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Seriedade e transparência: 
marcas do Idtech

Em 2017, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) completou 12 anos e creditou todas as suas conquistas alcançadas 
ao longo deste tempo a quem está diretamente por trás das ações, proje-
tos e atividades da Organização Social: seus colaboradores. E se a alguns 
anos seu objetivo era mostrar a seriedade e transparência do seu trabalho 
ao povo goiano, com 12 anos ela já se sente reconhecida como um Instituto 
que prima por oferecer serviços de excelência e com otimização de resulta-
dos, mas sem nunca esquecer-se do quesito responsabilidade social.

A atuação na gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
tem sido aprovada não apenas pelos usuários da unidade, mas reconhe-
cido por outros Estados que visitam o HGG em busca de informações do 
gerenciamento que o Idtech realiza desde 2012. Além de receber mais um 
certificado da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o título nível 
3 de Acreditado com Excelência, que atesta o alto grau de qualidade nos 
serviços de saúde prestados à população, o aumento de produção assis-
tencial hospitalar, bem como a efetividade dos recursos aplicados pelo 
estado de Goiás, também chamam a atenção e motivam o interesse de 
outros governos estaduais. 

 A Central de Atendimento ao Cidadão – TeleConsulta também re-
cebeu diversas visitas do longo ano, e completou 11 anos continuando a 
proporcionar mais facilidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
que não precisam mais enfrentar longas filas para agendar suas consultas 
eletivas. O NetConsulta, site e aplicativo para o agendamento por internet 
de consultas não emergenciais, completou um ano e tem recebido feedba-
ck positivo dos usuários. Em um ano, foram 52.486 consultas agendadas 
on-line pelo aplicativo ou site.

Entre as ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo Id-
tech destaque para o Centro de Inclusão Digital do Trabalhador (CIT), que 
oferece gratuitamente curso de informática básica e em 2017 profissio-
nalizou 71 pessoas. Já o projeto Plateia Social completou cinco anos de 
inclusão por meio da cultura. Em nove edições, levou momentos únicos 
a crianças, adultos e idosos em exposições artísticas, musicais, shows de 
humor, apresentações teatrais e atividades de lazer. O Solidariedade.pon-
to.com beneficiou quatro unidades parceiras, levando a inclusão digital 
diversas crianças, jovens e adultos carentes, com necessidades especiais 
e em tratamento de dependência de drogas. Ações que mostram que a 
cidadania sempre foi um ideal para o Idtech.

Os detalhes de todos os trabalhos realizados pelo Idtech estão nas 
próximas páginas deste relatório virtual. Sobre as conquistas do Hospital 
Alberto Rassi, o (a) leitor (a) poderá ler em uma edição própria, disponibili-
zada no site www.hospitalalbertorassi.org.br. Boa leitura!

Boa leitura!
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Novos membros da Cipa do 
Idtech tomam posse

O Idtech empossou os membros da Comissão 
Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa) para o mandato 
2017. Por meio da votação dos colaboradores, foram elei-
tos o vice-presidente e suplente, Oberdan Moreira (Moto-
rista - Administração) e Max Miller Borba Papalardo (Agen-

te de Atendimento – SAMU), respectivamente. O posto de 
presidente e suplente foram ocupados por Marilia Jardim 
(Assistente Social – Administração) e Genildo Salviano So-
ares (agente de processamento CPD), indicados pela Coor-
denação Executiva da Organização Social.

Sipat aborda saúde mental e relações de trabalho

A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
(Cipa) do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) realizou a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat), entre os dias 2 e 6 de outu-
bro. Em 2017, o tema foi “Cuide bem da sua mente, é nela 
que você mora!”, e teve como foco a saúde mental. Os cola-
boradores participaram de palestras, dinâmicas de grupo e 
ainda receberam orientações sobre vida saudável.

Fisioterapeutas, acadêmicos de Enfermagem, psi-
cólogos, acadêmicos de nutrição e um sargento do corpo 
de bombeiros ministraram palestras sobre estresse, ergo-
nomia, saúde mental, primeiros socorros, alimentação sau-
dável, além da realização de teste de glicemia, aferição de 
pressão arterial e medição antropométrica.

A presidente da Cipa do Idtech, Marília Jardim, explica 
que o objetivo da Sipat é proporcionar para os colaboradores 

um evento com informações úteis sobre a prevenção de aci-
dentes de trabalho e qualidade de vida. Ela afirma ainda que 
todo o cronograma foi elaborado com muito cuidado para 
que todos pudessem aproveitar as atividades ao máximo.
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Colaboradoras participam de 
treinamento sobre Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI)

As colaboradoras do Idtech e Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, Adriane Duarte Cordeiro (Gerente de 
Documentação do Idtech/HGG), Jorgeanne Luitha (atua na 
Gerência Administrativa do HGG) e Thainá Freitas (Secreta-
ria Executiva do Idtech) participaram de capacitação sobre 
a substituição do Sistema Eletrônico de Protocolo (SepNet) 
pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O curso foi 
promovido pela Secretaria de Estado de Gestão e Planeja-
mento (Segplan), no dia 26 de janeiro.

A nova ferramenta é utilizada para a entrada de 
todos os processos públicos, de qualquer natureza e fun-
ciona como um autuador e registrador da tramitação física 
de novos processos administrativos. O superintendente da 
Central de Tecnologia da Informação da Segplan, Ricardo 
Pereira Borges, explica que não haverá mudanças na forma 
de trabalho e que o objetivo é a familiarização dos usuários 
com a ferramenta, com o mínimo de funcionalidades e al-
terações na rotina diária de trabalho.

Campanha de Carnaval é 
marcada por prevenção e 
diversão

A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
(Cipa) do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) promoveu, na última sexta-feira, 24 de feve-
reiro, que antecedeu o feriado de Carnaval, uma campanha 
de conscientização dos colaboradores sobre os riscos de 
ingerir bebida alcoólica e depois dirigir e também da impor-
tância do uso do preservativo durante as relações sexuais. 
A ação foi desenvolvida em todos os postos de trabalho e 
ficou animada com o concurso de fantasias.

A ação teve início com a exibição de vídeos infor-
mativos sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 
e, posteriormente, a entrega de preservativos para os cola-

boradores. A combinação entre álcool e direção também foi 
tema de um vídeo apresentado. O colaborador da Central 
de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta Rodrigo Nucada 
elogiou a ação da Cipa e afirmou que o efeito é muito posi-
tivo no ambiente de trabalho. 

A agente Nelcilene Xavier, colaboradora da Central 
de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta foi a grande 
campeã do concurso de fantasias no posto de trabalho. Ela, 
que se fantasiou de nega maluca, comenta que já partici-
pou de outras atividades semelhantes. Em segundo lugar 
ficou a colaboradora Ianka Mendes Block, que se fantasiou 
de deusa vermelha.
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Dia da Voz tem orientações 
e exercícios vocais nos 
postos do Idtech

Colaboradores do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) participaram de atividades 
em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado no dia 
16 de abril. As ações de iniciativa da Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (Cipa), com apoio do Núcleo de Voz 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), fo-
ram realizadas em todos os postos de trabalho.

A professora de fonoaudiologia da PUC-GO Lucy 
Jane Dantas explicou aos agentes de atendimento da 
Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta que os 
músculos da garganta, assim como qualquer outro, devem 
ser aquecidos e alongados antes de serem submetidos a 
esforços. Lucy ainda ensinou exercícios e deu dicas de cui-
dados com a voz. 

Além das palestras e exercícios vocais, todos os 
colaboradores receberam uma maçã e folders informati-
vos. A fruta é considerada uma espécie de escova de dente 

natural, pois ajuda na limpeza bucal e sua ação adstringen-
te favorece a sensação de frescor. Outro fator importante 
é que a mastigação da fruta estimula a produção de saliva, 
o que mantêm hidratada a região da garganta, evitando a 
sensação de boca seca que tanto atrapalha ao falar.

Colaboradores passam por 
treinamento sobre compras e 
contratações

Cerca de 70 colaboradores do Idtech/HGG parti-
ciparam do treinamento sobre “Compras, contratações e 
pagamentos a fornecedores”. A capacitação foi realizada no 
auditório do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG e foi 
organizada pela Coordenação Administrativa e Financeira 
(COAF) e conduzida pelo gerente de Contratos e Licitações 
do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização social gestora do HGG, Alex Lima.

O treinamento abordou as regras para compras e 
contratações, desclassificação de fornecedores, renovação 
de contratos, atestado de capacidade técnica, lançamento de 

notas fiscais, entre outros assuntos relacionados a política de 
compras e contratações no âmbito do Idtech para atender aos 
contratos de gestão firmados com o poder público estadual.

Participaram da atividade os executores de con-
trato, os membros das Gerências de Compras, Contratos, 
Contábil e Financeiro, que foram informados sobre as no-
vas alterações do regulamento de compras e contratações 
do Idtech/HGG. Alex Lima explicou que o treinamento foi 
de extrema importância por ser a oportunidade de sanar 
várias dúvidas relativas ao novo regulamento da Controla-
doria Geral do Estado de Goiás (CGE).
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Motoristas do Idtech 
disputam corrida de kart

Se nas ruas os Idtech têm de se conter ao pisar no 
acelerador, na pista de kart eles puderam extravasar. Esta 
foi a atividade em comemoração ao Dia do Motorista, ce-
lebrado no dia 25 de julho, quando dez colaboradores da 
Gerência de Logística aproveitaram o momento para des-
contrair e extravasar do estresse provocado pelo trânsito 
intenso de Goiânia.

A corrida do Idtech, que aconteceu na pista de kart 
do Shopping do Cerrado, foi cheia de emoção. Primeiro, os 

motoristas fizeram o “treino de tomada de tempo” para de-
finir as posições. Depois, a corrida foi para valer. Na ultra-
passagem, alguns se atrapalhavam e acabavam presos em 
seus próprios carros ao bater nos pneus de proteção. 

O auxiliar da Gelog Marley Alexandre, que largou 
em primeiro lugar, conseguiu manter a posição e venceu a 
corrida, seguido do motorista do HGG, Sandro Caio de Oli-
veira. Além da distribuição de medalhas e troféus, foi sor-
teado um vale-rodízio para os motoristas.
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Assessor jurídico do Idtech se 
torna membro de comissão do 
Conselho Federal da OAB

O assessor jurídico do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) Juscimar Ribeiro foi designa-
do para exercer o cargo de membro consultor na Comissão 
Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O advogado é tam-
bém conselheiro seccional e presidente da Comissão de Di-
reito do Terceiro Setor da OAB Seção Goiás (OAB-GO).

Juscimar explicou que a indicação para o cargo foi 
pleiteada pelo Conselho Seccional da OAB-GO com o obje-
tivo de ocupar espaço nacional nos temas do direito admi-
nistrativo e os ligados ao Terceiro Setor. “É uma boa opor-
tunidade de discutir assuntos do direito administrativo e do 
Terceiro Setor, área que vamos sugerir, inclusive, a criação de 
uma comissão temática específica. É um importante reco-
nhecimento do trabalho como advogado militante. Será uma 
honra e privilégio poder integrar essa comissão”, destacou.

Idtech e HGG apoiam ação 
Saúde da Mulher Encarcerada

Com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Tec-
nológico e Humano (Idtech) e Hospital Alberto Rassi – HGG, 
o Ministério Público de Goiás abriu no Dia das Mulheres, 8 
de março, o projeto Saúde da Mulher Encarcerada, no Com-
plexo Prisional. A ação atendeu presas do Presídio Femini-
no Consuelo Nasser e Casa de Prisão Provisória (CPP) com 
exames de ultrassom, mamografia, aferição de pressão, 
teste de diabetes e coleta para o exame Papanicolau (pre-
venção de câncer do colo de útero).

Idealizador do projeto, o promotor da 25ª Promo-
toria de Goiânia, Marcelo Celestino, afirmou que quando 
elaborou a ação, teve a ideia de chamar o Idtech, pois já 
havia feito iniciativa semelhante com os portadores de Xe-
roderma Pigmentoso em Araras. Segundo ele, o objetivo do 
projeto é dar atenção à saúde para a mulher em situação de 

enclausuramento e descobrir quais as doenças mais preva-
lentes no sistema prisional. 

A unidade hospitalar esteve no local com uma 
equipe de enfermagem auxiliando os trabalhos, em par-
ceria com os médicos do próprio Complexo Prisional. Fo-
ram adaptados quatro consultórios no Pronto-Socorro da 
CPP e também foi alocada uma clínica móvel da saúde da 
mulher, onde estão sendo realizados os exames de ul-
trassom e mamografia. 

A iniciativa contou também com a parceria da Su-
perintendência de Administração Penitenciária (Seap) da 
Secretaria de Segurança Pública e apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, Superintendência 
de Política de Atenção Integral à Saúde (Spais) da Secretaria 
de Estado de Saúde e da Clínica Móvel Gebramed.
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Conselho de Administração 
realiza reuniões ordinárias

O Conselho de Administração do Idtech reuniu-se 
ordinariamente por duas vezes em 2017. Na primeira reu-
nião, realizada no dia 7 de março, foi apresentado o relató-
rio de atividades de 2016, a prestação de contas da organi-
zação e renovação do contrato com o Governo de Goiás. Os 
contadores da Gerência de Apoio Contábil, Rodolfo Vieira 
e Lidiany Oliveira, fizeram as demonstrações contábeis de 
2016. De acordo com eles, o balanço foi bem positivo no 
ano, em comparação a 2015. Entre as mudanças destaca-
das, é a compra de insumos do HGG à vista, conseguindo 
preços mais competitivos.

Durante a reunião, também foram aprovadas alte-
rações no Estatuto, que tem como objetivo atender melhor 
as legislações sobre organizações sociais. Ao final, o coorde-
nador executivo do Idtech, José Cláudio Romero, elogiou en-
trevista concedida pelo conselheiro e jornalista Walterli Gue-
des, sobre o período da ditadura. Participaram da reunião os 
conselheiros: Rosane Carvalho Cardoso (presidente), Maria 
do Rosário Cassimiro, Benjamin Beze Júnior, Javier Miguel 
Magul, Valterli Leite Guedes e Eunice Machado Nogueira. 

Já no dia 29 de maio, a pauta da reunião foi a produ-
ção assistencial do HGG entre os meses de janeiro e abril de 
2017, convenção coletiva de trabalho, que discutiu os índices 
de reajuste salarial, quadros de pessoal, tabelas de salários e 
gratificações e reajuste do valor do vale alimentação e refei-
ção, além do organograma do HGG e a inclusão do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), entre outros assuntos.

Conselho se reúne com 
prefeito Iris Rezende

O Conselho de Administração do Idtech se reuniu 
com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O objetivo do encon-
tro foi apresentar os atuais conselheiros ao prefeito, além de 
destacar ações do instituto e parcerias desenvolvidas com o 
poder público municipal. O secretário Municipal de Planeja-
mento Urbano e Habitação, Agenor Mariano, e o secretário 
de Governo da Prefeitura de Goiânia, Samuel Almeida, tam-
bém participaram da reunião, realizada no dia 6 de junho.

O assessor jurídico do Idtech, Juscimar Ribeiro, 
destacou que o conselho é representado pela sociedade ci-
vil organizada, além de representantes de órgãos públicos, 
colocando a instituição à disposição do prefeito e fazendo 
votos de uma boa administração na nossa Capital.

O prefeito Iris Rezende elogiou a atuação do Idtech 
e relembrou parcerias feitas com o instituto nas suas ad-
ministrações à frente da prefeitura de Goiânia desde 2006. 
“Fico muito feliz em receber aqui um conselho sério e muito 
qualificado como este e parabenizo pela preocupação em se 
apresentarem a mim. Toda semana recebo empresas e gru-
pos com projetos admiráveis e eu, que sou um amante da 
criatividade, me sinto muito honrado em ter a oportunidade 
de estudar novos projetos, com foco na inovação”, destacou.

Participaram também da audiência os conselheiros 
Rosana Carvalho Cardoso, Benjamin Beze Júnior, Valterli 
Leite Guedes, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, 
Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário 
Cassimiro, além do coordenador Executivo, José Cláudio 

Pereira Caldas Romero, do coordenador Administrativo-Fi-
nanceiro, Lúcio Dias Nascimento; do coordenador de Re-
gulação Assistencial, Rafael Gouveia Nakamura; gerente de 
Contratos e Licitações, Alexandro Jorge Lima; e a então as-
sessora de Planejamento, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro.
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Novos conselheiros são 
eleitos e empossados

O Conselho de Administração do Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) elegeu e 
empossou três novos conselheiros. A solenidade foi reali-
zada durante Assembleia Geral Extraordinária, realizada no 
dia 31 de agosto, no auditório do Hospital Estadual Alberto 
Rassi - HGG, que é gerido pela organização social.

Tomaram posse o advogado Wagner Nogueira da 
Silva, membro da Comissão de Direito de Terceiro Setor da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO); a 
artista plástica Helena Vasconcelos, curadora voluntária do 
Projeto Arte no HGG; e o médico reumatologista Nilzio An-

tônio da Silva, membro da Academia Goiana de Medicina e 
professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A presidente do Conselho de Administração do Idtech, 
Rosana Carvalho Cardoso, conduziu o processo de votação e 
posse, destacando que a assembleia recebia com satisfação 
os novos membros. O conselheiro do Idtech e presidente da 
Associação Goiana de Imprensa (AGI), Valterli Guedes, também 
deu as boas vindas aos novos integrantes e destacou a atu-
ação da instituição. “Parabéns por terem aceito este convite 
para compor o conselho de uma entidade tão valorosa. Podem 
ter certeza que estão se integrando a uma ótima equipe”, disse.

Assessor jurídico palestra em 
seminário sobre Terceiro Setor

O assessor jurídico do Idtech, Juscimar Ribeiro, foi 
um dos palestrantes do IV Seminário Poder Público e Tercei-
ro Setor: as parcerias na cultura. O evento foi realizado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), 
Escola Superior de Advocacia (ESA) e Comissão de Direito do 
Terceiro Setor da seccional, da qual Juscimar é presidente. O 
seminário aconteceu em março, no Auditório da ESA.

O evento contou também com palestras de Clau-
dinéli Ramos, da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo; Anderson Máximo de Holanda, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte de Goiás; Carlos Gradim, dire-
tor-presidente do Instituto Odeon (Museu de Arte do Rio); 
do consultor Flávio Alcoforado; do produtor cultural Mar-
celo Carneiro; do presidente do Instituto Orquestra Filar-
mônica de Minas Gerais, Diomar Silveira; e de Nasr Chaul, 
da Superintendência Executiva de Cultura da Secretaria de 
Estado de Educação, Cultura e Esporte.
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Contas e relatório de 
gestão são apresentados 
em Assembleia

O Conselho de Administração do Idtech realizou 
uma Assembleia Geral Ordinária com seus membros e co-
laboradores da Organização Social. Durante a reunião, fo-
ram aprovadas as prestações de contas do ano de 2016 
e o relatório de gestão da entidade e do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, gerenciado pelo Idtech desde o ano de 2012. 
O encontro aconteceu no Hotel Comfort, no Setor Oeste, no 
dia 10 de março.

A apresentação do Relatório de Gestão foi feita 
pelos colaboradores responsáveis por cada área, que ex-
plicaram as principais ações e conquistas do ano de 2016. 
Os resultados financeiros da Instituição foram apontados 

pelos contadores da Gerência de Apoio Contábil, Rodolfo 
Vieira e Lidiany Oliveira.

A presidente do Idtech, Rosana Carvalho explicou 
que o instituto tem reforçado sua credibilidade. “Esses resul-
tados são frutos do trabalho de vocês que colaboram com 
o sucesso. Estou muito otimista”. O então diretor técnico do 
HGG, Rafael Nakamura destacou que mesmo com o cenário 
sendo de crise, o hospital manteve o padrão de qualidade 
assistencial, garantindo a manutenção do nível 2 de acredi-
tação hospitalar. Já o padre Rafael Magul, membro do Con-
selho do Idtech, ressaltou que o Hospital Alberto Rassi não 
só manteve a qualidade, mas melhorou o serviço prestado.

Teleconsulta comemora 11 anos
Há 11 anos os usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) não precisam mais enfrentar longas filas para agen-
dar suas consultas eletivas, ou seja, que não são casos de 
urgência, com clínico geral, pediatra, ginecologista e obste-
tra. Desde 2006, quando foi inaugurada a Central de Aten-
dimento ao Cidadão - Teleconsulta, marcar o atendimen-
to na rede básica se tornou rápido e prático. No dia 4 de 
agosto, o serviço comemora aniversário e celebra o agen-
damento de mais de 6,1 milhões de consultas na Capital.

A especialidade mais buscada é o clínico geral, que 
contou com mais de 2,8 milhões de consultas agendadas 
nesses 11 anos. Ginecologia e obstetrícia e pediatria soma-
ram mais de 3,3 milhões de consultas agendadas.

O NetConsulta também faz aniversário, celebran-
do seu primeiro ano de funcionamento. Em um ano, foram 
52.486 consultas agendadas on-line pelo aplicativo ou site.

A tecnologia foi lançada pela Prefeitura de Goiânia/
Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Idtech. 
O aplicativo de celular é a versão virtual do serviço realiza-
do pelo Teleconsuta, em que o usuário pode agendar seu 
atendimento on-line em qualquer um dos 35 Cais, Ciams e 
Centros de Saúde da capital, com exceção das unidades de 

Estratégia da Saúde da Família (ESF). Os usuários podem 
escolher as unidades mais próximas da sua localização atu-
al, já que o sistema utiliza GPS para o georreferenciamen-
to. As consultas também podem ser agendadas pelo site 
http://netconsulta.idtech.org.br/.
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Serviço

A Central de Atendimento ao Cidadão – Telecon-
sulta é responsável pelo agendamento de consultas não-
-emergenciais para a atenção básica, com clínicos gerais, 
pediatras e ginecologias e obstetras. O número de contato 
é 0800-646 15 60 e o horário de funcionamento é todos os 
dias, inclusive finais de semana das 7 às 19 horas.

O Teleconsulta é uma tecnologia patenteada pelo 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idte-
ch), organização social contratada pela Secretaria Municipal 
de Saúde. O Instituto foi responsável pela estruturação do 
serviço, que além de fazer o agendamento, é organiza as 
vagas de todas as unidades de saúde, aumentando a pro-
dutividade e permitindo um acesso democrático dos usuá-
rios às vagas.

Sede do Teleconsulta
recebe visitas institucionais

Em 2017, a sede da Central de Atendimento ao Cida-
dão – Teleconsulta recebeu visitas institucionais. A primeira 
foi do vereador da Capital Oséias Varão (PSB), no dia 7 de ju-
nho. Ele conheceu o atendimento do call center e a estrutura 
que o Idtech  fornece para o funcionamento do serviço.

Acompanhado por sua assessora Iraídes Calixto, 
Oséias foi apresentado ao trabalho desenvolvido pela Organi-
zação Social, tirou dúvidas e conheceu também as ações de-
senvolvidas pelo Idtech no Ciams do Novo Horizonte, Central 
de Processamento de Dados (CPD) e Complexo Regulador. 
Para o vereador, a gestão do Idtech demonstra a moderniza-
ção que a atividade pública precisa. Ele destacou ainda que o 
trabalho desenvolvido no Teleconsulta é de extrema impor-
tância para a população. Oséias ressaltou que ficou muito sa-
tisfeito com a estrutura e os resultados apresentados.

No dia 20 do mesmo mês foi a vez do vereador Jorge 
Kajuru (PRP). O vereador aprovou a gestão do Idtech à frente do 
contact center. “É um trabalho muito bem desenvolvido. Preci-
samos levar ao conhecimento da Câmara Municipal, como um 
todo, e da secretária municipal de Saúde, Fátima Mrue”, disse.

A secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrue, visitou a sede do Teleconsulta. O objetivo da visita foi 
apresentar à secretária como funciona o serviço de agen-
damento de consultas eletivas na rede básica de saúde da 
Capital. A visita foi realizada no dia 8 de agosto.

Fátima afirmou que a reunião e a visita já estavam 
agendadas há um tempo, mas que só naquele momento pu-
deram ser efetivadas. “O objetivo era conhecer o serviço que já 
presta essa assistência para a população de Goiânia há tantos 
anos, e eu vim ver de perto como funciona”, destacou a secre-
tária, que completou dizendo que já havia se reunido com os 
diretores, mas não conhecia o serviço de perto ainda.

A secretária elogiou o Teleconsulta e disse estar 
satisfeita com o serviço que é prestado à população. “Eu 
considero que o serviço é de excelência, inovador, que con-
segue um alcance muito grande pra população aqui. Pelo 
que eu pude ver, o serviço se desenvolveu muito, tenho 
certeza que ele tem capacidade plena de atender a popu-
lação atual de Goiânia e está preparado para mais do que 
isso. É realmente excelente, fiquei impressionada”, exaltou.
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Equipe AGIR/CRER conhece 
metodologia de prestação de 
contas do Idtech/HGG

A equipe do Idtech recebeu no Hospital Alberto 
Rassi (HGG), equipe da Associação Goiana de Integraliza-
ção e Reabilitação (AGIR)/ Centro de Reabilitação e Rea-
daptação Dr. Henrique Santillo (CRER) a fim de conhecer o 
processo interno de prestação de contas executado pelo 
Idtech para a consultoria W. Taborda/Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO), que se iniciou em junho na AGIR/CRER.

Rodolfo Vieira, da Gerência de Controladoria do Id-
tech, Fernanda Americano, da Assessoria de Controle In-
terno, Adonai Andrade e Edgar Rodrigues, da Assessoria de 
Tecnologia, e Tatiane Lemes, da Assessoria de Planejamen-
to, receberam os cinco representantes da AGIR/CRER, das 
áreas de TI, Contabilidade e Planejamento.

O administrador do CRER, Paulielio Alves da Silva, 
avaliou como positivo o encontro e espera que no futuro 
possam contribuir também com a experiência do grupo. 
“Foi muito bom, pois a equipe do Idtech já está fazendo 
este trabalho através do sistema W. Taborda, que para nós 

é uma novidade. Por isso, buscamos esse auxílio através do 
conhecimento que eles já têm para poder, posteriormente, 
também agregar com as informações que nós passaremos 
a inserir a partir de agora”, avaliou.

Estudantes de Publicidade 
e Propaganda da PUC-GO 
visitam Idtech

Estudantes do curso de Publicidade e Propagan-
da da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
visitaram a sede do Idtech em setembro. O objetivo da vi-
sita foi conhecer o trabalho que o Instituto faz na área de 
responsabilidade social, sua atuação e projetos. A iniciativa 
é um trabalho de pesquisa da disciplina de Comunicação 
Institucional do curso.

Recebidos pela equipe da Gerência de Serviço 
Social, o grupo formado por quatro estudantes conver-
sou com as assistentes sociais, andou pela sede do Ins-
tituto e conheceu a Central de Atendimento ao Cidadão 
– Teleconsulta.

Estudante do 8º período, Gustavo Henrique Maria-
no Ulisses, de 23 anos, falou em nome do grupo, elogiou 
o trabalho do Instituto e avaliou como muito proveitosa a 
visita. Disse ainda que foi muito esclarecedor falar com as 
assistentes sociais, entender como funcionam os projetos 
e ver o engajamento dos colaboradores.

A gerente do Serviço Social, Sandra Costa Ferreira, 
achou interessante a iniciativa do curso por contribuir para 
ampliar os conhecimentos teóricos e práticos sobre o deta-
lhamento das ações desenvolvidas e os serviços prestados 
à comunidade por instituições e que, na maioria das vezes, 
não são divulgados.
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Gerência de Serviço Social 
participa de Conferência 
Municipal

As assistentes sociais do Idtech, Sandra Costa, 
Marília Jardim e Sônia Marques participaram da 12ª Confe-
rência Municipal de Assistência Social de Goiânia, realizada 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social da Capital. O 
tema da conferência foi a “Garantia dos direitos no fortale-
cimento do Sistema Único da Assistência Social (Suas)” e 
teve como objetivo discutir a política de assistência social 
no município e programar ações para os próximos anos.

Polícia Militar homenageia 
assessor jurídico do Idtech

O assessor jurídico do Idtech Juscimar Pinto Ri-
beiro, foi homenageado pela Polícia Militar do Estado de 
Goiás (PMGO). O advogado recebeu a Medalha da Ordem 
do Mérito Tiradentes Grau Comendador pelos relevantes 
serviços prestados à Corporação. A medalha foi entregue 
em solenidade militar que marca o aniversário de 159 anos 
da PMGO, e foi realizada na Academia de Polícia Militar, no 
Setor Leste Universitário. A medalha é entregue em home-
nagem a pessoas da sociedade civil que contribuem com 
ações diretas ou de interesse da corporação. Juscimar foi 
escolhido como homenageado pelo seu trabalho como 
conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seção Goiás (OAB-GO) e por sua militância na advocacia.

Juscimar disse que se sentiu muito honrado, pois 
recebeu a homenagem de uma instituição centenária. 
“Nesse momento de crise que a nossa sociedade vive, ter o 
reconhecimento de uma instituição como a PMGO é motivo 
de muito orgulho e responsabilidade”, disse.

De acordo com Sandra, o evento foi um espaço 
destinado à elaboração de propostas e melhorias da as-
sistência social no município, já que desses espaços saem 
as leis que regem a assistência social e a reformulação de 
alguns itens do Suas. A Gerente de Serviço Social do Idte-
ch disse ainda que a conferência foi muito produtiva, pois 
contou com representação de usuários, sociedade civil e 
governo na discussão de propostas de melhoria.
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Assessor jurídico participa 
de evento sobre governança 
pública-privada

O assessor jurídico do Idtech Juscimar Ribeiro foi 
um dos palestrantes do evento Governança Pública-Pri-
vada, realizado no Auditório Costa Lima, da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás. O evento foi proposto pelo 
presidente da Comissão da Saúde e Promoção Social, de-
putado Lincoln Tejota (PSD), e teve como objetivo debater 
as principais tendências e inovações existentes nos novos 
modelos organizacionais da área de gestão em saúde. 

Participaram também como palestras o superin-
tendente executivo do Instituto Consolidar, Renato Gomes; 
o diretor do Hospital Estadual Azevedo Lima, do Rio de Ja-
neiro, e membro da Rede Parceiras Público-Privada, Tiago 
Velloso; e a doutora em Comunicação e Cultura, Tânia Fur-
tado, que tem pós-doutorado em Planejamento e Avalia-
ção de Serviços em Saúde.

Juscimar explanou sobre a experiência de implan-
tação de organizações sociais na gestão das unidades 
hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. O 
advogado destacou que esse processo de transferência 
vem se incrementando desde 2012, abordou o contexto 
em que esse modelo foi implementado, os marcos legais, 
vantagens e dificuldades para implantação, resultados 
atingidos e as perspectivas para a continuidade desse 
modelo na gestão das unidades hospitalares da Saúde 
estadual. Em sua fala, o assessor jurídico destacou a ex-
periência da implantação da gestão pelo Idtech no âmbito 
do Hospital Alberto Rassi - HGG, abordando as dificulda-
des operacionais e estruturais encontradas, e fez uma 
avaliação do trabalho de gestão de organização social em 
unidades hospitalares.

Central de Regulação 
homenageia colaboradores 
do Idtech 

A Central de Regulação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia homenageou os colaboradores do Idte-
ch pelo trabalho prestado na unidade. O superintendente 
Glaydson Jerônimo da Silva agradeceu a equipe durante 
um lanche especial e ressaltou a competência de todos. 
O coordenador Executivo do Idtech, José Cláudio Romero, 
elogiou a iniciativa. “Ficamos felizes com o reconhecimento 
da Secretaria em relação ao trabalho da nossa equipe. O 
Instituto sempre buscou e continuará buscando o melhor 
desempenho dentro da saúde municipal”, disse.

O último dia de 85% dos colaboradores do Idtech na 
Central de Regulação e outros postos de trabalho como o 
192 – SAMU e Central de Processamento de Dados (CPD) 
foi dia 24 de setembro. Após 10 anos de contrato com o 
Instituto, a Prefeitura de Goiânia alegou dificuldades finan-

ceiras para manter a parceria e, de forma consensual, as 
duas partes decidiram encerrar os trabalhos
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Assessor técnico participa 
de curso na Celg

O assessor técnico do Idtech/HGG, Daniel Régis, 
participou do curso “Gestor de conta de energia”, na Celg 
Distribuição. Ministrado por Tomaz Nunes Cavalcante Neto, 
que é engenheiro, professor da Universidade Federal do 
Ceará e especialista em Economia de Energia, a iniciativa 
beneficiou grandes consumidores e abordou sobre custos 
de energia elétrica, conceitos tarifários e leitura técnica da 
fatura de energia elétrica.

De acordo com Daniel Régis, durante o curso fo-
ram apresentadas várias formas para acompanhamento 
da conta de energia. Ele explicou que para grandes con-
sumidores, que é o caso do HGG, é possível verificar se os 
impostos corretos estão sendo pagos, e ainda optar pela 
faixa de demanda diferenciada em épocas de alto e baixo 
consumo, entre outros benefícios.

Idtech é qualificado como 
Organização Social de
Pesquisa Científica

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) foi qualificado pelo Governo de Goiás, como 
Organização Social de Pesquisa Cientifica. O decreto foi pu-
blicado na edição do dia 26 de outubro, do Diário Oficial do 
Estado de Goiás. A partir desta data o Instituto ficou apto 
para participar e firmar contratos de gestão com o Governo 
nesta área. Para obter a qualificação, o Idtech apresentou 
documentação do Instituto e do seu corpo técnico e direti-
vo, sendo demonstrado ter notória capacidade profissional 
e idoneidade moral.

De acordo com o coordenador de Ensino e Pes-
quisa do Idtech, Marcelo Rabahi, a qualificação do Idtech 
como Organização Social de Pesquisa Científica é o re-
conhecimento por aquilo que ele vem desenvolvendo na 
área da saúde. Ele destacou que o Idtech realiza um exce-
lente trabalho no Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG 

que é um hospital de ensino, que engloba tanto a parte 
assistencial quanto a parte de pesquisa. “Essa qualifica-
ção com certeza expande novos horizontes para essas 
ações o Idtech”, ressaltou.

Idtech participa do I Simpósio 
Nacional de Gestão Pública e 
Privada

O Idtech marcou presença na primeira edição do Sim-
pósio Nacional de Gestão Pública e Privada. O evento, que 
propôs uma discussão pioneira sobre desafios da gestão na 
área da Saúde e Educação em Goiás, foi realizado pela Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O tema 
principal discutido foi a relação público/privada no mundo con-
temporâneo: organizações sociais (OS), avanços e desafios 

para uma gestão de alta performance, da saúde e educação. 
O coordenador administrativo-financeiro do Idtech, Lúcio Dias 
Nascimento, destacou que ficou evidenciado durante o evento 
a profissionalização da gestão das unidades estaduais de saú-
de geridas pelas OSs, e grande parte delas são instituições de 
saúde acreditadas pela ONA. Participaram também do evento 
o coordenador executivo do Idtech, José Cláudio Romero, e ge-
rente de contratos do Idtech, Alex Lima.
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CPD processa mais de 164 mil 
fichas da saúde em 2017

Gerenciada pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) até o mês de setembro, a 
Central de Processamento de Dados (CPD) da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia digitalizou 164.279 fichas 
em 2017. Estes documentos são relacionados ao atendi-
mento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) nas 
unidades de saúde, visitas domiciliares, investigação e no-
tificação dos casos de dengue, programas de atenção bási-
ca, entre outras ações desenvolvidas pela Secretaria.

Dentre o total de fichas processadas no ano, 
87.882 documentos foram relacionados ao E-SUS, uma 
estratégia do Ministério da Saúde para reestruturar e in-
tegrar as informações da Atenção Básica em nível nacio-
nal. Inseridas nesta categoria, estão as fichas de atividade 
coletiva e individual, visitas domiciliares, e procedimentos. 
Além do E-SUS, os agentes de processamento também 
atuaram na digitalização dos documentos de Declaração 
de Nascido Vivo, Declaração de Óbito, Ficha de Notificação 
de Dengue e Ficha de Investigação de Dengue.

Complexo Regulador de 
Goiânia realiza 118 mil 
atendimentos em 2017

O Complexo Regulador da Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia realizou 115.811atendimentos, re-
ferentes a protocolo, avaliação, encaminhamento de pa-
cientes em 2017. O serviço é responsável por organizar o 
fluxo de pacientes de urgência e emergência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como pedidos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), cirurgias de emergência e outros pro-

cedimentos de média e alta complexidade. Deste número, 
1.774 atendimentos foram relativos a encaminhamentos 
de UTI neonatal e pediátrica.

O posto de trabalho foi gerenciado pela Prefeitura 
de Goiânia em parceria com o Idtech até o mês de setem-
bro, quando, de forma consensual, as duas partes decidi-
ram encerrar os trabalhos.
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Teleconsulta e NetConsulta 
realizam mais de 384 mil 
agendamentos em 2017

A Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsul-
ta e NetConsulta realizaram juntos 384.600 agendamen-
tos em 2017, mantendo a média de consultas marcadas 
no ano anterior. Os agendamentos são para atendimento 
na rede municipal de saúde, nos Centros de Atenção Inte-
gral à Saúde (Cais), Centros Integrados de Atenção Médico 
Sanitária (Ciams) e outros Centros de Saúde, com médicos 
das especialidades de clínica geral, ginecologia e obstetrícia 
e pediatria. Os serviços são gerenciados pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

A especialidade mais procurada pelos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) continua sendo a Clínica Ge-
ral, com 190.508 agendamentos. Outras 102.247 marca-
ções foram para as especialidades de Ginecologia e Obste-
trícia, e mais 91.845 para Pediatria.

Somente pelo NetConsulta foram realizados 
52.486 agendamentos em 2017. O sistema é a versão 
virtual do serviço de marcação de consultas eletivas (não 
emergenciais) para clínico geral, pediatria, ginecologia e 
obstetrícia, a Central de Atendimento ao Cidadão – Tele-

consulta. O aplicativo, que já está consolidado para os usu-
ários da rede básica de saúde da capital, foi lançado pela 
Prefeitura de Goiânia/Secretaria Municipal de Saúde, em 
parceria com o Idtech, em agosto de 2016.

Ciams Novo Horizonte tem 
aprovação de 99% dos usuários

Já com três anos sob gestão do Idtech, o Centro In-
tegrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Setor Novo 
Horizonte continua sendo avaliado positivamente pelos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município. A 
pesquisa de satisfação do usuário, realizada diariamente, 
mostrou que, em 2017, 99% dos pacientes avaliaram posi-
tivamente o acolhimento, sendo que 82,25% consideraram 
ótimo e 16,75%, bom. A pesquisa foi realizada de janeiro a 
dezembro com 4.663 usuários que avaliaram o sistema de 
senhas, recepção e colaboradores.

Com know how em atendimento humanizado, a 

equipe do Idtech está presente na recepção central, na 
emissão de vale-exames (chamados popularmente de 
chequinhos) e de agentes do tipo “Conte Comigo” que 
são destinados para dar informações aos usuários e en-
caminhá-los para o serviço que procuram. Ao todo, 21 
colaboradores da Organização Social atuam na unida-
de básica de saúde. Diariamente, os usuários do Ciams 
Novo Horizonte respondem à pesquisa de satisfação. O 
questionário avalia itens como a cordialidade e educa-
ção dos atendentes, conforto da recepção, sistema de 
senhas e outros.
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Novas tecnologias são 
implantadas no HGG

Em 2017, Assessoria de Tecnologia da Informação 
(Astec) do Idtech implantou diversas melhorias no Hospital 
Estadual Alberto Rassi - HGG. A primeira foi a alta ambula-
torial, que entrou em uso na unidade após diversas modifi-
cações. Ela permite a programação de alta e principalmen-
te esse acompanhamento, que é mostrado nos painéis de 
indicadores das alas. O objetivo principal desse sistema é 
acompanhar e identificar gargalos na produção do hospital.

Também foi implantado Painel de Indicadores nas 
unidades de internação. Todas as alas contam com televi-
sores que mostram os status dos pacientes, como quem 
foi evoluído e quem não foi, tempo de internação prolon-
gado, entre outras informações. Também foi implantado o 
Observatório de Consultas, site para solicitações de retor-
no, impressão de agendamento ou cancelamentos.

A ferramenta Zabbix utilizada para monitoramento 
de redes, servidores e serviços para monitorar a disponibi-
lidade, experiência de usuário e qualidade de serviços, pas-
sou a ser utilizada juntamente com a ferramenta Grafana. 
Essa combinação começou a ser implantada no HGG e na 
sede do Idtech no final de 2017. Hoje é possível monitorar 
os ativos com gráficos e mensagens em tempo real, inclu-
sive com interação com Telegram.

Em setembro de 2017, a Astec desenvolveu uma 

ferramenta para atender uma determinação da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) para publicar a fila 
de cirurgias e exames. A ferramenta lê a parte de exames 
diretamente do Sistema MV e, a de cirurgias, a partir de um 
banco de dados. 

Já em outubro, o beira leito foi testado e implanta-
do com sucesso no hospital, um sistema desenvolvido pela 
MV para a dispensação de medicamentos e checagem na 
beira do leito do paciente, via dispositivo móvel ou com-
putador. “A prescrição do médico já gera uma solicitação 
na farmácia, que faz a dispensação do medicamento e o 
identifica através de código de barras” explica a Diretora de 
Enfermagem do HGG, Natálie Alves Andraschko. Esse códi-
go é único e identifica o lote e validade do produto, além de 
garantir sua rastreabilidade.

Ao ir ao leito medicar o paciente, a enfermeira pre-
cisa identificar o paciente através de uma pulseira com có-
digo de barras, que já acusará a medicação que precisa ser 
ministrada naquele horário. Só então, a medicação rotulada 
é verificada pelo aparelho. “Se estiver com o medicamento 
de outro paciente, o dispositivo informará o engano, garan-
tindo que o medicamento prescrito pelo médico seja real-
mente o que está sendo dispensado, na hora e no paciente 
correto”, ressalta Natálie.
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Sistema é adaptado para 
segurança em transações 
bancárias

A Assessoria de Tecnologia da Informação (Astec) 
do Idtech fez a parametrização do sistema para geração 
de arquivos de remessa bancária CEF CNAB 240, da Caixa 
Econômica Federal. O sistema MV foi configurado e adap-
tado para trabalhar com as instituições financeiras a fim de 
eliminar os pagamentos em cheque. Desta forma, todos os 
pagamentos podem passar a ser eletrônicos com apenas 
troca de arquivos entre as entidades.

Segurança de rede
A Sede do Idtech e a Central de Atendimento ao Ci-

dadão – Teleconsulta tiveram seus sistemas de segurança 
de rede totalmente trocados. Agora é utilizado o sistema 
operacional PFSENSE para proxy e firewall. De acordo com 
o gerente de infraestrutura do Idtech, Thiago Roberth, tal 
medida propicia melhor segurança, já que temos agora an-
tivírus direto na navegação e trânsito de dados. “O Pfsense 
é uma dos sistemas mais utilizados para essa finalidade e 
permite maior facilidade no acompanhamento do consu-
mo, usuários, entre outros dados”, explicou.

Idtech adquire novo servidor 
para gestão de folha

Durante o ano de 2017 o sistema de gestão de fo-
lha de pagamento e Recursos Humanos do Idtech atingiu a 
maturidade de funcionamento, com sua utilização tanto na 
sede como no HGG. “Tal maturidade nos permitiu a aquisi-

ção de um servidor específico para essa funcionalidade, de 
forma a garantir maior poder de processamento e memória 
para esse serviço”, explica o assessor de Tecnologia da In-
formação do Idtech, Adonai Andrade.
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Tecnologia a favor do 
ensino e da pesquisa

Em 2017, a tecnologia também foi utilizada para 
a ampliação dos canais de ensino e pesquisa do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG. Foi concluída a instalação 
do cabeamento de fibra que interligou a unidade à Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP. Para isso, foi cedido 
um link de 50mbs, que atua como link redundante - caso 
um dos links pare de funcionar é possível utilizar este para 
continuidade de acesso à internet - e também permite que 

No-break garante continuidade 
em interrupções de energia 
elétrica

Após mais de cinco anos, as baterias do no-break 
da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta fo-
ram trocadas. O objetivo foi garantir uma maior estabilida-
de nas faltas de energia.

Com as constantes quedas de energia no Setor 
Oeste, sempre que ocorriam picos de eletricidade alguns 
andares do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG, o que 
gerava perda de conexões com os sistemas e rede nessa 
oscilação. Para evitar esses transtornos, foram adquiridos 
sete no-breaks que foram estão instalados nos racks da 
unidade, resolvendo este problema.

as saídas de conexão da rede wifi gratuita saiam por ele, 
deixando a internet disponibilizada na unidade especifica-
mente para as funções administrativas e assistenciais.

Juntamente com a rede RNP houve a implantação 
da Rede Universitária de Telemedicina – RUTE, com dispo-
nibilização de equipamento de videoconferência e televisão 
para essa finalidade, que hoje tem uma sala específica lo-
calizada no quinto andar do HGG.
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Call Center OVG é transferido 
sem interrupção do atendimento

Em agosto de 2017, com a necessidade da entrega 
do prédio da Central de Processamento de Dados (CPD), o 
call center do Programa Bolsa Universitária da Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) precisou ser migrado para a 
sede do Idtech. Foram solicitadas novas linhas de telefonia 
à empresa Oi e, com as linhas já instaladas, programou-
se a virada do 0800 do programa, além da instalação das 
máquinas e transferência dos agentes no mesmo momen-
to. “A mudança aconteceu de forma transparente à quem 
precisava ligar no 0800, tendo o tempo de interrupção pra-
ticamente nulo”, explicou o assessor de Tecnologia da Infor-
mação do Idtech, Adonai Andrade.

Astec desenvolve sistema para 
controle de contratos

A Astec desenvolveu o sistema GESCON para con-
trole de contratos. Neste novo sistema, os formulários 
de pagamentos são integrados, eliminando o documento 
em Word. O sistema ainda envia aos gestores alertas por 
e-mail do vencimento dos contratos, com a finalidade de 
evitar problemas de não renovações e permite, ainda, a ge-
ração de diversos relatórios além do acompanhamento de 
saldos de contratos.

Sistema de Escala e 
Requerimentos online

A Assessoria de Tecnologia da Informação do Idte-
ch desenvolveu e implantou o sistema de escala de traba-
lho e de requerimentos de abonos de faltas e hora no Hos-
pital Estadual Alberto Rassi - HGG. Anteriormente, todas 
as solicitações dessa natureza eram realizadas presencial-
mente na Gerência de Pessoal do HGG com papel, que era 
necessário ser tramitado internamente e também levado 
à sede do Instituto para justificativas e assinaturas. Com o 
sistema totalmente eletrônico, os colaboradores e chefias 
preenchem e avaliam os requerimentos e dão parecer de 
qualquer computador do hospital.





05
Responsabilidade
Social
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Centro de Inclusão Digital do 
Trabalhador (CIT) forma 71 
alunos em curso de informática 

Ação de responsabilidade social do Idtech, o Centro 
de Inclusão Digital do Trabalhador (CIT) ofereceu gratuita-
mente curso de informática básica durante 2017. O treina-
mento tem duração de 40 dias, em que o aluno aprende so-
bre sistema Windows, pacote Office e navegação na Internet. 

O projeto foi criado em 2010 e tem o objetivo de 
capacitar profissionais que estão fora do mercado de traba-
lho e, em 2017, profissionalizou 71 pessoas. As aulas foram 
realizadas na Central de Processamento de Dados (CPD) do 
Idtech, de segunda a sexta-feira, no período vespertino.

No decorrer do ano, três turmas foram formadas 
e certificadas. Em uma delas estava Antônia Oliveira Araú-
jo da Silva, de 56 anos. Ela conta que teve uma experiên-
cia especial, pois dividiu a sala com sua filha Juliana Dayse 

Araújo da Silva. “Eu já sabia algumas coisas, mas o curso foi 
extremamente importante para aperfeiçoar os meus co-
nhecimentos. Para mim foi mais especial ainda, pois as au-
las proporcionaram um desenvolvimento importantíssimo 
para minha filha. Além dos conhecimentos de informática, 
ela desenvolveu segurança e fez amizades na turma. Fiquei 
muito feliz”, afirmou.

Marcos de Oliveira Kreimer, de 62 anos, buscou o cur-
so para iniciar seus conhecimentos em informática. Ele expli-
cou que o principal atrativo, inicialmente, foi a gratuidade das 
aulas, já que cursos de qualidade normalmente são pagos. 
“Não poderia perder a chance de ter um novo conhecimen-
to sem pagar nada. A informática hoje é algo imprescindível, 
quem não sabe é quase considerado analfabeto”, ressaltou.
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Plateia Social promove 
inclusão por meio da cultura

Em 2017, o projeto Plateia Social completou cinco 
anos de inclusão por meio da cultura. Neste período, crian-
ças, adultos e idosos foram levados a exposições artísti-
cas, musicais, shows de humor, apresentações teatrais e 
atividades de lazer. Públicos diversos são beneficiados pelo 
projeto, desde moradores de bairros periféricos da Capital 
a beneficiados por assistência filantrópica. O Plateia Social 
é financiado por parceiros do Instituto, que cedem ingres-
sos para que o projeto possa ser realizado e contemplar o 
maior número possível de pessoas. 

Neste último ano, foram realizadas nove edições 
do Plateia Social, todas de peças teatrais. Muitos dos parti-
cipantes foram a um espetáculo artístico pela primeira vez, 
como William Carlos da Silva, que conferiu a peça “O Topo 
da Montanha”, no Teatro Rio Vermelho, e aprovou a iniciati-
va do Idtech.  “É a primeira vez que venho teatro na minha 
vida. É muito maravilhoso. Fiquei impressionado com o ta-
manho do público, porque estou acostumado a ir a estádio 
de futebol, em palestras, mas no teatro eu nunca tinha vis-
to e estou achando uma beleza”, disse.

O coordenador do grupo Senhoras do Cerrado, uma 

das entidades atendidas pelo projeto, Wadson Arantes 
Gama, considerou a atividade um importante instrumen-
to de inclusão social. “O Plateia Social é formidável, porque 
essas pessoas têm dificuldades financeiras de entrar nes-
ses lugares e, com essa oportunidade, faz com que elas en-
riqueçam ainda mais o nosso trabalho”, destacou.

Os espetáculos foram acompanhados por pessoas 
assistidas pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
(Apae), Associação dos Idosos do Balneário Meia Ponte, 
Associação Mãe Dolorosa, Associação Polivalente São José, 
Casa de Caridade Rosa Mística, Centro de Apoio ao Doente 
com Aids (Cada), Centro de Inclusão Digital dos Trabalhado-
res (CIT), Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência 
ao Encefalopata (Corae), Centro de Recuperação Vida Nova, 
Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, Colégio Esta-
dual do Setor Finsocial, Colégio Estadual Jardim Balneário 
Meia Ponte, Colégio Estadual Parque dos Buritis, Escola 
Municipal Barra Vento, Grupo de Idosos do Jardins do Cer-
rado, Grupo Pela Vidda, Grupo Senhoras do Cerrado, ONG 
Pró Moradia, Instituto Pestalozzi,  Residencial Niso Prego, 
Secretaria Estadual de Educação e colaboradores do Idtech.

O Musical Mamonas - 3 a 5/02/2017

Cerca de 150 pessoas do Colégio Estadual do Setor 
Finsocial e Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, além 
de colaboradores do Instituto assistiram ao espetáculo, que 
aconteceu no Teatro Sesi. A apresentação contou a breve 
trajetória da carreira do grupo Mamonas Assassinas, rea-
lizando uma grande brincadeira com o gênero musical bio-
gráfico. A diretora do Colégio Estadual do Setor Finsocial, 
Fábia Cristina Soares da Silva, assistiu a sessão e elogiou o 
espetáculo. “Foi uma autobiografia bem criativa e dinâmica. 
Superou as minhas expectativas”, declarou. A supervisora 
de escolas estaduais, Lucipaula Martins de Menezes elo-
giou a iniciativa do Idtech/Cia de Sucessos em promover a 
inclusão cultural. “Foi um espetáculo muito bom e bem di-
vertido. Espetáculos com essa qualidade são raros aqui em 
Goiânia, então temos de aproveitar”, declarou.



In
st

itu
to

 d
e 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 Te
cn

ol
óg

ico
 e

 H
um

an
o 

    
    

    
   R

el
at

ór
io

 A
nu

al
 2

01
7

35

Autobiografia Autorizada - 25 e 26/03/2017

Integrantes das escolas estaduais Finsocial e Jar-
dim Balneário Meia Ponte, Escola Municipal Barra Vento, 
Grupo de Idosos do Jardins do Cerrado, Associação dos 
Idosos do Balneário Meia Ponte e Grupo Senhoras do Cer-
rado assistiram ao espetáculo “Autobiografia Autorizada” 
de Paulo Betti. Victor Cruz Pereira, de 34 anos, gostou 
bastante da peça e disse que a história do ator pode ser 
considerada um exemplo. “Achei muito interessante, por-
que ele tem muita conexão com a peça. Achei bem legal 
o espetáculo por mostrar o passo a passo da formação 
dele e os desafios para chegar onde chegou: um ator mui-
to conhecido nacionalmente, respeitado no meio público 
e artístico. Por tudo que ele passou, é um espelho para 
outras pessoas”, disse.

O Topo da Montanha - 27/05/2017

A peça, que recria a última noite de Martin Luther 
King, com interpretações de Lázaro Ramos e Taís Araújo, 
foi vista por cerca de 160 pessoas atendidas pela Escola 
Estadual Finsocial, Grupo Senhoras do Cerrado, Associação 
dos Idosos do Balneário Meia Ponte, Centro de Inclusão 
Digital dos Trabalhadores (CIT) e colaboradores do Idtech. 
Vanderlei Rui de Andrade aprovou o projeto Plateia Social e 
também gostou muito do espetáculo. “É a primeira vez que 
participo desse projeto e achei muito interessante. É uma 
maneira de reavivar o teatro que, por causa da mídia e tec-
nologia, vai deixando de ser interessante para as pessoas. 
Projetos assim fazem reaquecer o interesse das pessoas 
em participar do teatro”, ressaltou. 

Divertidamente e As Aventuras do Menino 
Maluquinho - 21 e 28/05/2017

Cerca de 100 crianças da Associação Mãe Doloro-
sa, Associação Polivalente São José, Centro de Orientação, 
Reabilitação e Assistência ao Encefalopata - CORAE e Re-
sidencial Niso Prego assistiram às peças “Divertidamente” 
e “As Aventuras do Menino Maluquinho”, que foram apre-
sentadas no Teatro Madre Esperança Garrido. A coorde-
nadora da Associação de Idosos do Balneário Meia Ponte, 
que atende o Residencial Niso Prego, Daniela Fernandes, 
a atividade é de extrema importância para as crianças, 
principalmente aquelas que foram retiradas da situação 
de vulnerabilidade social. “Muitas tiveram a oportunidade 
de sair pela primeira vez desde que foram resgatadas. E 
todas saíram muito deslumbradas com a peça. Muitas se 
identificaram com os personagens, entraram no mundo da 
fantasia e fugiram da realidade, que costuma ser tão cruel 
com elas”, disse.
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O Namorado da Minha Namorada - 16/06/2017

O espetáculo “O Namorado da Minha Namorada”, 
com o publicitário, ator, comediante e criador do blog de 
humor Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes, foi assistido 
por cerca de 180 pessoas atendidas pelo Grupo Senho-
ras do Cerrado, Associação dos Idosos do Setor Balneário 
Meia Ponte, Centro de Recuperação Vida Nova, Secretaria 
Estadual de Educação e colaboradores do Idtech. O mo-
nólogo narra a trajetória de um comediante que coleciona 
fracassos com casamentos, beijos, parques de diversões 
e triângulos amorosos. A educadora física e professora de 
expressão corporal do Grupo Senhoras do Cerrado, Nívea 
Maria Silva Menezes, aproveitou o espetáculo. “Eu acho 
fabuloso. Acho que o incentivo à cultura é maravilhoso, a 
gente precisa disso, e o Plateia Social é fantástico. Eu ado-
rei o espetáculo de hoje. O Rodrigo é muito talentoso e a 
peça foi bem bacana.”

Cartola – O mundo é um moinho - 05/08/2017

A história do maior sambista brasileiro, Angenor de 
Oliveira, mais conhecido como Cartola, emocionou os 600 
convidados do projeto Plateia Social. Entre eles estava o 
motorista Cledoelson Dias Costa. Morador do Residencial 
Jardins do Cerrado, ele faz parte do grupo de Idosos da co-
munidade. “Nunca tinha ido ao teatro por falta de condições 
financeiras. Foi muito bom poder assistir a um espetáculo 
como este e conhecer a vida do Cartola. Foi muito bonito”, 
disse. Entre as entidades beneficiadas estavam Associação 
de Pais e Amigos Excepcionais (Apae); Centro de Apoio ao 
Doente com Aids (Cada); Grupo Senhoras do Cerrado; Colé-
gio Estadual Parque dos Buritis; Grupo Pela Vidda; Casa de 
Caridade Rosa Mística; Escola Municipal Barra Vento; ONG 
Pró Moradia.

Moana - Uma Aventura no Mar - 17/09/2017

Cerca de 50 crianças da Associação Balneário Meia 
Ponte, Escola Municipal Barra Vento e Instituto Pestalozzi 
aproveitaram a tarde de diversão com os personagens e 
se encantaram com a história encenada pela Cia. de Teatro 
Carlos Moreira. A diretora da Escola Municipal Barra Ven-
to, Isabel Leal, ressaltou que as crianças adoraram a peça 
e fizeram um paralelo com o filme, que foi apresentado 
anteriormente nas aulas. Isabel destacou ainda a impor-
tância do projeto e a parceria com a escola, que promove 
a cultura para os alunos. “Essa parceria enriquece muito a 
perspectiva cultural dos nossos educandos, principalmente 
pela qualidade dos espetáculos. Se não fosse essa parceria, 
não haveria essa oportunidade de contato com cultura de 
qualidade além dos muros da escola. Isso contribui muito 
para aprendizagem dos nossos alunos, aumenta bagagem 
cultural deles”, exaltou.
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Mulheres Solteiras Procuram - 18/11/2017

Moradores do Residencial Jardins do Cerrado, es-
tudantes e colaboradores da Escola Estadual do Setor 
Finsocial e internos do Centro de Recuperação Vida Nova 
assistiram à comédia estrelada por Pitty Webo e Luciano 
Szafir. A agente de cobrança Márcia Martins de Menezes, 
do Residencial Jardins do Cerrado, adorou a peça e a inicia-
tiva. “Nunca havia ido ao teatro e achei demais! Foi muito 
divertido e adorei interagir com a atriz”, disse ela, que foi 
convidada para “dar conselhos” para a protagonista da 
peça, que abordou sobre questões pertinentes aos relacio-
namentos aos relacionamentos do mundo moderno.

Inclusão digital é a chave do 
projeto Solidariedade.ponto.com

Durante o ano de 2017, o projeto de inclusão di-
gital do Idtech Solidariedade.ponto.com beneficiou quatro 
unidades parceiras. Centenas de crianças, jovens e adultos 
já foram atendidos pelo projeto criado em 2010, em come-
moração ao 5º aniversário da Organização Social.

O projeto Solidariedade.ponto.com tem como ob-
jetivo levar entretenimento e inclusão digital aos pacientes 
das instituições de saúde pública e público atendido por en-
tidades beneficentes, por meio de laboratórios de informá-
tica com internet, montados pela organização.

Dia Mundial da Síndrome de Down - 28/03/2017

Realizada na Associação Down de Goiás (Asdown-
GO), a primeira edição do projeto de 2017, atingiu cerca de 
50 pessoas durante todo o dia. O evento foi realizado em 
comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down e a 
maioria dos participantes se divertiu com jogos online e as-
sistindo vídeos de novelas e músicas sertanejas no YouTu-
be. Também houve a distribuição de pipoca e algodão doce 
e pinturinha de rosto para as crianças. Para a presidente da 
entidade, Célia Vitorino, o evento foi de extrema importân-
cia para o público atendido pela associação. “Tivemos uma 
grande participação de todos, que ficaram muito empol-
gados com a programação diferente. Essas atividades de-
senvolvem a percepção de diversas formas, o que é muito 
importante para cada um deles. A Asdown estará sempre 
de aberta para mais edições do projeto”, afirma.
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Dia do Combate às Drogas - 28/06/2017

Durante todo o dia, os internos do Centro de Re-
cuperação Vida Nova, instituição que atende cerca de 60 
jovens e adultos para a superação e o abandono das dro-
gas, receberam orientações e auxílio dos colaboradores 
voluntários os ensinando a navegar na internet no Dia do 
Combate às Drogas. Para o auxiliar de contabilidade, Rodri-
go Olímpio de Lima, de 30 anos, o momento foi para matar 
a saudade. “Eu já não via minha filha há um mês e nem me 
despedi dela, acho que está com minha irmã. Já o meu filho, 
falei com ele um dia antes. Choro todos os dias pensando 
neles”, confessou Rodrigo, após ter acessado o Facebook 
do filho, visto suas fotos e deixado uma mensagem cari-
nhosa. A Polícia Civil (PC) também foi parceira do evento. A 
assistente de gestão da PC, Janaína Matiazzo, e a auxiliar 
de autópsia da PC, Sirlaine Viana da Silva, ministraram a 
palestra “As consequências das drogas”.

Aniversário de 12 anos do Idtech

Cerca de 80 crianças, adolescentes e adultos aten-
didos pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais 
(Apae) de Aparecida de Goiânia participaram de uma edi-
ção especial do projeto, realizada em comemoração aos 12 
anos do Idtech. A maioria dos participantes se divertiu as-
sistindo vídeos de seus artistas preferidos no YouTube, com 
Anitta figurando na preferência geral, seguida por cantores 
sertanejos e músicas gospel, além de episódios de Chaves 
e jogos online. A presidente da Associação, Kellen Apare-
cida Brito Messias, agradeceu pela realização do evento e 
parceria com o Idtech, destacando que o projeto promove a 
socialização dos alunos por meio do mundo digital. “Nossa 
instituição ainda não pode oferecer uma atividade assim 
como parte da rotina e esse contato com a internet é exce-
lente e de extrema importância”, ressaltou.

Entretenimento e informação no Corae - 
21/11/2017

O clima foi de animação e alegria entre os alunos 
do Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao 
Encefalopata (Corae) que participaram do Solidariedade.
ponto.com. Na quarta edição do projeto na unidade, alguns 
jogaram, outros aproveitaram para assistir clipes musicais 
ou ainda acessar suas redes sociais. O estudante Denison 
Barbosa Machado, de 30 anos, possui computador em casa 
e acessa-o frequentemente, tendo inclusive Facebook e 
Instagram, e aproveitou a oportunidade para mostrar aos 
colegas a foto da filha Sofia de 5 meses. “Gosto muito de 
computador, normalmente eu fico nas redes sociais, ouço 
música e interajo. Como na escola não tem computadores e 
muitos colegas também não têm em casa, acho importan-
te ter esse momento aqui”, disse.
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Projeto Rondon® Goiás atende 
cerca de 500 pessoas na 
Operação Continental

O Projeto Rondon® Goiás e o Grupo Irmã Natália, 
com apoio do Idtech, atenderam cerca de 500 pessoas du-
rante a Operação Continental. O evento foi realizado no cam-
pinho de futebol da comunidade que fica nas imediações do 
aterro sanitário de Aparecida de Goiânia, no dia 1º de abril.

Coordenador do Grupo Irmã Natália, Sérgio Dama-
so de Souza elogiou a ação do Projeto Rondon® Goiás. “É 
um ótimo serviço. Esse evento só traz benefícios e agrega 
ao trabalho que já desenvolvemos na comunidade”, afir-
mou. Eldenice Mota Pinheiro compareceu à ação e celebrou 
a realização do evento. “Todos esses serviços ficam muito 
longe daqui e nosso povo precisa disso. Estou feliz de ver 
que muitas pessoas da nossa comunidade aproveitaram 
pra cuidar de sua saúde, receber esses atendimentos que 
vocês trouxeram. Essa ajuda chegou como uma misericór-
dia para nós”, comemorou.

O vice-presidente do Projeto Rondon®, Alex Lima, 
afirmou que se surpreendeu com a adesão da comunida-
de ao trabalho. “Estamos extremamente satisfeitos com a 
participação dos moradores. Promovemos vários atendi-
mentos e vimos famílias inteiras participando de todas as 
atividades. Isso faz com que nos sintamos realizados. No 
ano em que o projeto comemora 50 anos, retomamos as 
atividades com o pé direito”, exaltou.

Entre as atividades que foram realizadas com a 
comunidade estão oficina de confecção de bolsas com 
banner reciclável, atendimentos e orientações de saúde e 
odontológica, confecção de carteiras de identidade, orien-
tações básicas sobre Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada e assistência social. Carrinhos de pipoca e al-
godão doce ficaram disponíveis durante todo o dia, foram 
realizadas gincanas e danças, aulas de karatê e capoeira, 
além de show com a dupla sertaneja Vinícius e Venâncio e 
sorteios de vales-tratamentos de beleza capilar. Também 
foram distribuídas cestas básicas para as famílias da co-
munidade, atividade que já é desenvolvida mensalmente 
pelo Projeto Irmã Natália.

A realização do evento contou com a parceria da 
Secretaria Estadual de Saúde; Secretarias Municipais de 
Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer e Planejamento 
e Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia; Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subseção de Aparecida de Goiânia; 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO); Liga de 
Saúde da Mulher da Faculdade Estácio; Instituto de Identi-
ficação da Polícia Civil de Goiás; Salão Escola ABG Cursos de 
Aparecida de Goiânia; Lôrda Instituto de Beleza de Goiânia; 
Restaurante Popular; Conesan; Kenes (professor de Karatê) 
e Leo Clube (Lions Clube) de Aparecida de Goiânia.
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Projeto Rondon® leva 
recreação e lazer para
Povoado de Araras

O Projeto Rondon® Goiás promoveu mais uma ação 
social no povoado de Araras, comunidade onde vive o maior 
grupo de pacientes diagnosticados com xeroderma pig-
mentoso, desta vez com um evento voltado para o lazer e 
recreação da comunidade, com a exibição de dois filmes do 
caipira Imbilino e a presença do personagem, que se apre-
sentou após a sessão de cinema. O evento, realizado no dia 
20 de junho, proporcionou ainda muita diversão às crianças 
com cama elástica e futebol de sabão, além da animação dos 
recreadores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 
Esporte (Seduce), parceira da atividade juntamente com o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

A participação de Hugo Caiapônia, intérprete do per-
sonagem Imbilino, foi uma escolha dos moradores relata o 
vice-presidente do Projeto Rondon® Goiás, Alex Lima. “Tive-
mos a oportunidade de realizar mais uma atividade aqui no 
povoado, entramos em contato e eles externaram o carinho 
e a admiração pelo Imbilino. A princípio seria somente a exibi-
ção dos filmes, mas aí conseguimos que ele viesse e foi uma 
surpresa para todos”, contou Alex, que coordenou a ação.

Após a exibição dos dois filmes, Imbilino subiu ao 
palco e levou o público ao delírio e às risadas. A lavradora 
Elaine da Glória Félix, de 29 anos, adorou e ficou até o final 
mesmo já com seu bebê adormecido no colo. “Já tinha visto 
um filme dele, mas pessoalmente foi melhor. Valeu a pena 
ter vindo. Foi maravilhoso!”, avaliou. Já o fazendeiro Carlito 
Freire, de 30 anos, aprovou a ação como um todo. “Já tinha 
assistido alguns filmes dele, mas pessoalmente ele é ainda 
mais engraçado. Já as atividades infantis me deram von-
tade de ser criança para poder brincar também. Foi tudo 
muito bom!”, elogiou Carlito.

A presidente da Associação Brasileira do Xeroder-
ma Pigmentoso (AbraXP), Gleice Machado, comemorou 
mais esta iniciativa do Projeto Rondon® Goiás. “Todas as 
ações que tivemos anteriormente foram na área da saúde 
e esta foi a primeira vez em que tivemos um evento voltado 
para a cultura e o lazer. Além disso, ter sido uma atividade 
noturna deu a oportunidade de todos participarem, adultos 
e crianças. Foi um momento único que sempre ficará mar-
cado na comunidade”, considerou.
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Campanha do Agasalho 
arrecada mais de 20 mil 
peças de roupas e cobertores

Em 2017 foi ralizada a nona edição da Campanha 
do Agasalho realizada pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) em parceria com a Rádio 
730. Realizada entre 5 de abril e 5 de maio, a campanha 
alcançou mais um recorde: 20.667 peças, entre roupas e 
cobertores, foram arrecadadas. O número é cerca de 30% 
superior ao que foi arrecadado em 2016, quando quase 17 
mil peças foram doadas.

Mais de 6 mil pessoas foram beneficiadas com as 
doações, distribuídas em mais de 30 entidades filantrópicas 
de Goiânia e Aparecida de Goiânia. “Estamos muito felizes 
por, mais uma vez, termos superado a meta estabelecida. 
Essas doações chegam a pessoas que realmente precisam 
de um conforto a mais no frio”, disse a coordenadora da 
ação e gerente de Serviço Social do Idtech, Sandra Costa.

Como nos anos anteriores, a iniciativa contou com 

o apoio dos principais clubes goianos de futebol: Goiás Es-
porte Clube (GEC), Vila Nova Futebol Clube (VNFC) e Atlético 
Clube Goianiense (ACG). Além dos times, a Federação Goia-
na de Futebol (FGF) e Sindicato dos Árbitros de Futebol do 
Estado de Goiás (Safego) também foram parceiros da cam-
panha. “Agradecemos muito a esses parceiros, pois eles 
nos auxiliam nesse trabalho tão importante, que beneficia 
instituições que vivem de doação e atendem pessoas em 
situação de vulnerabilidade social”, destacou Sandra.

Como forma de conseguir mais donativos, as ginca-
nas realizadas no Teleconsulta e também nos postos de traba-
lho do Idtech foram motivadoras para a ação. A coordenadora 
da ação explicou ainda que todas as doações foram levadas 
para a Central de Processamento de Dados (CPD) , onde 35 
colaboradores fizeram a separação das peças para que elas 
sejam entregues às entidades beneficiadas com a Campanha. 

Confira as entidades beneficiadas:
• Abrigo Comendador Walmor
• Abrigo dos Idosos São Vicente de Paula
• Abrigo Solar Colombino Augusto de Bastos
• AMEM - Associação Maçônica do Estado de Goiás
• APAE - Associação Pais e Amigos Excepcionais
• ASCEP - Associação de Serviço à Criança Excepcional 

de Goiânia
• Associação Espírita AJA com Jesus
• Associação Irmã da Mãe Dolorosa
• Associação Metodista de Assistência a Educação In-

fantil
• Associação Núcleo Espírita Amigo de Sempre
• Associação Polivalente São José
• Casa Acolhida
• Casa de Apoio Missão Resgate da Paz
• Casa de Caridade Rosa Mística
• Casa Espírita Meimei
• Casa Talitha Kum
• Centro de Amparo Social a criança e ao Adolescente 

com Câncer - Lar Caminho da Luz

• Centro de Apoio ao Doente com Aids - CADA
• Centro de Educação Infantil Lar de Matilde
• Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao 

Encefalopata - CORAE
• Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier
• Creche e Orfanato Lar das Crianças Pai Joaquim - Cen-

tro Espírita Pai Joaquim
• Creche União das Pioneiras de Goiânia
• Creche Vó Maria de Nazaré
• Grupo Espírita Luz Lar Caminho de Maria
• Grupo Pela Vidda
• Instituto Batuíra de Saúde Mental
• Instituto Santa Mônica
• Lar São Francisco
• Ministério Pão e Vida
• Obras Sociais Espíritas Bittencourt Sampaio
• Posto de Auxílio Humberto de Campos -
• Projeto Metamorfose
• Residencial Professor Niso Prego
• Sociedade Espírita Trabalho e Esperança - SETE
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Grupo de idosos participa
de atividades recreativas

Há quatro anos o Idtech, como iniciativa de res-
ponsabilidade social, promove atividades para o grupo de 
idosos que vivem no Jardim do Cerrado. O programa de-
senvolve semanalmente ações específicas para cerca de 
30 moradores, como bingo, sessões de filmes, jogos, pa-
lestras, entre outras atividades de entretenimento. A idade 
dos participantes do grupo varia de 55 a 90 anos de idade.

As ações no Jardim do Cerrado são realizadas to-
das as terças e quintas-feiras. Na terça, a reunião é realiza-
da no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 
setor, onde ocorrem as atividades. Já na quinta-feira, são 
realizadas visitas domiciliares com o objetivo de aproxima-
ção e acompanhamento sistematizados para identificar si-
tuações que precisem de intervenção técnica, como caso 
de doenças e até mesmo problemas financeiros.

Em 2017, além das atividades semanais, duas 
ações especiais foram realizadas com o grupo. No dia 22 
de maio, os idosos visitaram a 72ª edição da Exposição 
Agropecuária do Estado de Goiás, nesta segunda-feira, 
22 de maio. A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 
(SGPA) é parceira na atividade e recebeu os convidados 
que participaram do passeio, visitando os stands da fes-
ta. Esta foi a terceira vez que os idosos visitaram a festa 
agropecuária, que expõe animais, artigos de artesanato, 
antiguidade, comércio de quitutes típicos da região, além 
de máquinas agrícolas. 

José Pinto de Sousa participou pela segunda fez do 
passeio. Para ele, além de visitar a exposição, o passeio é 

um momento de descontração e integração com a comuni-
dade. “É um prazer muito grande participar desta atividade. 
Acho importantíssimo, porque é a oportunidade de conhe-
cermos mais pessoas, interagir”, disse. Para Eulina Ferreira 
Amorim, o passeio promovido pelo Idtech é a oportunida-
de de sair e conhecer coisas novas. “As pessoas da tercei-
ra idade ficam mais isoladas em casa e com esse projeto 
podemos fazer coisas boas como vir à Pecuária, ficar num 
lugar gostoso que a gente não teria condição de conhecer. 
Além disso, fazemos amizade com o pessoal que vem. Eu 
amo esse passeio”, disse.

Já no dia 22 de agosto, foi encerrada uma oficina 
de origamis com cerca de 20 senhoras do setor, ministra-
da pela artesã Sílvia Teles. A confraternização foi animada 
e contou com sorteio de brindes entre as participantes. A 
dona de casa Dometília Alves de Arruda, de 65 anos, partici-
pa do projeto desde 2015 e teve contato com o origami pela 
primeira vez na oficina proporcionada pelo Idtech. Ela apro-
vou a atividade e disse ainda que vai continuar as dobradu-
ras em casa. “Eu amei aprender origami! Nunca tinha feito, 
por isso gostei tanto. Aprendi o que a professora ensinou e 
vou fazer sempre em casa para não esquecer”, afirmou.

Silvia Teles agradeceu a oportunidade e afirmou que 
ficou muito feliz com a atividade realizada. “O dia de hoje vai 
ficar no meu coração pra sempre. As meninas me abraça-
ram, me deram uma lembrancinha linda. O que aconteceu 
hoje, pra mim, não tem preço. Quando precisarem, pode 
contar comigo porque eu vou de novo”, disse, emocionada.
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OAB e Idtech unem esforços 
para os direitos da pessoa 
com deficiência

O presidente da Comissão de Direitos da Pessoa 
com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil – Se-
ção Goiás (OAB-GO), Hebert Batista Alves, se reuniu com os 
coordenadores e assessores jurídicos do Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). O objetivo 
da reunião foi estabelecer uma parceria para as atividades 
alusivas ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Defici-
ência, comemorado em setembro.

Participaram da reunião com o representante da 

Idtech entrega 73 quilos 
de pilhas e baterias para 
descarte adequado

Pilhas e baterias, por terem em sua composição 
metais pesados, altamente tóxicos e não biodegradáveis, 
precisam ter uma destinação especial. O Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) fez duas 
entregas desses materiais ao Ministério Público de Goiás 
(MP-GO), em maio e em novembro, que somaram 73 quilos 
de resíduos.

O MP-GO, em parceria com o Instituto, se compro-
mete a realizar o descarte correto sem custos para a Institui-
ção. Como política ambiental da Organização Social, o Idtech 
disponibiliza pontos de coleta para o descarte destes ma-
teriais em todos os seus postos de trabalho, incluindo sua 
sede e o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, estando a 
iniciativa de acordo com os princípios da sustentabilidade da 
unidade, que prevê ações e posturas a fim de minimizar a 
geração de resíduos e realizar a sua correta destinação.

As pilhas e baterias arrecadadas foram entregues 
ao engenheiro ambiental Vinícius Fagundes, perito do MP-
GO. O engenheiro ambiental e assessor técnico do Idtech, 
Daniel Régis, explica que a iniciativa da instalação de coleto-
res especiais teve como finalidade despertar a consciência 
dos colaboradores da Organização Social para os prejuízos 

que o descarte incorreto de pilhas e baterias podem causar 
ao solo e lençol freático.  “Identificamos que o volume co-
letado esta aumentando e estamos intensificando o reco-
lhimento para destinação correta dessas pilhas e baterias, 
o que acreditamos ser fruto de um trabalho de divulgação, 
conscientização e da constante presença dos coletores es-
peciais. Desde o início da iniciativa, recolhemos e destina-
mos corretamente mais de 130 quilos desses materiais”.

OAB o coordenador executivo do Idtech, José Cláudio Ro-
mero; o coordenador administrativo-financeiro, Lúcio Dias 
Nascimento; e os assessores jurídicos Juscimar Ribeiro e 
Marcelo Matias. O advogado Juscimar Ribeiro, que também 
preside a Comissão de Direito de Terceiro Setor da Ordem, 
ressaltou que a parceria vai ao encontro da missão do Idte-
ch. “O braço da ação social no Instituto é muito forte, bem 
como a valorização do ser humano e por isso, temos todo o 
interesse que esta parceria seja longeva” ressaltou.



O presente relatório foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária Anual, realizada em 15 de março de 2018 no Mer-
cure Hotel, localizado à Avenida República do Líbano, nº 1613, Setor Oeste, Goiânia – GO, conforme normas legais e 
disposições estatutárias do Idtech em vigência.
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