianças vibrarem de alegria. Elas também 
participaram do concurso de desenho e frases com 
temas ambientais. Os três melhores trabalhos ganha-
ram medalhas e jogos educativos. Os moradores 
assistiram ainda uma animação em vídeo, mostrando a 
importância de se cuidar da natureza. A criançada 
ganhou pipoca, algodão doce e guloseimas.

Ruas de Lazer levam 
diversão a crianças 

A ocupação de casas nos residenciais 
construídos por meio dos programas habitacionais 
ocorre em pouco tempo. Em questão de meses, 
famílias de vários pontos da cidade se vêem morando 
todas num mesmo bairro. Elas não se conhecem e as 
festas são também uma boa forma de integrar os 
novos vizinhos, fazendo com que eles criem laços e 
formem uma comunidade de verdade. No 
Residencial Orlando de Morais, durante o ano de 2011 
foram comemorados o Dia dos Pais, o Dia das Mães e 
o Dia das Crianças. Houve ainda uma festa “julina”. 

As mães foram homenageadas na reunião 
mensal dos moradores. Foram distribuídos bombons 
com cartões mostrando a importância das mamães e 
sorteados brindes. Mais de 100 pessoas participaram 
do encontro, que ocorreu na noite do dia 5 de maio. 
No encontro foram apresentados slides com fotos 
dos moradores desde que eles estavam nas áreas de 
origem até a mudança para o novo lar. Eles se reco-
nheceram e se emocionaram.

Comemorações unem os 
vizinhos no Orlando de Morais
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Para estimular a integração dos novos 
vizinhos e buscar a inclusão social de jovens e crianças 
das famílias beneficiadas com casa própria pela 
Prefeitura de Goiânia e o governo federal, o Idtech, 
ofereceu durante o ano de 2011, aulas de futebol, 
capoeira e dança. Foram beneficiados 746 morado-
res dos Residenciais Buena Vista e Orlando de 
Morais. As aulas de dança contemplaram apenas os 
moradores do Residencial Buena Vista (30 pessoas).  
Ao final do ano, os resultados eram visíveis, princi-
palmente entre os alunos que participaram das 
aulas de capoeira e futebol. 

No Residencial Orlando de Morais onde 159 
crianças frequentaram as aulas de capoeira, o profes-
sor Cláudio Francisco da Silva, comemorou o bom 
aproveitamento. “A mudança de comportamento 
das crianças e jovens pode ser notada logo nas 
primeiras aulas. No início, é comum eles ficarem 
dispersos, indisciplinados. Depois, ficam mais 
atenciosos, calmos e querem aprender cada vez 
mais.” Segundo o professor, as aulas são uma forma 
eficiente de afastar as crianças das ruas e das drogas, 

Aulas de futebol, capoeira e
dança promovem inclusão social  

por meio do esporte e do entretenimento. “É uma 
educação física e também moral, pois ensinamos 
valores humanos”, explicou. 

A atenção, a coordenação motora e a 
disciplina são exercitadas o tempo todo nas aulas, 
que beneficiaram 71 crianças do Buena Vista. Ao 
formar a roda, as crianças e adolescentes precisam 
ficar atentos ao ritmo da música para acompanhar 
com as palmas, o que, para elas, é um teste de paciên-
cia. Os instrumentos tocados para embalar os 
movimentos - berimbau, atabaque e pandeiro - 
também contribuem na concentração. Nas aulas de 
futebol, que beneficiaram 486 crianças nos dois 
bairros, são estimulados os hábitos saudáveis de vida 
e o espírito de equipe. 

As aulas de dança, abertas para adultos, 
foram realizadas durante o mês de janeiro para 30 
moradores do Residencial Buena Vista, que aprende-
ram uma forma divertida de se exercitarem e conquis-
tarem mais saúde. Aos sábados eles participavam de 
aulas de danças de salão ministradas no CMEI, pelo 
professor Fabiano Martins da Silva. 
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A festa das crianças resgatou brincadeiras 
antigas, que perderam espaço na era da tecnologia. 
Mas, no dia 12 de outubro, no Residencial Orlando de 
Morais, pular corda, jogar queimada, bolinha de gude 
e peteca foram o maior divertimento. Cerca de 500 
crianças, jovens e até adultos estiveram no pátio da 
escola do bairro, onde o Idtech promoveu a confrater-
nização para as famílias.

Karla Freitas, de 7 anos, e seu vizinho Diego 
Martins de 10, tiveram seu primeiro Dia das Crianças 
no Residencial Orlando de Morais. “Foi o melhor de 
todos”, disseram eles, que passaram por todas as 
brincadeiras realizadas no colégio. Já Aline de Moura 
Silva, 8 anos, e seu primo Daniel, de 4, se encantaram 
com as bolinhas de gude. “Nunca tinha brincado!.” 
Mas as meninas ficaram mesmo entusiasmadas com 
o bambolê. Assim como a Rafaela Queiroz, de 5 anos. 

Enquanto os meninos jogavam futebol, as 
meninas corriam para lá e para cá no jogo de queima-
da. O time vencedor ganhou um troféu. A alegria estava 
estampada em todos os rostos. Mesmo a pequena 
Kailane Lopes, de 7 anos, que ficou chateada com uma 
de suas colegas, mudou o humor na hora em que 
colocou uma peruca azul, ainda mais quando viu o seu 
retrato. “Está muito bonito”, disse sobre o evento.

Organizado pelo Idtech, foi feito um sorteio 
de duas bicicletas, uma feminina e outra masculina. 
Os vencedores foram Jordana Xavier Morais, de 9 
anos, e vizinho Kaique Gabriel Soares, de 10. Os dois 
disseram que era a primeira bicicleta que tinham 
ganho e o primeiro brinquedo no Dia das Crianças. 

A confraternização, que teve a presença do 
secretário municipal de Habitação, Paulo Borges, 
contou com o apoio da Associação dos Moradores do 
Residencial Orlando de Morais, que fez a doação de 
mais brinquedos e distribuiu pipoca, sorvete, cachor-
ro-quente e guloseimas para a garotada.

Festa das crianças 
resgatou brincadeiras

A comemoração do Dia dos Pais foi no dia 19 
de agosto e lotou o espaço de eventos da Escola 
Municipal do Residencial Orlando de Morais. As 
famílias elogiaram muito a iniciativa, que incluiu entre 
outras atividades, a apresentação teatral “O Sujão”, 
com a trupe Esquina da Alegria. A peça inclui lições de 
conservação ambiental e até de cuidados pessoais.
O web designer Alan Cristian Lopes Rodrigues, de 20 
anos, foi um dos mais empolgados. Com o filho Hanã, 
de 2 anos, no colo, ele bateu palmas e cantou, junto 
com o público, as músicas puxadas pelos atores. 
Depois, participou de uma gincana com outros pais, 
para ver quem dançava melhor a música do “Sujão”. 
“Os problemas de todos aqui sumiram neste momen-
to de confraternização, que trouxe à tona a alegria 
oculta nas pessoas. Tem de ser feito sempre”, comen-

Dias dos Pais 
teve peça teatral 

tou. A apresentação teatral foi encerrada com o 
sorteio de DVDs da trupe Esquina da Alegria e outros 
brindes. Foram servidos pipoca e algodão-doce. 
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No dia 19 de fevereiro, o Residencial Buena 
Vista foi alvo de uma Operação realizada pelo Projeto 
Rondon® Goiás, Idtech e a Prefeitura de Goiânia. 
Estiveram envolvidas na ação, que culminou na 
arborização do bairro e em sua inserção do bairro no 
roteiro do Programa Coleta Seletiva, a Companhia de 
Urbanização de Goiânia (Comurg), a Agência 
Municipal de Meio Ambiente (Amma) e as Secretarias 
de Educação, Saúde e Habitação. Na ação, foram 
plantadas 900 árvores.

A base das atividades foi o Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cmei), no Residencial Buena 
Vista I. Após o secretário municipal de Habitação 
Paulo Borges, fazer um discurso de agradecimento a 
todos os parceiros na ação, o gerente de 
Planejamento e Operações do Projeto Rondon®, 
Alexsandro Jorge Lima, deu início aos trabalhos com o 
tradicional grito de guerra do movimento, Integrar 
para não entregar! Auxiliado pelas demais autoridades 
presentes, Paulo Borges plantou uma árvore na porta 
da casa da moradora Rosemeire Martins da Silva.

 “Estava esperando essa muda. É uma 
iniciativa muito boa”, comentou Rosemeire. A área foi 
desmatada para a construção das casas e carecia da 
reposição das árvores. Mais de 70 agentes ambientais 
percorreram cada uma das casas habitadas do bairro 
para orientar sobre os cuidados com as mudas e 
também sobre o acondicionamento e a separação do 
lixo reciclável. 

Entre estes estavam rondonistas dos cursos 
de engenharia ambiental da Faculdade Araguaia e de 
serviço social da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-Goiás) e integrantes das equipes da 
Comurg, da AMMA. Agentes do Departamento de 
Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde 
repassaram informações sobre o combate à dengue.

Durante todo o dia, várias atividades foram 
desenvolvidas no Cmei para mobilizar os moradores. 
Pela manhã, foram entregues certificados aos 
multiplicadores mirins, alunos da Escola Municipal 
Residencial Buena Vista, que se dispuseram a traba-
lhar como voluntários na divulgação de informações 
sobre a preservação do meio ambiente.Também foi 
realizado um concurso de frases e desenhos em que 
saíram vencedoras as alunas Anne Karine dos Santos 
Oliveira, 12 anos, Thays Gabriela Araújo, 13 anos, e 

Kananda da Silva Vieira, também de 13 anos. 
Em uma tenda montada pela Comurg na 

porta do Cmei, foram realizadas oficinas para confec-
ção de bolsas de lona de banner e móveis de garrafas 
PET. Coordenaram os cursos os instrutores Cida 
Tertuliana (Comurg) e Marco Antônio Marques 
(profissional contratado pelo Idtech). A dona de casa 
Natalia de Maria Santos Ramos, 41 anos, se interessou 
em participar de olho numa fonte de renda. Ela viu na 
confecção das sacolas uma oportunidade de ganhar 
um dinheiro extra. “Posso usar outros materiais e 
trabalhar em casa.” 

O Buena Vista era o único setor da Capital que 
ainda não estava inserido no roteiro do Programa 
Goiânia Coleta Seletiva. Com a inclusão, a Capital 
passou a ter a coleta seletiva em 100% de seus bairros. 
Desde a Operação, um caminhão circula pelas ruas do 
bairro todos os sábados entre 17 e 22 horas. Para 
sensibilizar os moradores a fazer o acondicionamento 
correto do resíduo para a coleta orgânica e separar os 
materiais recicláveis para a coleta, foram distribuídos 
pelos agentes mil sacos de lixo.

Educação Sanitária e Ambiental – ESA
Operação leva consciência
ambiental ao Buena Vista

“A atitude da gente é que faz 
a diferença. A gente pode 

preservar ou devastar.”
Kananda da Silva Vieira, medalha 

de ouro no concurso de frases 
sobre meio ambiente
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Em mais uma atividade do Projeto de Trabalho 
Técnico Social (PTTS), 22 alunos da Escola Municipal 
Professor Aristoclides Teixeira, no Jardim Pompeia, 
moradoras do Residencial Orlando de Morais, passa-
ram uma tarde diferente no dia 28 de abril. 
Acompanhados de integrantes da Equipe da Gerência 
de Serviço Social do Idtech, eles conheceram a Estação 
de Tratamento de Esgoto de Goiânia (ETE). 

O passeio fez parte do processo para seleção 
de multiplicadores ambientais mirins para atuar no 
residencial. As crianças e adolescentes selecionados 
receberam a incumbência de sensibilizar os moradores 
do bairro sobre cuidados com o lixo, economia de água 
e energia elétrica, coleta seletiva de materiais recicláve-
is e a importância da preservação do meio ambiente.

Os estudantes foram à ETE em um ônibus 
cedido pela Prefeitura. Eles conheceram todo o 
processo de tratamento do esgoto executado pela 
estação, visitaram um aquário com peixes encontra-
dos nos rios da capital e assistiram palestras sobre 
dengue e saneamento.

Lucas Gabriel, de 10 anos, que morava em uma 
casa sob ameaça de inundação às margens do Rio Meia 
Ponte, no Setor Urias Magalhães, disse ter aprendido 
muito no passeio. “A gente não pode jogar lixo no chão 
e nem desperdiçar água.” Lucas alertou que no mundo 
há muito mais água salgada do que doce. “Se a gente 
não economizar, a água doce vai acabar.”

Este mesmo grupo de crianças e adolescen-
tes, acompanhados de outros colegas do mesmo 
bairro e escola, conheceram, no dia 9 de junho, a Vila 
Ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente 
(AMMA), no Parque Areião. Com idades entre 8 e 14 
anos, eles foram à unidade pela manhã, também em 
um ônibus especial, que saiu da Casa Social, no 
próprio bairro. 

Conforme a gerente de Serviço Social do 
Idtech, Sandra Costa, o passeio procurou ser ecologi-
camente correto até no lanche. “Escolhemos um 
lanche que não tinha cheiro forte para não atrair os 
macacos do parque, que não podem ser alimenta-
dos.” Foram servidos bolacha e suco. 

Crianças visitam 
Vila Ambiental e ETE
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Aprender faz as pessoas crescerem, conse-
guirem independência e melhorarem a qualidade 
de vida. O conhecimento pode ajudar.  Por isso, o 
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) tem entre 
as suas atividades a promoção de palestras educati-
vas. É uma forma de incentivar as pessoas a ter 

Palestras ajudam a 
orientar moradores

No dia 30 de junho, também na tenda da Igreja represen-
tantes do Corpo de Bombeiros discorreram sobre acidentes 
domésticos e primeiros-socorros. Para orientar os morado-
res, eles usaram um manequim.

Em 27 de maio o tema abordado entre as crianças e 
adolescentes do Residencial Orlando de Morais foi o Uso e 
Abuso de Drogas. Assistiram a aula sobre o tema, 125 
crianças e adolescentes.

Em 16 de junho, o tema abordado foi a prevenção da 
hipertensão arterial, popularmente conhecida como 
pressão alta. Foram orientadas 105 pessoas, que também 
puderam aferir sua pressão arterial.

hábitos saudáveis de vida, a respeitar a legislação, a 
prevenir acidentes e a conhecer seus direitos e 
deveres. Várias palestras foram realizadas pelo 
Idtech e a Smhab durante o ano de 2011, no 
Residencial Orlando de Morais, onde foram benefici-
adas 922 pessoas. Confira as imagens:

No dia 16 de junho, na Tenda da Igreja Assembleia de Deus, 
o advogado Roberto Braga, falou sobre conservação do 
Patrimônio Público.

Em 12 de abril, os moradores do Residencial Orlando de 
Morais foram orientados sobre a prevenção contra 
escorpiões e cobras dentro de casa. Receberam as informa-
ções, 180 famílias.

Quais são os direitos e os deveres de quem vive em 
sociedade? Esse foi o tema da palestra ministrada pela 
colaboradora Paula Regina no dia 21 de julho, também na 
tenda da Igreja Assembleia de Deus.
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As oficinas de capacitação e cursos promovi-
dos pelo Idtech dentro do eixo Geração de Emprego e 
Renda (GER), do Projeto de Trabalho Técnico Social 
(PTTS) nos Residenciais Buena Vista e Orlando de 
Morais, no ano de 2011, tiveram mais de 3,2 mil 
participações. Um dos cursos mais completos, que 
teve inclusive festa de formatura com demonstração 
dos alunos, no dia 18 de maio, no Restaurante 
Cateretê, foi o de garçom para os moradores do 
Residencial Buena Vista.  

O curso, que contemplou 20 alunos, teve 
carga horária de 48 horas e foi ministrado pela 
Microlins Educação e Profissão, rede de escolas 
profissionalizantes reconhecida nacionalmente. Nas 
aulas, realizadas no Centro Municipal de Educação 
Infantil – CMEI do Residencial Buena Vista, foram 
abordados temas sobre a estrutura da cozinha, noções 
de segurança alimentar, técnicas de limpeza, etiqueta e 
cortesia entre outros assuntos. Em relação ao atendi-
mento, os alunos conheceram formas de recepcionar e 
acomodar o cliente, melhoria na comunicação e 
resolução de problemas de relacionamento. 

Os alunos também tiveram a oportunidade 
de aprender noções de informática no Centro de 
Inclusão Digital do Trabalhador (CIT), que é mantido 
pelo Idtech, Procon Goiânia e Assessoria de 
Promoção de Políticas para a Igualdade Racial 
(Asppir). As aulas foram realizadas nos sábados e os 
participantes receberam vale-transporte para se 
deslocar até a escola, localizada no Centro. 

A solenidade de encerramento do curso de 
garçom foi prestigiada pelo secretário Municipal de 
Habitação, Paulo Borges, vice-presidente da 
Associação Comercial e Insdutrial de Goiás (Acieg), 
José Torres, o diretor da Microlins, Gustavo Faleiros, e 
o presidente da Abrasel, Rafael Campos. O Idtech foi 
representado pelos seus coordenadores executivo, 
José Cláudio Romero, e administrativo-financeiro, 
Lúcio Dias Nascimento. 

O secretário municipal de Habitação assina-
lou que a Prefeitura de Goiânia tem procurado, por 
meio de sua Política Municipal de Habitação, entregar 
não só moradias, mas lares. "Estamos colocando em 
prática uma nova filosofia, mudando conceitos. A 
ideia é garantir sustentabilidade aos condomínios 
entregues, de forma a promover a inclusão social e 

Geração de Emprego e Renda – GER
Mais de 3,2 mil participações 
em cursos profissionalizantes

dignidade às famílias atendidas."
Patrícia Ferreira Corte Alves, oradora da turma, 

agradeceu ao Idtech, à Smhab e aos demais parceiros na 
promoção do curso e pediu que as instituições "continu-
assem ajudando aqueles que querem crescer e traba-
lhar". Rafael Campos recebeu das mãos da gerente de 
Serviço Social do Idtech, Sandra Costa, um envelope 
com os currículos dos formandos, para que incluísse os 
seus nomes no cadastro da Abrasel. Ele lembrou que a 
obtenção do certificado era o primeiro passo. "Pensem 
no futuro e planejem onde vão estar, almejando, quem 
sabe, até se tornarem empresários do setor."

O proprietário do Restaurante Cateretê, 
Newton Emerson Pereira, ofereceu três vagas para 
colocação dos alunos e disse que era grande a dificulda-
de na contratação de mão de obra. "Falta de capacitação 
e de transporte público na madrugada para levar os 
trabalhadores para casa são os principais fatores para 
esta dificuldade de contratação", salientou. Alguns dos 
alunos receberam, além do certificado de conclusão do 
curso, um incentivo a mais para entrarem no mercado de 
trabalho. Marta das Graças, Daniel Chaves e Keila Cristina 
foram presenteados com uniforme completo, por sua 
dedicação e empenho durante as aulas.
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Oficina de costura beneficiou 20 mulheres do Buena 
Vista - Mudar de casa significa também renovar as 
esperanças. No Residencial Buena Vista, dezenas de 
pessoas aproveitaram esse espírito de mudança para 
se profissionalizar e tentar novas oportunidades 
profissionais no ano de 2011. Esse foi o caso da dona 
de casa Ednalva Rosa da Silva, que sonhava desenhar 
vestidos, confeccioná-los e vendê-los. Ela foi uma das 
20 mulheres inscritas no curso de corte e costura 
promovido pelo Idtech entre os dias 14 e 18 de março. 

Beleza que pôs a mesa - Quinze moradoras do 
Residencial Buena Vista participaram de 25 a 27 de 
janeiro do curso de manicure e pedicure realizado na 
Casa Social. As aulas foram ministradas pela professo-
ra Maria Delourdes Araújo. 

Prioridade para mulheres trabalharem em casa - 
A geração de trabalho e renda foi uma prioridade na 
inclusão social também entre as famílias beneficiadas 
com casas pela Prefeitura em parceria com o governo 
federal no Residencial Orlando de Morais. Por isso, 
foram ministrados cursos que habilitam principal-
mente as mulheres a trabalharem em casa. No 
Residencial Orlando de Morais, foram realizados 
vários cursos entre os quais, pintura em tecido, no dia 
10 de junho, para 10 alunas; customização de roupas, 
em 21 de junho, para 12 alunas; e oficinas de Biscuit  e 
bordado de pedraria em sandálias. Ministradas pela 
professora Priscilla Bessa, as aulas de biscuit foram 
realizadas na Casa Social, nos dias 13, 19 e 27 de maio, 
para 10 alunas. A oficina de pedrarias em sandálias foi 
no dia 13 de junho, para 13 alunas.

Consciência ambiental e preparo para o trabalho - 
Os moradores do Residencial Orlando de Morais 
participaram do Movimento Limpa Brasil Goiânia, que 
mobilizou, nos dias 26 e 27 de agosto, a população da 
capital para coletar o lixo reciclável descartado 
incorretamente. Uma oficina para confecção de 
bolsas com lona de banner foi realizada no dia 27, no 
Parque Vaca Brava, para 19 moradores. Um ônibus 
transportou o grupo até o local. A mesma oficina foi 
realizada no dia 16 de setembro, na Casa Social para 
mais 15 pessoas. A atividade estimulou o reaproveita-
mento do plástico, incentivou a substituição das 
sacolinhas por bolsas retornáveis e contribuiu com a 
promoção de trabalho e renda, para pessoas que 
optassem por fazer o artesanato comercialmente.



Idtech    Relatório Anual 2011 61

Desde agosto, o Idtech está responsável pela 
convocação das famílias candidatas às residências 
populares distribuídas pela Prefeitura de Goiânia em 
parceria com o governo federal e pela alimentação dos 
bancos de dados do Cadastro Sócio-Econômico e do 
CadÚnico. Por meio do telefone, os pré-inscritos são 
informados para comparecer na sede da Secretaria 
Municipal de Habitação (Smhab), onde entregam seus 
documentos e preenchem os formulários.

A digitalização dos formulários também está 
a cargo do Idtech. Somente em 2011, foram processa-
dos mais de 32.437 documentos, entre Ficha Sócio- 
Econômica e CadÚnico. Este último reúne dados dos 
programas de habitação de todo o País, para evitar 
que uma mesma família receba o benefício duas ou 
mais vezes. Uma vez contemplada, mesmo que se 
desfaça do bem, ela estará automaticamente bloque-

ada a novas doações. Os serviços prestados pelo 
Idtech permitiu que milhares de famílias recebessem 
suas casas por meio do programa habitacional A Casa 
da Gente em 2011.

Bancos de Dados da Habitação
foram incorporados a partir de agosto

A Prefeitura de Goiânia concluiu no dia 13 de 
setembro a regularização fundiária do Residencial 
Santa Fé. Foram entregues as últimas 167 escrituras 
de moradias do bairro, construído para abrigar 
moradores de áreas de risco ou de posse, provenien-
tes dos setores Vila Montecelli, Jardim das Aroeiras 
(Buracão), Emílio Póvoa, entre outros. O Idtech foi o 
responsável por organizar, junto com a Secretaria 
Municipal de Habitação, as reuniões para a entrega 
dos documentos, realizadas em três etapas, sempre 
na Tenda da Cidadania, montada na Avenida São 
Francisco de Assis. 

Com a entrega desses documentos, ficaram 
faltando ser contempladas na ocasião, apenas 26 das 
481 famílias que habitam o bairro. Segundo explicou 
o secretário municipal de Habitação, Paulo Borges, 
eram famílias que tinham pendências que impediam, 
momentaneamente, a lavratura dos documentos: 
casos de divórcio, por exemplo. 

Quem recebeu a escritura, comemorou. 
Alguns até se emocionaram, como a dona de casa 
Olga Marques da Costa, de 56 anos. Ela disse que, já no 
final de sua vida, possuir uma casa própria é uma 
felicidade muito grande. “Sonhei com isso a minha 
vida inteira”, declarou, secando as lágrimas. 

Moradores do Santa Fé ficam 
emocionados ao receber escrituras 

O prefeito Paulo Garcia esteve presente na 
reunião realizada no dia 2 de março, para a entrega das 
primeiras 131 escrituras. “Entregar as escrituras destes 
imóveis às famílias é dar a elas segurança e dignidade, 
condições para que elas cresçam em sua cidadania”, 
declarou. Mais 150 beneficiários receberam os docu-
mentos no mês de junho. Na entrega da última 
remessa, o secretário Paulo Borges destacou que a 
regularização do Santa Fé era prioridade para o prefeito 
Paulo Garcia. “Estamos entregando a essas famílias, o 
passaporte definitivo para sua dignidade”, disse.
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A experiência acumulada no bem sucedido 
desenvolvimento do Projeto de Trabalho Técnico 
Social (PTTS) nas unidades habitacionais do Programa 
A Casa da Gente, rendeu ao Idtech um contrato para a 
execução de projetos de trabalhos sociais nos 
empreendimentos habitacionais financiados pela 
Caixa Econômica Federal. No dia 14 de março, a 
equipe da Gerência Social participou de uma reunião 
com os técnicos do banco, que repassaram as 
informações sobre o trabalho a ser desenvolvido.

O Idtech foi selecionado por meio de um 
processo licitatório. Em Goiânia, o Projeto executado 
pelo Instituto introduziu, na Política Habitacional do 
Município de Goiânia, um novo conceito de habitação 
de interesse social: fazer com que as unidades habitaci-
onais deixassem de ser apenas um teto para se tornar 
passaporte para a inclusão social real e definitiva de 5,2 
mil famílias beneficiadas pela Prefeitura. 

A partir da assinatura do contrato, o Idtech 
tornou-se responsável – junto com a empresa AMC 
Projetos Sociais e Consultoria, também contratada 
pela Caixa por meio de licitação – pelo acompanha-
mento social de 1,8 mil famílias. São os contemplados 
pelo Programa Minha Casa Minha Vida com aparta-

mentos subsidiados no bairro Jardins do Cerrado, 
imóveis também construídos pela Prefeitura em 
parceria com o governo federal. 

Caberá ao Idtech e à AMC Projetos Sociais e 
Consultoria, apoiar as famílias durante o processo de 
ocupação dos condomínios. Estão sendo realizadas 
reuniões para escolha de síndicos provisórios e 
preparação de assembléias para eleição dos síndi-
cos definitivos. Nos encontros são abordados 
também aspectos relativos à convivência dos 
condôminos, que neste tipo de habitação com área 
comum, têm de seguir regras mais rigorosas do que 
nas residências individuais. 

A construtora Brookfield Incorporadora, 
responsável pela obra, apoia a iniciativa. No dia 14 de 
outubro, na sede da construtora, a relações públicas 
da empresa, Amanda Lage, e a gerente de 
Desenvolvimento de Produtos, Iolanda Mandaro, 
apresentaram o trabalho de responsabilidade social 
do Instituto Brookfield. Amanda Lage explicou que a 
intenção da Brookfield Incorporadora era conhecer os 
projetos do Idtech e a AMC e somar esforços na 
realização das ações. Após a reunião, os participantes 
visitaram as obras dos Jardins do Cerrado.

Caixa contrata Idtech para a 
execução de trabalho social 
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Transparência e controle 
social como princípios básicos

Como organização social, o Idtech prioriza a 
transparência dos trabalhos desenvolvidos em 
parceria com o poder público ou em conjunto com a 
comunidade. Credibilidade é algo que se adquire 
com respeito e confiança, portanto, o Instituto escreve 
a sua história a partir destes princípios. Mais do que 
fazer a sua parte, praticando a transparência por meio 
da publicação de todas as informações sobre seus 
contratos e projetos, inclusive na internet, por meio da 
seção Transparência em seu site (www.idtech.org.br), o 
Instituto incentiva o controle social. 

Por isso, tem procurado se fazer representar 
nos conselhos e participar de conferências e movi-
mentos sociais, além de municiar a população com 
materiais esclarecedores sobre o tema, como o folder 
Controle Social. Produzido pelo próprio Instituto, o 
material contém informações sobre todas as ferra-
mentas que o cidadão tem à disposição para exercer 
o seu direito de participação e fiscalização. 

Com esse espírito, o Idtech participou do  
ciclo de palestras promovido pelo Ministério Público 
Federal em Goiás (MPF/GO) em comemoração ao Dia 
Internacional de Combate à Corrupção em Goiás. O 
evento foi realizado no dia 9 de dezembro no auditó-

rio da Procuradoria da República no Park Lozandes, 
em Goiânia. No dia 10 de dezembro, o Fórum Goiano 
de Combate à Corrupção (Focco-GO) – que é integra-
do por 13 órgãos de fiscalização e controle – realizou 
na Praça Universitária, a Feira Contra a Corrupção. O 
local foi também o ponto inicial da marcha contra a 
corrupção, cujos participantes foram mobilizados por 
meio das redes sociais na internet. O Idtech marcou 
presença com distribuição de seu folder na feira e 
participando da marcha, que percorreu a Avenida 
Universitária até a Praça do Bandeirante.
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 A participação das entidades do terceiro 
setor na prestação de serviços públicos, especialmen-
te na área da saúde, sofreu uma grande expansão nos 
últimos vinte anos no Brasil. Em Goiás, o tema passou a 
ser discutido quase que diariamente nos veículos de 
comunicação, após o governo estadual anunciar a 
seleção de organizações sociais para a gestão de 
hospitais públicos. Para esclarecer sobre o assunto, o 
Idtech em parceria com o Instituto de Direito 
Administrativo de Goiás (Idag) e Sindicato dos Jornalistas 
de Goiás, promoveu uma oficina, cujo público alvo foi os 
jornalistas, no dia 28 de julho, na Escola Superior de 
Advocacia do Estado de Goiás (ESA-GO). 

Durante a Oficina “Organizações Sociais - 
Novo modelo de gestão de serviços públicos”, cerca de 
cem profissionais puderam tirar suas dúvidas sobre os 
contratos de gestão, modalidade contratual que tem 
conquistado espaço principalmente na administração 
estadual, com a transferência do gerenciamento de 
hospitais para entidades do terceiro setor. 

O evento foi iniciado com uma explanação 
do assessor jurídico do Idtech e diretor do Idag, 
Juscimar Ribeiro, sobre o que são as organizações 
sociais. Ele fez um histórico do processo que possibili-
tou ao poder público celebrar parcerias com o 
terceiro setor, seja por meio de contratos de gestão, 
com Organizações Sociais (OSs), ou termos de 
parceria, com Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscips). 

Após, o procurador Antônio Flávio de Oliveira 

esclareceu a diferença entre as terceirizações e os 
contratos de gestão firmados pelo setor público, em 
uma palestra de fácil entendimento. Ele afirmou que 
o termo terceirização é usado de forma equivocada, já 
que esta é feita com empresas, mediante licitação e só 
é permitida para atividades meio. Os contratos de 
gestão são celebrados com instituições sem fins 
lucrativos, que podem ser escolhidas sem licitação, 
mas respeitando-se princípios como a impessoalidade.

Dentro da programação, o assessor da 
presidência do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás, Francisco Taveira Neto, abordou sobre a 
importância da participação da mídia na fiscalização 
dos contratos de gestão na palestra “Controle Social e 
Transparência”. Para ele, a imprensa é irmã siamesa da 
democracia e tem papel fundamental na fiscalização 
dos contratos de gestão. Conforme assinalou, a 
Constituição assegura ao cidadão o direito de 
fiscalizar os contratos e a prestação de serviços por 
estas instituições, logo, a imprensa tem o dever de 
contribuir para que as informações cheguem de 
forma correta à população.

Já a promotora do Ministério Público do 
Estado de Goiás Fabiana Zamalloa do Prado mostrou 
o papel do órgão na fiscalização das parcerias. Ela 
explicou que cabe ao órgão verificar a legalidade dos 
contratos, a regularidade das instituições contrata-
das, a adequação ao mercado dos valores fixados para 
a prestação dos serviços, o cumprimento das metas e 
a qualidade do serviço.

Oficina sobre organizações sociais
reúne mais de cem participantes 
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 As conferências de saúde são espaços 
destinados a analisar avanços e retrocessos do SUS e a 
propor diretrizes para a formulação das políticas de 
saúde. Elas contam com a participação de represen-
tantes de diversos segmentos da sociedade. O Idtech 
esteve presente nas etapas distritais, municipal, 
estadual e nacional, representado na categoria de 
prestadores de serviço. Essa participação veio no 
sentido de aproximar dos agentes da saúde pública e 
para o desenvolvimento de novas técnicas de 
trabalho em benefício aos usuários do SUS.

Distrital/Municipal - As conferências distritais 
ocorreram nas regiões Oeste, Norte, Sul, Noroeste, 
Campinas – Centro e Leste de Goiânia, no mês de 
maio. O Instituto participou de todas elas e auxiliou na 
elaboração das propostas. Por meio do Teleconsulta, 
foram enviadas mensagens de texto aos usuários da 
rede pública convidando para participar dos eventos 
de sua região. Os eventos abordaram temas como a 
importância do controle social e políticas de saúde na 
seguridade social. Nos dias 29 e 30 de junho e 1º e 2 de 
julho foi a vez da Conferência Municipal, no Jóquei 
Clube de Goiás, quando os participantes ouviram e 
discutiram o tema e os eixos propostos pelo Conselho 
Nacional de Saúde.

Estadual - O Idtech participou ativamente dos traba-
lhos da VII Conferência Estadual de Saúde de Goiás, que 
ocorreu nos dias 21 a 23 de setembro, no Centro 
Pastoral Dom Fernando. A situação da rede pública 
estadual e as formas de melhoria para o acesso e 
acolhimento com qualidade no Sistema Único de 
Saúde foram debatidos. Neste evento, o representante 
do Idtech Alexsandro Lima foi eleito delegado em uma 
das nove vagas destinadas aos prestadores de serviços 
de Goiás para participar da etapa nacional.

Nacional - A 14ª Conferência Nacional de Saúde 
ocorreu em Brasília. Considerado o maior evento 
brasileiro na área da saúde,  a conferência teve 
participação de mais de quatro mil pessoas, entre 
delegados eleitos em conferências estaduais e 
municipais e convidados. Alexsandro Lima participou 
do evento, que teve a presença do ministro da saúde 
Alexandre Padilha.  Este último coordenou a mesa 
central 'Acesso e Acolhimento com qualidade: um 
desafio para o SUS'.

Idtech participa de
conferências de Saúde 
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 O Idtech participou das edições municipais 
da Conferência sobre Transparência e Controle 
Social nos municípios de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. Durante os eventos, foram elaboradas 
políticas públicas para a construção de um Plano 
Nacional para o incremento da transparência, o 
fortalecimento da cidadania e a melhoria da gestão 
pública nos municípios e Estados.

Em Goiânia, o Instituto, que incentiva a 
participação social na fiscalização dos investimentos 
e da gestão públicos, enviou colaboradores para 
participar dos grupos de trabalho e distribuiu material 
educativo orientando sobre a importância do 
controle social e ferramentas disponíveis atualmente 
para propiciar o exercício desse direito. No folder, 
entregue aos participantes, o Idtech informa sobre 
telefones e sites mantidos pelos órgãos fiscalizadores 
e fóruns de participação social, ferramentas estas 
acessíveis a todos os cidadãos. 

Dois colaboradores do Idtech, o gerente de 
Apoio Contábil, Claud Soares de Machado e o  
pregoeiro Marcus Vinícius Lopes, foram eleitos 
delegados para a Conferência Estadual. Entre 27 

Consocial discute transparência

candidatos, 16 foram eleitos no segmento sociedade 
civil. Marcus Vinícius e Claud se comprometeram a 
defender as propostas definidas em Goiânia. A etapa 
estadual ocorreu nos dias 1º e 2 de dezembro, no 
Centro de Treinamento da Emater, com a presença de 
mais de 250 delegados eleitos nas conferências 
municipais e regionais.

 O coordenador do Centro de Apoio 
Operacional (CAO) da Saúde do Ministério Público de 
Goiás, Marcelo Celestino, conheceu no dia 27 de 
junho a seção de transparência do site do Idtech. 
Estão à disposição na internet os contratos de gestão 
firmados pelo Instituto, além de balanços patrimonia-
is e sociais e atas de reuniões e assembleias regimen-

Promotor conhece seção de 
transparência do site institucional 

tais e estatutárias. Os documentos são cópias dos 
originais apresentados aos órgãos fiscalizadores 
(Tribunais de Contas e órgãos de Controladoria). 

O promotor elogiou a iniciativa e disse que tem 
cobrado atitude semelhante de outras organizações 
sociais envolvidas com a prestação de serviços de saúde 
por meio de contratos de gestão com o poder público.
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 O Idtech participa ativamente do movimen-
to Nós Podemos Goiás, que visa o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no 
Estado.  Em 2011, o Instituto passou a fazer parte do 
grupo gestor, responsável pelas ações e eventos 
promovidos pelo movimento, formado pela socieda-
de civil e os governos, de forma apartidária, ecumêni-
ca e plural para que todos se unam para transformar 
um mundo mais justo e igualitário.

Como a premissa do Idtech é a inclusão 
social, os trabalhos vão de encontro com os objeti-
vos instituídos pela Organização Mundial das 
Nações Unidas. O projeto Nascer Cidadão, por 
exemplo, contribui com a promoção da saúde 
materna e ajuda a reduzir índices da mortalidade 
infantil, quarto e quinto objetivos do milênio, pois 
garante o primeiro atendimento médico aos recém-
nascidos e parturientes. 

Em 2011, por meio do movimento Nós 
Podemos Goiás, o Idtech participou de diferentes 
reuniões e eventos em promoção do bem estar social 
e da qualidade de vida, contribuindo com ideias ou 
oferecendo o apoio necessário. 

Relatório sobre saúde materna - O movimento 
Nós Podemos Goiás entregou no dia 28 de julho, o 
relatório do 1º Círculo de Diálogo sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) ao 
superintendente executivo da Secretaria Estadual 
de Saúde, Halim Antônio Girade. O documento 
apresenta sugestões de melhorias ao atendimento 
à saúde da gestante e tem como objetivo subsidiar 
o governo para a elaboração de políticas públicas. 
O Idtech esteve representado por seu assessor 
técnico Daniel Régis.

Condomínio Solidariedade - O Condomínio 
Solidariedade, instituição pública de assistência aos 
portadores de HIV/Aids inaugurada em 1995, sofria 
com a falta de convênios públicos há quatro anos 
para continuar exercendo o seu papel. Para discutir 
o futuro da instituição que corria o risco de ser 
desativada, membros do movimento IgualdAids 
convidaram diferentes segmentos da iniciativa 
pública e privada para uma reunião no dia 16 de 
agosto. O Idtech, por meio do Movimento Nós 
Podemos Goiás, participou do encontro.

Interlocução com
movimentos sociais

Seminário Estadual ODM - O Idtech, como integrante 
da comissão organizadora do Seminário de lança-
mento do prêmio ODM, deu total apoio ao Seminário 
Estadual sobre os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, no dia 18 de agosto. Na oportunidade, foi 
lançado o Prêmio ODM Brasil, que visa reconhecer as 
práticas sociais que contribuam para o desenvolvi-
mento local, a melhoria da qualidade de vida e preser-
vação do meio ambiente. O evento teve a presença do 
assessor da Secretaria Geral da Presidência da 
República, Manoel Messias; Priscila da Paz Vieira, 
representante do Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade e autoridades do Estado. 
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 Os meios de comunicação, sejam impressos, 
rádios, televisão ou internet, são de grande importân-
cia para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Idtech. O bom relacionamento com a imprensa se dá 
com transparência, garantindo assim a credibilidade 
que a instituição construiu ao longo de sua existência. 
Em 2011, o Instituto teve destaque positivo na mídia 
principalmente por suas ações calcadas nos princípios 
da responsabilidade socioambiental.

Três publicações goianas de visibilidade 
nacional deram destaque para a nova sede da Central 
de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta.  A Revista 
Cores, publicação da Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), relatou que o Idtech atendeu 
mais um princípio da responsabilidade social, ao 
priorizar no projeto da sede própria a humanização 
no ambiente de trabalho. 

A Revista Zelo publicou uma reportagem com 
o foco na arquitetura e no aumento da produtividade. 
A publicação, que tem forte repercussão nos segmen-
tos de arquitetura, design de interiores, paisagismo e 
decoração, mostrou que o projeto assinado pela 
arquiteta Tereza Cristina Del Papa, utilizou madeiras de 
reaproveitamento, móveis ergonomicamente 
adequados e ferramentas de acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais, atendendo um 
conceito de sustentabilidade. 

O projeto arquitetônico da sede própria do 

Idtech é destaque na mídia

Teleconsulta também foi destaque de duas páginas 
da 5ª Edição do livro Anual Design Centro do Brasil. 
Com registros do fotógrafo Paulo Rezende, ressaltou 
as linhas geométricas da fachada e a grafitagem nos 
armários “que se tornaram verdadeiras obras de arte”. A 
publicação reúne o melhor da arquitetura, design de 
interior e paisagismo da Região Centro-Oeste e contou 
com a participação recorde de 42 profissionais. 

No primeiro semestre, a Revista Cores 
publicou reportagem sobre a Campanha do 
Agasalho, promovida pelo Idtech em parceria com a 
Rádio 730, em que mostra a arrecadação de mais de 
17 mil peças de roupas e conseguiu abranger mais 
de 30 entidades filantrópicas em Goiás. 

 A TV Serra Dourada e a Rádio 99,5 FM entre-
garam no dia 1º de fevereiro aos parceiros da 
Campanha Natal Criança Feliz 2010, o troféu de 
participação na arrecadação de brinquedos que 
beneficiaram 135 mil crianças de mais de 238 institui-
ções e teve a adesão de 69 empresas. Apenas o Idtech 
contribuiu com 6.230 brinquedos, beneficiando mais 
de 30 instituições. 

O Instituto foi representado pelos colabora-
dores Sandra Costa e Alexsandro Lima. A festa de 
homenagem teve como mestres de cerimônia os 
jornalistas Jordevá Rosa e Luciana Finholdt, apresen-
tadores do Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada. 

Ao chamar os representantes do Instituto 
para receber o prêmio, Jordevá  Rosa destacou o 
Idtech como organização social que, além de prestar 

Homenagem da TV Serra Dourada
por colaborar com campanha

um atendimento de qualidade aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), também demonstra 
uma enorme capacidade de mobilização em favor da 
população mais carente.
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Idtech marca presença em
eventos regionais e nacionais
I Encontro com Gestores e Trabalhadores da 
Estratégia da Saúde da Família -  Trabalhar com amor 
foi a principal lição do coach Rafael Medeiros durante 
palestra promovida no dia 1º de abril, no auditório do 
Sesi, pela Secretaria Municipal de Aparecida de 
Goiânia. O palestrante empolgou mais de 400 
servidores convidados para o evento voltado para a 
motivação das equipes. O Idtech, que gerenciava 
serviços de saúde no município, apoiou o evento, que 
também teve a participação de seus colaboradores.

X Congresso de Direito Administrativo de Goiás - 
Alguns dos maiores nomes do País se reuniram em 
Goiânia para o evento, que ocorreu entre 15 e 17 de 
junho, no Centro de Cultura e Convenções. Promovido 
pelo Instituto de Direito Administrativo de Goiás (Idag), 
do qual o assessor jurídico do Idtech  Juscimar Ribeiro é 
diretor tesoureiro, o evento teve como foco questões 
que envolvem a administração pública, como a 
contratação de entidades do terceiro setor.

3º Seminário Terceiro Setor e Parcerias na Área de 
Saúde - As parcerias do Estado com a iniciativa 
privada e com as entidades do terceiro setor na 
prestação de serviços de saúde pública foram tema 
do evento em São Paulo, nos dias 16 e 17 de junho. 
Promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, 
reuniu administradores públicos e gestores privados, 
juristas e estudiosos das políticas de saúde para 
discutir sobre os limites destas parcerias, a forma 
adequada de sua instituição e funcionamento, bem 
como sobre os resultados sociais das diversas 
iniciativas no campo da saúde pública. O Idtech 
esteve representado por meio de seu coordenador 
administrativo-financeiro, Lúcio Dias Nascimento.

Congresso Goiano de Direito do Trabalho – 
O assessor jurídico do Idtech Marcelo Matias e o sub-
gerente da Gerência de Compras, Marcus Vinícius 
Lopes, participaram do evento promovido pelo 
Instituto Goiano de Direito do Trabalho, nos dias 18 a 
20 de agosto, no Castro's Hotel. O Congresso contou 
com a participação de especialistas dos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás na área do direito 
trabalhista. 
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1º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor - O 
papel desempenhado por entidades privadas sem 
fins lucrativos no desenvolvimento de atividades 
voltadas à defesa e à promoção dos direitos sociais, 
denominadas na Constituição Federal de 1988 de 
atividades de relevância pública, foi o foco do evento. 
Realizado entre os dias 15 e 16 de setembro, em Belo 
Horizonte, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público 
(IBDP), o Congresso reuniu juristas, administradores 
públicos e privados, além de gestores de entidades 
todo o País. O Idtech foi representado pelo seu 
assessor jurídico Juscimar Ribeiro.

Cenário das organizações sociais no Brasil - O Idtech 
marcou presença na palestra sobre as novas tendên-
cias em saúde pública, no dia 29 de setembro. O 
presidente da Comissão de Avaliação da Execução de 
Contratos de Gestão com Organizações Sociais de 
Saúde do Estado de São Paulo, Wladimir Taborda, foi 
convidado pela Secretaria de Saúde de Goiás para 
mostrar como o novo modelo de gestão está 
apresentando resultados no País. Para ele, as 
parcerias deixaram de ser uma experiência no setor 
público para se tornar uma fórmula para garantir 
avanços na rede de saúde.

1º Seminário Tecnológico sobre a Lei do Programa 
Goiânia Digital - O Sindicato das Empresas de 
Informática, Telecomunicações e Similares do Estado 
de Goiás (Sindinformática) realizou o evento no dia 4 
de outubro, no auditório da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL). O objetivo foi esclarecer os represen-
tantes de empresas e instituições do setor a respeito 
desta legislação, como regulamentação, benefícios 
e tributação. O Goiânia Digital prevê medidas a 
curto, médio e longo prazos que facilitarão a 
instalação de empresas de tecnologia na cidade, 
além de estimular discussões sobre os anseios e 
necessidades do setor, a formação de mão de obra e 
a abertura de mercado consumidor e de trabalho. O 
Idtech marcou presença no evento.



Idtech    Relatório Anual 2011 71

 Nova Veneza, única cidade de origem italiana 
em Goiás, despertou seu potencial turístico a partir da 
realização do Festival Gastronômico, famoso pelos 
pratos típicos e apresentações culturais da Itália. Em 
2011, a festa reuniu mais de 200 mil turistas em quatro 
dias no pequeno município de 8.130 habitantes, a 28 
quilômetros de Goiânia.

Visando a qualidade da culinária e dos serviços 
prestados aos turistas, a Prefeitura Municipal de Nova 
Veneza buscou parceria com o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, para promover um curso tecnológico em 
gastronomia aos venezianos. O Idtech ficou responsá-
vel pela capacitação que ocorreu entre 11 de janeiro a 
12 de fevereiro. Durante a abertura solene das aulas, o 
prefeito Luiz Antônio Stival ressaltou que a promoção 
do curso era a realização de um sonho.

A profissionalização dos venezianos também 
foi uma ação para aquecer a economia, para preparar 
a cidade para que o turismo ocorra durante todo o 
ano. A ideia era dar condições aos moradores para 
abrir o seu próprio negócio. O curso tecnológico em 
Gastronomia atraiu centenas de moradores, entre-
tanto, foram oferecidas 50 vagas. Entre os alunos, 
donos de restaurante, merendeiras, padeiros, 
nutricionistas, cozinheiras e chefes de cozinha. 

O curso tecnológico de gastronomia teve 
carga horária total de 180 horas/aula e abrangeu os 

seguintes tópicos: higiene e segurança na produção, 
técnicas e práticas de cozinha, confeitaria, panifica-
ção, carnes, planejamento de cardápios, cozinha 
brasileira e cozinha italiana, entre outros. Além de 
capacitar os alunos para atenderem as necessidades 
de mercado formado por cozinhas de restaurantes, 
hotéis, confeitarias, padarias, lanchonetes, complexos 
de lazer, bufês e outros, o curso propôs resgatar o 
potencial cultural e comercial do município.

O curso foi encerrado com um jantar no dia 
11 de fevereiro, com a presença de autoridades do 
município e jornalistas convidados. Os professores 
Patrícia Miotto, professora do curso superior de 
tecnologia em gastronomia da PUC Goiás; Tatiana 
Evangelista Rocha, mestre em nutrição pela 
Universidade de Brasília, e Wilian Mateus, professor do 
Instituto de Gastronomia, formado em escolas inglesas 
de culinária, acompanharam passo a passo. Depois dos 
pratos prontos, experimentaram e deram notas. 

No dia 17 de fevereiro, os alunos participaram 
de uma animada cerimônia de formatura no Centro 
Cultural de Nova Veneza, onde as autoridades do 
município entregaram os certificados de conclusão 
do curso tecnológico. Na ocasião foi destacado o 
entrosamento e o ótimo aproveitamento da turma, 
com 100% de presença, mesmo com as aulas sendo 
todos os dias da semana.

Festival Gastronômico de 
Nova Veneza com mais qualidade 
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O Idtech passou a integrar, em 2011, o grupo 
de instituições inscritas no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (Cremego). Como 
presta serviços de saúde e possui médicos em seus 
quadros, o Instituto pleiteou o registro no Conselho, 
que fiscaliza o exercício destes profissionais sob os 
preceitos da ética. 

A inscrição é de suma importância, principal-
mente agora, que o Instituto se lança a um novo 
desafio, de gerenciar um dos maiores hospitais do 
Estado, o Hospital Alberto Rassi. Ele representa a 
regularidade do Instituto junto a um organismo 
fundamental à atividade médica, especialmente no 
que diz respeito aos direitos do usuário do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
Calcado no princípio da legalidade e da ética 

gerencial e administrativa, o Idtech preocupa-se em 
obter todas as certificações de regularidade junto aos 
órgãos fiscalizadores, sejam eles civis ou públicos. Os 
títulos são importantes porque conferem credibilida-
de e possibilitam ao Instituto, ampliar o seu leque de 
contratos com a administração pública. Eles foram 
obtidos durante a trajetória da organização, desde a 
sua fundação, em 2005. O Instituto, que atua em 
projetos tecnológicos aplicados à Saúde, Educação, 
Meio Ambiente, Assistência Social e Capacitação 
Profissional, possui, além do registro no Cremego, os 
seguintes títulos e qualificações:

Idtech obtém registro 
no Conselho de Medicina

 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 
Fevereiro de 2010 

 Registro junto ao Conselho Regional de 
Serviço Social – CRESS/ 19ª Região, no dia 8 
de julho de 2010

 Registro junto ao Conselho Regional de 
Administração – CRA, no dia 4 de setembro 
de 2006

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 Dezembro de 2010

Cadastro como organizadora de eventos no 
Ministério do Turismo (Cadastur), válido de 
22/12/2011 a 22/12/2013



Nossa maior obra é construída
dia a dia,em favor da cidadania

Nova sede do Teleconsulta
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Alguém consegue imaginar como seria 
possível trocar o pneu de um carro em movi-
mento? Em 2011, por ocasião da inauguração da 
sede própria do Teleconsulta de Goiânia,  em 
dezembro, a Assessoria de Tecnologia da 
Informação do Idtech (Astec) deu uma demons-
tração de competência e conseguiu, junto com 
a operadora de telefonia, migrar o serviço de 
teleagendamento para o novo contact center 
sem nenhuma intercorrência. Os cerca de cinco 
mil usuários que ligam diariamente para a Central 
nem perceberam o que estava ocorrendo. 

Não só por este fato, a inauguração da 
sede própria do Teleconsulta contribuiu para 
transformar 2011 em um ano de ouro para a 
Astec. Coube à Assessoria, adequar o aparato 
tecnológico à filosofia que norteou a construção 
do novo prédio: sustentabilidade, qualidade, 
funcionalidade, menor custo e conforto. 
A Assessoria respondeu prontamente. O novo 
contact center ficou mais moderno, funcional e 

foi montado com um excelente custo benefício. 
O sistema de telefonia ganhou placas nacionais , 
o que possibilitou a economia de mais de 50%, já 
considerando a ampliação da capacidade 
instalada, de 58 para 83 novas posições de 
atendimento (PAs).

Na nova estrutura, 100% das ligações 
são gravadas, garantindo segurança ao usuário 
e controle sobre a qualidade do atendimento 
pelos gestores. Se historicamente o padrão de 
qualidade sempre foi alto, com o monitora-
mento em tempo integral, o limite é a excelên-
cia absoluta. 

A Astec colocou também em operação 
no novo Teleconsulta, o módulo de solicitação 
da presença do médico, enfermeiro e supervisor 
à PA pelo agente de atendimento por meio do 
sistema, sem necessidade do gesto de levantar a 
mão, como no antigo contact center. As solicita-
ções são mostradas em tempo real, em monito-
res instalados na unidade.

Desenvolvimento
Tecnológico
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Em 2011, a Astec fez com que o Teleconsulta 
se aperfeiçoasse também como ferramenta de 
gestão. Além dos inúmeros relatórios que já emitia 
para subsidiar a Secretaria Municipal de Saúde no 
planejamento da oferta de atendimento, controle do 
trabalho médico e produtividade das unidades de 
saúde, entre outros, a Central passou a possibilitar que 
esses dados fossem acessados à distância, on-line, pelo 
secretário municipal de Saúde, Elias Rassi Neto. 

O serviço passou a contar com uma Sala de 
Situação, anexa ao gabinete e, por meio de um 
sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da 
Informação, onde é possível demonstrar em tempo  
real a quantidade de vagas disponíveis no sistema, a 
demanda atual e a demanda prevista levando-se em 
consideração estudos de semanas, meses e anos 
anteriores do mesmo período.

O sistema passou a permitir ainda o monito-
ramento das vagas canceladas por unidade e a 
diferença entre o quantitativo de vagas da agenda 
padrão (quantitativo total de vagas com todos os 
médicos lotados nas unidades trabalhando) e a 
agenda do dia, que envolve férias, pedidos licença 
ou atestado e afastamentos temporários para 
congressos e eventos técnicos ou administrativos. O 
sistema foi disponibilizado também para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Com esse novo recurso os gestores passa-
ram a ter acesso a essas informações de forma 
imediata e, com isso, podem tomar as devidas 
providências nos casos em que elas são necessárias. 
O resultado esperado é o aperfeiçoamento não só 
do atendimento, como do funcionamento da rede 
básica municipal de saúde.

Sala de situação: a evolução
nos processos gerenciais

Gestor do contrato
Em setembro de 2011, o projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de 
Sistemas de Informações em Saúde passou a contar com um gestor do contrato, 
que ficou responsável pelo gerenciamento dos trabalhos na Central de 
Informática e Sala de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, além de 
desenvolvedores na Agência Municipal de Ciência e Tecnologia (Amtec). 
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O ano de 2011 foi mesmo um ano de desafios 
para a Astec. Em maio, a Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou um 
pacote com 20 medidas para melhorar o atendimen-
to na Saúde Pública da capital. Uma das mudanças 
contemplou uma aspiração antiga do próprio Idtech: 
com o propósito de humanizar ainda mais o agenda-
mento de consultas, o preenchimento das vagas 
passou a ser feito de forma escalonada e não mais para 
o início do horário do médico, prática adotada desde a 
inauguração do serviço pela administração municipal.

As consultas passaram a ser agrupadas em 
blocos de três ou quatro atendimentos por período 
de uma hora em média, o que permitiu às unidades 
de saúde uma recepção mais confortável para o 
atendimento dos usuários. Isso porque eles passaram 
a chegar às unidades de saúde para as consultas em 

grupos menores e a espera foi reduzida de até quatro 
horas para até uma hora e meia. Falando assim, parece 
fácil, mas colocar em funcionamento demandou 
trabalho e competência por parte da equipe de TI. 

O CallMed, software uti l izado pelo 
Teleconsulta e desenvolvido pelo Idtech permite um 
fracionamento até maior que este. As consultas 
poderiam ser marcadas para 15 minutos antes do 
horário do atendimento. A dificuldade estava na 
transição. Mais uma vez seria necessário trocar o pneu 
do carro em movimento. A equipe criou um módulo 
que funcionou por quatro meses seguidos sem a 
necessidade de as unidades de saúde fazerem o 
recadastramento de suas agendas. 

Mais uma vez, a transição ocorreu sem intercor-
rências e o fracionamento funcionou perfeitamente, 
conferindo ainda mais dignidade ao usuário do SUS.

Equipe venceu o desafio de tornar o
agendamento ainda mais humanizado 
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O ano de 2011 também foi um ano de 
inovação. Passou-se a utilizar a virtualização em 
diversos níveis de serviço. A virtualização permite 
uma economia também na aquisição de equipamen-
tos. A sede própria do Teleconsulta conta com apenas 
duas máquinas, mas tem entre elas seis servidores, 
todos com serviço redundante.

O Idtech registrou em 2010, uma expansão 
enorme em suas unidades, em função dos contratos 
com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Isso, claro, 
refletiu-se em muito trabalho para a equipe de 
tecnologia no ano de 2011, quando os três serviços 
atingiram o seu funcionamento pleno. Apesar disso, a 
Astec garantiu a plena atividade de todas as unidades, 
sem intercorrências. 

Foi um ano em que a Assessoria de 
Tecnologia conseguiu um SLA (Service Level 
Agreement) de 99,9% para todas as unidades de 
ordem tecnológica, considerando-se as unidades do 
Teleconsulta Goiânia, Central de Processamento de 
Dados, Central de Atendimento ao Cidadão - 
Teleconsulta de Aparecida de Goiânia, Ambulatório 
Médico Especializado (AME) e Central de Regulação 
em Saúde - Pró-REG. Isso significa que todas as metas 
previstas, em termos de trabalho e garantia de 
disponibilidade, ou seja, dos sistemas funcionando, 
foram atingidas. 

Os sistemas não só funcionaram plenamente, 
como foram aperfeiçoados para atender demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde. Foi o que ocorreu 
no AME, onde diversas especialidades foram incorpo-
radas ao sistema de marcação de consultas do 
ambulatório. Interligações entre unidades de saúde 
de aparecida como o Hospital de Olhos permitiram a 
essas unidades receber os usuários do SUS e dar 
encaminhamento interno, bem como viabilizar a 
solicitação de subespecialidades, quando necessário.  
Tudo com o maior conforto e segurança para a 
população de Aparecida de Goiânia.

Ainda durante o ano foram feitas diversas 
mudanças no sistema de marcação de consultas 
especializadas, que permitiram um atendimento de 
maior qualidade aos usuários e um melhor planeja-
mento e controle da distribuição das vagas por parte 
dos gestores.

Entre essas, cabe destacar a definição de 
tempo limite de espera de vaga por médico de 
preferência; a definição de tempo limite de espera de 
vaga por médico sem agenda (caso de profissionais 
demitidos ou licenciados, de férias etc); e possibilida-
de de o usuário aguardar indefinidamente por vaga 
com médico de preferência se fosse de seu desejo. 
Nos dois primeiros casos, o sistema oferecia um 
médico alternativo.

Palavra de ordem: Virtualização
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Investimentos em controle 
e segurança de dados

Segurança continua 
entre as prioridades

Os acessos realizados pelos colaboradores – 
seja na internet ou internamente – continuaram a ser 
monitorados durante o ano de 2011. Esse monitora-
mento garante maior segurança no tráfego das 
informações e a correta utilização da estrutura 
tecnológica em favor da qualidade do serviço 
executado.

A sede própria do Teleconsulta de Goiânia 
está situada na Avenida B, no Setor Oeste. O prédio se 
comunica fisicamente com a sede do Idtech, localiza-

da à Rua 01. Com a proximidade entre os dois prédios, 
tornou-se possível pensar na redundância física de 
dados, o que permite ainda mais segurança na 
guarda dos mesmos.

Apesar de interligados os prédios contam 
com regras próprias de acesso. O trânsito entre um 
edifício e outro é restrito e as entradas são indepen-
dentes. Isso garante a disponibilidade e segurança de 
ambos, onde apenas o que importa é trafegado de 
um lado ao outro.



Os conceitos da responsabilidade social 
estão incorporados em todos os trabalhos 
desenvolvidos pelo Idtech. Mas, a organização 
tem ido além. Destaque para o Projeto 
Solidariedade.ponto.com, que levou inclusão 
digital e social ao Instituto Espírita Batuíra de 
Saúde Mental e para a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Aparecida de 
Goiânia (Apae). A maioria dos participantes 
destas ações inclusivas se deparou com um 
mundo novo, de infinitas possibilidades que a 
internet oferece. 

As campanhas sociais continuaram com 
toda força em 2011. Foram mais de 19 mil peças 
de roupas doadas para aquecer o inverno, mais de 
12 toneladas de papel para a reciclagem, e mais 
de 3,6 mil brinquedos para presentear as crianças 
no Natal. E ainda, mais de 30 entidades filantrópi-
cas beneficiadas com as iniciativas do Idtech, que 
sempre atua na distribuição das doações da forma 

mais transparência possível. Afinal, os recordes que 
acontecem a cada ano são resultados da credibili-
dade conquistada junto à população.

Neste ano, o Idtech deu apoio a um 
exemplo de superação e coragem na área do 
esporte: o piloto de Motocross goiano 
Wellington Garcia, que voltou para as pistas 
após um gravíssimo acidente na Bulgária. Na 
área da saúde, em Aparecida de Goiânia, por 
meio do Ambulatório Médico Especializado 
(AME), o Instituto promoveu campanhas de 
prevenção, juntamente com universitários 
voluntários do Projeto Rondon® Goiás e entida-
des como a Sociedade Goiana de Pneumologia 
e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além 
de apoiar uma grande ação de cidadania no 
município de Abadia de Goiás. Estas ações 
exclusivamente no campo da responsabilidade 
social demonstram o comprometimento do 
Idtech para com a sociedade. 

Responsabilidade
Social
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 Iniciado em 2010, em comemoração ao 
aniversário de cinco anos do Idtech, o projeto 
Solidariedade.ponto.com tem o objetivo de levar 
inclusão digital às unidades públicas ou filantrópicas 
de assistência à saúde. O que pode parecer simples 
para a maioria dos cidadãos, um computador conec-
tado à internet, tem o poder de provocar sensações 
surpreendentes para quem está em tratamento ou 
para quem nunca teve a oportunidade de navegar 
pela rede mundial.  

Em 2011, a ação esteve no Instituto Espírita 
Batuíra de Saúde Mental e na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae) de Aparecida de 
Goiânia, onde contemplou pelo menos 200 crianças, 
jovens e adultos com atividades de inclusão social e 
digital. O termo sociodigital passou a ser empregado, 
porque além de ensinar informática, os beneficiados têm 
a chance de se integrar com a sociedade, sem discrimi-
nação, por meio dos computadores e da internet. 

No Hospital Araújo Jorge, onde está instalado 
um Centro de Inclusão Digital permanente, o Projeto 

Solidariedade.ponto.com continuou cumprindo o 
seu papel. Dezenas de crianças e adolescentes em 
tratamento quimioterápico sofrem menos com os 
efeitos colaterais dos remédios enquanto estão 
distraídos brincando com jogos, navegando na 
internet ou até mesmo conversando com os amigos e 
familiares. No ano de 2011, o Centro passou a ser um 
importante instrumento de ensino e aprendizado 
durante as aulas da rede estadual de educação, por 
meio do Núcleo de Atendimento Educacional 
Hospitalar – Hoje.

Neste ano, o Solidariedade.ponto.com 
também ganhou uma nova vertente, a Lan House 
Social. Além das instituições de saúde, o centro digital 
itinerante foi levado aos mutirões da prefeitura de 
Aparecida de Goiânia.  Em quatro edições da “Prefeitu-
ra Mais Perto de Você”, foram beneficiados mais de mil 
moradores de diferentes regiões do município. Uma 
equipe de voluntários do Idtech, das áreas da tecnolo-
gia e do serviço social esteve à disposição para tirar as 
dúvidas e orientar sobre o manuseio do computador.

Inclusão sociodigital nas 
unidades de saúde pública

 Carlos Alberto Correa, 34 anos, dependente 
químico, estava em tratamento no Instituto Espírita 
Batuíra de Saúde Mental, quando no dia 7 de abril, 
teve contato com a internet pela primeira vez. A 
experiência inédita foi por meio do Projeto 
Solidariedade.ponto.com, que beneficiou mais de 70 
internos, em tratamento pelo Sistema Único de 
Saúde. Foi a primeira vez que o projeto foi realizado 
exclusivamente para o público adulto.

De acordo com a diretora do Instituto Batuíra, 
Nívea Teixeira da Silva Haas, a maioria dos internos 
nunca havia navegado na internet, ou até mesmo, 
utilizado o computador. O hospital atende depen-
dentes químicos e portadores de transtornos psicoló-
gicos, como esquizofrenia e bipolaridade. 
Responsável pelo projeto, o assessor de Tecnologia 
de Informação do Idtech, Adonai Andrade, afirmou 
que o interesse pelos internos foi pela internet em vez 
dos jogos. Teve paciente que usou o e-mail para avisar 
que faltaria à aula e uma senhora que pesquisou 
sobre a sua doença. 

Maioria dos internos do Hospital Batuíra
nunca havia navegado na internet 
 

“Foi superótimo!”, disse Carlos Alberto 
Correa, que cantou junto com a banda Legião Urbana 
enquanto assistia o clipe no Youtube. Ele também 
gostou muito de ver a performance da banda Guns'n 
Roses . Os internos se revezaram para que todos 
pudessem utilizar o computador. O tempo de 30 
minutos foi considerado pouco pelo paciente. “Mas 
assim como eu tive o direito, os outros também 
devem ter”, comentou conformado. 
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 O superintendente executivo da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia do Estado (Sectec), Reilly 
Rangel, conferiu de perto o trabalho dos voluntários 
durante o projeto Solidariedade.ponto.com no 
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. 

“Para nós, navegar na internet é um momen-
to simples, mas para eles é muito especial”, afirmou o 
superintendente e então presidente da Comunidade 
Tecnológica (Comtec). Reilly Rangel parabenizou a 
iniciativa, que segundo ele, vai além da inclusão 
digital, por integrar pessoas que devido seu estado de 
saúde ou condição social estão afastadas da tecnolo-
gia. Segundo ele, a exclusão digital ainda é uma 
realidade no Brasil e no Estado. “Somente 8% dos 
moradores de Goiás têm acesso à internet”, disse.

Superintendente da 
Sectec conhece projeto
 

 Os alunos da Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais (Apae) de Aparecida de Goiânia 
participaram no dia 16 de setembro,  do 
Solidariedade.ponto.com. Nesta sexta edição, o 
Idtech comemorou os seis anos de atuação da 
organização social em Goiás. Cerca de 130 pessoas, 
de 4 a 60 anos, portadores de deficiência intelectual e 
múltipla, participaram da atividade, promovida no 
pátio da entidade, das 9 às 17 horas.

Para a diretora pedagógica da Associação, 
Maria Nazaré Vieira Egídio, a atividade de inclusão 
digital favoreceu o aprendizado, por meio de 
estímulos cognitivos. “O computador prende a 
atenção e desperta os sentidos, por isso os alunos 

Computador desperta os sentidos
nos alunos da Apae de Aparecida 
 

ficam muito entusiasmados. Foi um dia de lazer para 
eles”, diz. Segundo ela, poucos já tinham tido contato 
com o computador.

Foram montados quatro computadores 
com acesso à internet na Associação, onde as 
crianças, jovens e adultos puderam jogar, ter 
conhecimentos básicos de informática e assistir 
vídeos. Walquíria da Silva, que sofreu uma paralisia 
cerebral, e é portadora de dificuldades motoras nos 
braços e pernas. Mesmo assim, não deixou de entrar 
na sua página numa rede de relacionamento, com a 
ajuda de um instrumento preso na cabeça. Nem 
precisou da ajuda dos voluntários, pois mostrou ter 
muita habilidade com a máquina.
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 Durante a realização das atividades do 
Solidariedade.ponto.com, os internautas também 
podem participar enviando mensagens positivas por 
meio do Twitter do Idtech, o @idtechorg. As palavras 
de carinho são exibidas em um monitor dentro das 
instituições, nos dias de atividade do projeto. Na Apae 
de Aparecida, por exemplo, os participantes ficaram 
empolgados e até tiraram fotos ao lado dos posts 
enviados pelos usuários do mini-blog. O twittaço do 
bem é uma forma de envolver toda a população em 
uma onda de solidariedade. 

“Twittaço do bem”

 A terceira edição da Campanha do Agasalho 
“Seu calor humano faz toda a diferença para quem 
está passando frio”, realizada em parceria com a Rádio 
730, foi um sucesso em número de peças arrecadadas 
em 2011. Foram contabilizadas 17.525 peças de 
roupas, 162 cobertores, 315 pares de calçados e 1.016 
pares de meias, totalizando mais de 19 mil doações. 
Diversas empresas e condomínios também se 
aderiram colocando caixas de coleta.

“Aumentamos em mais de 10 mil peças 
comparado ao que foi arrecadado em 2010. Graças ao 
empenho dos colaboradores do Idtech e à divulga-
ção na Rádio 730, a população participou ativamente 
desta ação de compromisso com o próximo”, avaliou 
o coordenador executivo do Instituto, José Cláudio 
Romero. Após as doações, o trabalho continuou. 
Todo o material arrecadado passou por uma triagem, 
onde os colaboradores voluntários do Instituto 
separaram as peças em lotes por sexo (feminino, 
masculino) e tamanhos (infantil e adulto). 

As instituições beneficiadas foram seleciona-
das de acordo com a sua abrangência e histórico de 
credibilidade na Capital. As doações foram entregues 
conforme o perfil do público atendido pela entidade. 
Um caminhão transportou as doações da Campanha 
do Agasalho, no dia 10 e 16 de junho, para 31 entida-
des filantrópicas que prestam assistência a idosos, 
crianças, mulheres vítimas de violência, população 
carente e portadores de deficiência e de doenças 
como Aids e Câncer. 
Os colaboradores do Idtech tiveram a chance de 

Recorde na Campanha do
Agasalho: mais de 19 mil doações

conhecer e entregar pessoalmente as doações às 
entidades.  Na Associação de Serviço à Criança 
Especial de Goiânia (Ascep), a placa “Doar é um ato de 
amor” chamou a atenção da agente de atendimento 
do Teleconsulta de Goiânia, Rosa Maria de Oliveira 
Santos. “Doar é o mínimo que cada um pode fazer. 
Não podemos só esperar que o governo se sensibili-
ze”, comentou. Segundo ela, visitar as entidades foi 
um choque de realidade para quem está acostumado 
a sempre reclamar dos problemas cotidianos. “É uma 
forma de valorizar a vida”, disse.
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A Campanha do Agasalho foi lançada no dia 
24 de abril, com uma ação inédita: o Desafio Solidário. 
Com o apoio da Federação Goiana de Futebol, as 
torcidas dos times goianos que estavam na semifinal 
no campeonato estadual – Anapolina, Atlético 
Goianiense, Goiás e Vila Nova – participaram da 
campanha levando sua doação para os jogos. 

Nos jogos da semifinal do campeonato foram 
instaladas caixas de coleta nas entradas dos estádios 
para a arrecadação de roupas e cobertores. Faixas de 
divulgação da Campanha foram exibidas durante os 
intervalos dos jogos, além do apoio da Rádio 730, que 
conclamou os torcedores aderiram ao Desafio 

Desafio solidário 
incrementou campanha

Solidário. A torcida que fizesse mais doações seria a 
vencedora da gincana.

O resultado do Desafio Solidário ocorreu no 
dia 1º de maio, durante o jogo do Goiás e Vila Nova.  
Antes da partida, os rivais no campo estiveram 
unidos pela solidariedade. A torcida colorada fez o 
maior número de doações, sendo então a vencedo-
ra. Mas de acordo com o gerente do Idtech, 
Alexsandro Lima, isso pouco importou. Segundo 
ele, quem ganhou foi a comunidade. Todos os 
quatro clubes contribuíram com a Campanha, 
ajudando a fazer com que o inverno de centenas de 
pessoas  fosse menos difícil.

• • 
Esperança – SETE  •  Casa de Caridade Rosa Mística • Grupo Espírita Francisco de Assis • Abrigo 
Comendador Walmor  •  Casa de Apoio São Luiz, Turma da Canjica • Colônia Santa Marta • Casa da 
Acolhida Cidadã  •  Associação Maçônica do Estado de Goiás (Amem)  • Abrigo Solar Colombino Augusto 
de Bastos • Abrigo São Vicente de Paula • Abrigo Sagrada Família • ONG Moradia e Cidadania • Abrigo 
Condomínio Sol Nascente • Casa de Apoio Missa Resgate da Paz • Associação de Serviço à criança 
Excepcional de Goiânia (Ascep)  • Casa de Eurípedes Barsanulfo • Grupo Espírita Luz Lar Caminho de 
Maria • Lar São Francisco •  Centro de Apoio ao Doente com Aids (Cada)  •  Instituto Batuíra de Saúde 
Mental • Casa Talitha Kum  •  Projeto Metamorfose • Grupo Pela Vida • Centro de Valorização da Mulher 
(Cevam) • Creche e Orfanato Lar das Crianças Pai Joaquim  •  CEI Alvorada Cristã e Centro de Amparo ao 
Menor com Câncer.

Vila São Cotolengo • Obras Sociais Espírita Bittencourt Sampaio Sociedade Espírita Trabalho e 

Entidades beneficiadas
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 O piloto de Motocross Wellington Garcia é 
considerado um exemplo de superação no esporte. O 
jovem de apenas 22 anos conseguiu superar o trauma 
de um acidente grave enquanto treinava para o 
campeonato mundial e ainda a morte de um colega 
de equipe durante uma prova. Em outubro, 
Wellington voltou para as pistas e contou com o 
apoio do Idtech para continuar com a sua grande 
paixão, que é o esporte.

Voltado para o desenvolvimento de projetos 
de tecnologia e de inclusão social, o Idtech buscou 
apoiar o jovem como uma forma de ampliar ainda 
mais sua política de responsabilidade social. Atrelar a 
imagem do Instituto ao esportista, reconhecido 
como exemplo de superação foi mais uma forma de 
divulgar seus princípios e valores. Wellington Garcia 
conseguiu completar as provas em São Paulo e ficou 
em sexto lugar no Arena Cross, mostrando que 
atingiu seu objetivo.

Wellington, que coleciona 25 títulos goianos 
e 10 nacionais, ainda sentia as dores do acidente. Em 
abril, enquanto participava do treino classificatório 
para o Mundial de Motocross na Bulgária, sofreu uma 
queda que resultou na retirada do baço e perdeu 26% 

do pâncreas e teve outras complicações. O piloto não 
imaginou que o acidente seria algo tão grave. Para se 
recuperar, ficou 39 dias internado em diferentes 
h o s p i t a i s  d o  p a í s  d o  l e s t e  e u r o p e u .  

Quando retornou ao Brasil, Wellington não 
pensou duas vezes em voltar para as pistas. “É a minha 
profissão, o que eu gosto de fazer. É um risco consci-
ente que eu corro, porque treinei para isso.” No dia da 
inauguração da sede nova do Teleconsulta de 
Goiânia, em dezembro, o piloto visitou o Idtech e 
agradeceu o apoio. Recuperado, estava ansioso para 
os próximos campeonatos mundiais de Motocross.

Exemplo de superação, piloto de
Motocross conta com apoio do Idtech

 Responsável pelo Projeto de Trabalho 
Técnico Social (PTTS), o Idtech promoveu um curso 
de garçom em parceria com a Microlins Educação e 
Profissão para os beneficiários do Residencial Buena 
Vista. Com a divulgação na mídia, outras pessoas, de 
toda região metropolitana de Goiânia entraram em 
contato com o Instituto interessadas em também 
participar da capacitação. 

Visando atender esse pessoal interessado, 
Idtech e Microlins uniram-se para promover gratuita-
mente esse curso aberto para a população, com o 
objetivo de capacitar novos garçons para o mercado de 
trabalho. As aulas foram ministradas na sede da escola 
profissionalizante e ocorreram durante 32 dias úteis. 
Quem teve 100% de frequência ganhou como prêmio 
da Microlins cursos extras de Windows, Word e internet. 

Em setembro, os 38 alunos participaram de 
uma formatura, no hotel Plaza Inn – San Conrado. Eles 

receberam seus certificados cheios de expectativas 
com a nova profissão. Além dos bares e restaurantes, 
os garçons podem trabalhar ainda em bufês, hotéis, 
lanchonetes e até escritórios. No próprio hotel onde 
ocorreu a solenidade, o gerente disponibilizou cinco 
vagas de trabalho.

Idtech promove curso gratuito
de capacitação para garçons
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 O Centro de Inclusão Digital do Trabalhador 
(CIT) capacitou 235 alunos de informática em 2011. 
Implantada pelo Idtech, Assessoria Políticas de 
Promoção de Igualdade Racial (Asppir) e Sistema 
Municipal de Defesa do consumidor (Procon - 
Goiânia), a escola conquistou um bom índice de 
excelência e qualidade das aulas ministradas.

Segundo a avaliação final da vigésima turma 
sobre curso de informática básica, 93,7% dos alunos 
consideram as aulas excelentes. O bom resultado 
também foi atingido em relação ao material didático 
especialmente desenvolvido pelo Idtech, com 87,5% 
de satisfação máxima. Também foi considerado 
excelente por 87,5% da turma o nível de aproveita-
mento das aulas. Nenhum aluno respondeu regular 
ou ruim para as questões avaliativas.

O professor Fausto Fagner, da Assessoria de 
Tecnologia da Informação do Idtech, recebeu 
diversos elogios da turma e todos, 100%, considera-
ram seu conhecimento técnico excelente. “Para mim, 

Centro de Inclusão Digital do Trabalhador
formou 28 turmas de informática 

o curso foi excelente em tudo. Todos são muito bem 
educados, desde os funcionários da portaria ao 
professor. Fiz amigos e vou levar esta experiência para 
toda minha vida”, disse a aluna Maurita Lopes Pontes, 
que participou de uma das 30 turmas de alunos 
formadas pelo CIT.

O CIT está localizado na sede do Procon 
Goiânia (Avenida Tocantins, nº 191, Centro). A 
programação do curso de informática inclui introdu-
ção aos sistemas operacionais Windows/Linux; 
editores de texto, de planilhas e de apresentações; e 
internet. As aulas são realizadas das 8h às 9h45, 10 às 
11h45, 13h às 14h45 e das 15h às 16h45 e o curso tem 
duração média de 20 dias úteis. O Centro de Inclusão 
procura ser uma escola de informática diferente, que 
além de preparar os trabalhadores para o mercado, 
também se preocupa em formar cidadãos críticos e 
conscientes dos seus direitos. Como ferramenta para 
a promoção da igualdade social e da democracia, 
prioriza jovens negros e de famílias carentes.
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A campanha do Papel Reciclado do Idtech   
bateu mais um recorde em 2011. Foram contabiliza-
das 12.165 toneladas durante todo o ano. A arrecada-
ção teve o incremento da Semana D, quando todos os 
colaboradores participaram de uma gincana para 
arrecadar a maior quantidade de material para a 
reciclagem. Em 2010 a campanha, evitou o descarte 
de mais de 10 toneladas de livros, formulários, revistas 
e papelões no aterro sanitário.

Entre os dias 21 e 28 novembro, somente a 
Semana D conseguiu arrecadar 7.125 quilos de papel. 
A gincana ocorreu em todos os postos de trabalho, 
onde foram formadas equipes. O Teleconsulta de 
Goiânia conseguiu a maior quantidade de papel - 
2.265 quilos. Em segundo lugar ficou a Central de 
Processamento de Dados (CPD), com 1.980 quilos e 
Complexo Regulador, com 1.230 quilos. Os agentes 
de atendimento ou processamento dos grupos 
vencedores ganharam um dia de folga.

Todos os postos de trabalho do Idtech 

Campanha arrecada mais 
de 12 toneladas de papel 

contam com uma caixa de coleta para a reciclagem 
de papel. Os colaboradores são incentivados a 
trazer o material de casa, em vez de ser descartado 
em lixeiras comuns. No Ambulatório Médico 
Especializado (AME), os pacientes também ajuda-
ram na campanha, levando livros, papeis, revistas, 
listas telefônicas velhas para serem reciclados. 
Somente com essa medida simples, cinco tonela-
das foram destinadas para as cooperativas, em 
uma atitude responsável e de compromisso com o 
meio ambiente. 

A venda deste material reciclável é destina-
da para uma conta específica. Estes recursos 
angariados são revertidos na compra de brinquedos 
da Campanha Natal Criança Feliz, fazendo da 
Campanha do Papel Reciclado também uma 
iniciativa social. “Foi uma forma que encontramos 
de unir a sustentabilidade e generosidade. As duas 
campanhas só crescem a cada ano”, observa o 
coordenador executivo, José Cláudio Romero.
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Prêmio Goiás de 
Gestão Ambiental 

O Idtech recebeu no dia 8 de novembro, 
certificado de participação do Prêmio Goiás Gestão 
Ambiental, promovido pela Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), em conjunto com a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semarh) e 
outras entidades. O Idtech inscreveu-se na categoria 
Educação Ambiental Corporativa e a equipe da 
organização social se sentiu orgulhosa por ter 
participado pela primeira vez da premiação.

Durante a solenidade de entrega do Prêmio, 
no Clube Antônio Ferreira Pacheco, o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
Pedro Alves, informou que participaram do prêmio 50 
organizações, número maior de inscritos do que no 
ano anterior. “Resultado de que a produção sustentá-
vel é uma demanda da população, exigência da 
cidadania”, discursou. O líder classista parabenizou os 
trabalhos participantes do Prêmio. 

O assessor técnico do Idtech, Daniel Régis, 
engenheiro ambiental, informou que o projeto 
inscrito no prêmio faz parte da política de responsabi-
lidade socioambiental do Instituto. “As atitudes 

sustentáveis ocorrem no cotidiano de nosso trabalho. 
A participação no Prêmio motiva a aplicação de novas 
ações e aprimorar as já existentes”, revela. Ele e o 
assessor administrativo Henrique Torres entregaram 
ao secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Leonardo Vilela, o kit institucional do Idtech, em uma 
ecobag. “A Secretaria não é somente um órgão 
fiscalizador, mas também reconhece as ações que 
beneficiam o meio ambiente”, discursou o secretário.

Selo FSC nos materiais
impressos do Idtech 

É permanente a preocupação com o meio 
ambiente no Idtech. O Instituto, que se fortalece 
atendendo os princípios da sustentabilidade, adotou 
mais uma prática de preservação. Em 2011, todo 
papel timbrado conta com o selo FSC, ou seja, 
material é proveniente de florestas bem manejadas e 
controladas, sem causar danos à natureza, garantin-
do segurança e saúde aos trabalhadores e conser-
vando a biodiversidade. 

Além do papel timbrado, este Relatório Anual 
foi publicado com material proveniente de florestas 
sustentáveis, assim como a maioria dos folderes, 
panfletos, e outros materiais impressos do Instituto 
também foram feitos com o selo FSC. 

A Forest Stewardship Council (FSC), entidade 
de preservação de florestas, tornou-se referência 
mundial ao criar um sistema para avaliar, do ponto de 

vista ambiental e social, a extração da madeira usada 
na fabricação de móveis e papeis. Aderir ao selo da 
FSC é uma prática que vem sendo adotada também 
por empresas de grande porte, como a Editora Abril.
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Em vez de trenó, um caminhão. Em vez de 
neve, chuva. Foi nesse cenário que os colaboradores 
do Idtech desempenharam o papel de papai e mamãe 
Noel, nos dias 15 e 16 de dezembro e distribuíram 
presentes para mais de três mil crianças. Nestas datas, 
foram beneficiadas 19 entidades filantrópicas - desde 
hospitais, creches e abrigos - com a Campanha Natal 
Criança Feliz, desenvolvida pelo Instituto em parceria 
com a TV Serra Dourada. 

No decorrer de dezembro e janeiro, foram 
contempladas mais cinco instituições. A primeira 
entidade visitada pelos colaboradores no dia 15 foi o 
Centro de Educação Querubins, no Setor Sudoeste. 
A coordenadora Veroneli Batista Espíndola revelou 

que era a primeira vez que as 105 crianças da creche 
recebiam doações e talvez fosse a única. “Eles ficaram 
felizes demais”, disse. Os pequenos agradeceram 
pelos brinquedos com uma canção. 

Já no quarto ano de parceria com a TV Serra 
Dourada, o Idtech instalou novamente caixas de 
coleta em todos os postos de trabalho, abrindo 
também a oportunidade para que a população 
contribuísse com a campanha. Os colaboradores 
participaram de uma gincana de arrecadação de 
presentes e ainda fizeram as suas próprias doações. 
Foram arrecadadas 3.627 unidades, somados os 
brinquedos adquiridos com os recursos da 
Campanha do Papel Reciclado.

Campanha Natal Criança 
Feliz beneficia 24 instituições

• •
• Grupo Espírita Luz Lar Caminho de Maria • Associação Metodista de Assistência a Educação Infantil • 
Centro de Orientação • Reabilitação e Assistência ao Encefalopata (Corae) • Centro de Apoio ao Doente 
com Aids (Cada) • Associação Polivalente São José • Instituto Santa Mônica • Casa da Criança e do 
Adolescente Talitha Kum • Creche Espírita Lar Francisca de Lima • Grupo Pela Vida • Creche e Orfanato Lar 
das Crianças Pai Joaquim • Centro de Amparo Social à Criança e ao Adolescente com Câncer - Lar 
Caminho da Luz • Centro de Educação Infantil Janela para o Futuro  • Hospital Araújo Jorge • Creche 
União das Pioneiras de Goiânia • Casa Espírita Meimei • Associação Irmã da Mãe Dolorosa • Creche Vó 
Maria de Nazaré • Casa da Acolhida Cidadã • Centro de Valorização da Mulher (Cevam) • Vila São 
Cottolengo • Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida (Apae)  • Centro Espírita Vitória.

Centro de Educação Infantil Querubins  Associação de Serviço à criança Excepcional de Goiânia (Ascep) 

Confira as instituições beneficiadas:
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Apoio à Operação Abadia de Goiás: não 
à vinda de rejeitos radioativos para Goiás

O Projeto Rondon® Goiás promoveu em 
parceria com a prefeitura municipal de Abadia de 
Goiás uma ação de cidadania em protesto contra a 
instalação do depósito de lixo nuclear no município. 
Com mais de cinco mil atendimentos realizados, mais 
de mil participantes nos shows promovidos, a 
Operação Abadia de Goiás foi a maior de todas as 
ações realizadas para os moradores da cidade. O 
Idtech apoiou o grande evento, que ocorreu nos dias 
15 a 17 de julho, teve a saúde como prioridade. 

A Operação, que contou com mais de 50 
acadêmicos voluntários de nove instituições de 
ensino superior e outras dezenas de voluntários de 
Goiânia e do município, foi muito além de chamar a 
atenção para o impacto social e na saúde da popula-
ção de Abadia de Goiás caso os rejeitos radioativos 

fossem depositados por lá. Para se ter uma ideia, foi 
aferida a pressão de 175 pessoas, aplicados 179 testes 
de glicemia, realizadas 342 consultas oftalmológicas, 
realizados 110 atendimentos médicos e promovidas 
diversas palestras sobre prevenção de doenças.

Essa operação e outras ações de protesto que 
dominaram as redes de relacionamento da internet 
cumpriram com o seu objetivo. Três dias após o 
evento de cidadania em Abadia de Goiás, o Centro 
Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste 
(CRCN-CO) informou que o depósito de rejeitos 
radioativos será escolhido por meio de licitação 
pública e ficará no Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas 
Gerais. Não será mais para a cidade localizada a 24 
quilômetros de Goiânia, onde se encontra o material 
contaminado com o Césio 137.

2.327 Atendimento diversos na área de sáude

1.000 Lazer e Esporte – Brinquedos, algodão doce, pipoca

965 Vapt vupt – Emissão de documentos 

80 Atendimentos jurídicos

450 Cortes de cabelo 

200 pessoas participaram do Projeto Solidariedade.ponto.com 

64 Oficinas realizadas

Total: 5.086 

Fonte: Projeto Rondon  Goiás®

Atividades e atendimentos realizados:
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O Ambulatório Médico Especializado (AME) 
era muito mais do que um centro clínico onde 
concentrava todos os médicos especialistas de 
Aparecida de Goiânia. Seu espaço foi aproveitado 
para as principais campanhas de saúde no municí-
pio, realizadas pelo Idtech em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde. As campanhas não 
atingiam somente os usuários da unidade de saúde. 

Campanhas preventivas
para a comunidade

Com o apoio da Superintendência Municipal de 
Trânsito de Aparecida (SMTA), eram realizadas as 
blitzen da saúde, quando eram distribuídos folderes 
explicativos sobre prevenção às doenças. A maioria 
dos eventos também teve a participação dos 
voluntários do Projeto Rondon® Goiás, que encanta-
ram os usuários do Sistema Único da Saúde com a 
sua dedicação e presteza.

No dia 24 de março, cerca de 300 moradores 
de Aparecida de Goiânia participaram da campanha 
de prevenção à tuberculose, realizada em parceria 
com a Liga Acadêmica do Pulmão da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). O evento orientou sobre a 
prevenção da doença, o tratamento e forma de 
transmissão. O coordenador da Comissão de 
Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia e professor de medicina da UFG, Marcelo 
Rabahi, supervisionou os trabalhos dos 11 acadêmi-
cos voluntários do Projeto Rondon® Goiás. Eles 
entrevistaram os moradores e encaminharam os 

Dia de Combate à Tuberculose

casos suspeitos para exame. 
Ao todo foram coletadas 30 amostras para 

serem analisadas pelo laboratório do Cais Nova Era, 
unidade referência para o tratamento da doença. 
Tosse por mais de duas semanas, falta de apetite e 
cansaço excessivo são alguns dos sintomas que não 
podem ser ignorados, quando o assunto é tuberculose. 
De acordo com o professor Rabahi, ainda existe 
preconceito com a doença. “Morrem por ano cinco mil 
brasileiros com a tuberculose, que, se tratada a tempo, 
tem cura”, disse. Segundo ele, é a doença infecciosa 
que tem o maior número de óbitos no mundo. 
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No dia 31 de maio, o AME recebeu os voluntá-
rios do Projeto Rondon® Goiás para orientar a popula-
ção sobre largar com o vício do cigarro. Mais de 1.200 
aparecidenses foram informados sobre os malefícios 
do tabaco em evento promovido em parceria com a 
Liga Acadêmica do Pulmão da Universidade Federal 
de Goiás (UFG). Em uma tenda montada no estacio-
namento da unidade de saúde, os universitários 
aplicaram um teste para saber como estava o nível de 
dependência dos fumantes. Um questionário simples 
sobre os hábitos cotidianos. 

Quando a pontuação é baixa, os fumantes 
podem parar com os cigarros de forma espontânea. 
Ou então, em casos de grau elevado, é indicado que 
se procure um médico para orientar qual o melhor 
tratamento. O Projeto Rondon® colaborou com o 
trabalho voluntário de 10 acadêmicos da Liga do 
Pulmão da UFG, que ficaram das 8 às 17 horas no AME. 

O Educandário Raios Brilhantes, localizado 
atrás do prédio do AME, também recebeu os acadêmi-
cos, que orientaram as crianças de 7 a 10 anos. Cerca de 

Dia Mundial sem Tabaco

500 alunos mostraram que estão por dentro do 
assunto. Eles foram responsáveis pelos desenhos que 
enfeitaram o AME no Dia Mundial sem Tabaco. 
Liderado pelo estudante Marcos Vinícius Muniz Lemos, 
o grupo de voluntários respondeu as perguntas dos 
pequenos sobre as doenças ocasionadas pelo consu-
mo de cigarros, o que a fumaça provoca no pulmão, os 
efeitos da droga no corpo, entre outros assuntos.

A campanha sobre a psoríase, realizada no dia 
27 de outubro, em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia – Secção Goiás, teve a participação de 
mais de 260 aparecidenses portadores ou não da 
doença inflamatória da pele. Durante o evento, foram 
realizadas consultas dermatológicas e orientações por 
meio de palestras e folderes explicativos. 

Durante a campanha, foram agendadas 110 
consultas para atendimento dermatológico, sem 
contabilizar a triagem das pessoas com suspeita da 
doença. Quem teve o diagnóstico positivo foi 
encaminhado para o tratamento continuado na 
unidade de saúde. A psoríase atinge cerca de 2% 
da população mundial. Por ser pouco conhecida, a 

Dia Mundial da Psoríase 

doença muitas vezes é confundida com alergia. A 
inflamação é vista na pele e apresenta-se como 
vermelhidão e intensa descamação, que pode 
coçar ou não. 

A campanha também teve como objetivo 
esclarecer que a doença não é contagiosa. Segundo a 
dermatologista Lana Bezerra, as causas podem ser 
por predisposição familiar (fator genético), que pode 
ser estimulada pelo estresse, tabagismo ou traumas 
que levem a um desequilíbrio imunológico.  Já que é 
uma doença crônica e sem cura, o tratamento é 
fundamental para que a psoríase não chegue a 
quadros mais graves, explicou a médica da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia.
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O lançamento da Semana de Combate às 
Hepatites Virais em Aparecida de Goiânia, no dia 25 
de julho, ocorreu no AME. A campanha de prevenção 
consistiu na distribuição de panfletos e preservativos, 
palestras à população e vacinação para pessoas de 20 
até 24 anos.No primeiro dia, a unidade vacinou mais 
de 50 moradores. 

Várias palestras foram proferidas pelas 
enfermeiras sobre os tipos de hepatites, para os 
pacientes que aguardavam pela consulta especializa-
da e seus acompanhantes. A hepatite é uma doença 
sexualmente transmissível e pode ser também 
transmitida pelo sangue. A vacinação contra o vírus 
tipo B também está disponível para pessoas vulnerá-
veis à doença. Estão neste grupo manicures, tatuado-
res, tatuados, caminhoneiros, profissionais do sexo, 
usuários de drogas, bombeiros, policiais militares, 
policiais rodoviários, profissionais da saúde, agentes 
de segurança prisional, presidiários, entre outros. 

A manicure Janaína Cardoso Nogueira 

considerou uma ótima iniciativa. “Sempre coloco 
meus materiais de trabalho para a esterilização e uso 
proteção. Mas é sempre bom reforçar os cuidados”, 
disse ela, que tomou a primeira das três doses da 
vacina no AME. Além do Ambulatório, todas as 
unidades de saúde de Aparecida estiveram em 
campanha contra a hepatite, imunizando a população.

Semana de Combate 
às Hepatites Virais 

No dia 18 de novembro, voluntários de 
medicina orientaram e esclareceram as dúvidas dos 
usuários do SUS sobre a DPOC que só no Brasil atinge 
mais de 7 milhões de pessoas. O evento foi promovi-
do em parceria com a Liga Acadêmica do Pulmão da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Foi a terceira edição da Campanha de 
prevenção contra a doença promovida pelo Projeto 
Rondon® Goiás. De acordo com o acadêmico de 
medicina da UFG, Marcus Vinícius Muniz Lemos 
Souto, o envolvimento dos estudantes com a comuni-
dade é uma importante experiência durante o curso.  
Os voluntários deram palestras aos usuários que 
aguardavam consultas no AME e para os acompanhan-
tes. Além de distribuírem folderes explicativos sobre a 
doença e esclarecerem as dúvidas dos presentes. 

O cigarro é o principal vilão da DPOC, termo 
que engloba o enfisema pulmonar e a bronquite 
crônica. “Sentia minhas veias apertando e ficava sem 
fôlego facilmente, até perceber que ia chegar um 

Dia da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC)  

momento que não ia resistir mais”, contou a artesã 
Almerita Araújo de 73 anos. Ela parou de fumar, 
temendo sofrer consequências mais graves e assim, 
sentiu a melhora na qualidade de vida. “Os sintomas 
descritos na palestra eu sentia quase todos. Mas 
nunca foi diagnosticado algo mais grave no meu 
pulmão.” Ela parabenizou pela palestra que assistiu 
enquanto aguardava a consulta com cardiologista.
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