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A administração pública precisa ser transversal. Os modelos de governo tradicionais não 

alcançaram a efetiva integração de políticas, algo essencial para o desenvolvimento de um 
Estado que se desafia a atingir o nível de desempenho almejado pela sociedade. Ao contrário. 
Goiás vivencia um modelo de gestão pública hierárquica, dispendiosa, excessivamente 
burocrática, marcada pelo viés competitivo das regras de mercado e por silos administrativos 
reforçados pela mera transposição do perfil mercadológico para o setor público. Como efeito, o 
governo não consegue fazer com os diferentes setores que compõem a administração se 
comuniquem e cooperem para um único objetivo em comum: levar ganhos à população.  
 
Não por acaso, análises dos limites e das potencialidades de Goiás respaldam a tese de Peter 
Drucker, considerado o pai da administração, que já nos anos 1970 afirmava que "não existem 
países subdesenvolvidos, existem países subadministrados". Como um todo, o setor público 
brasileiro é envolto por complexidades, pluralidades de objetivos, instabilidades e 
imprevisibilidades desafiadoras demais para que não se pense e conduza o Estado a partir de 
ações articuladas aos objetivos globais do governo. Por aqui, em Goiás, apesar dos modelos já 
implementados terem características positivas, como a busca por eficiência setorial e, 
principalmente, o reconhecimento da competência técnica dos servidores públicos, progressões 
que não podem, em hipótese alguma, ser dispensadas, o fato é que não é possível avançar de 
forma efetiva com um modelo administrativo desconexo, pautado por subsistemas que não se 
comunicam, dialogam, cooperam; sem mapeamentos estratégicos a partir da conjuntura e do 
contexto.  
 
A Gestão por Convergência, proposta da Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB - PP - 
PRB - PHS) para a administração do Estado entre 2019-2022; é um modelo estratégico que se 
pauta por temáticas transversais focadas na interdisciplinaridade dos problemas a serem 
enfrentados. O objetivo é guiar Goiás por meio de uma visão estratégica ajustável ao contexto e 
às realidades cambiantes. Afinal, a mudança é uma constante e em âmbito público não deve, 
não pode ser diferente. É preciso avaliar, refletir, mensurar, planejar, evoluir!  
 
O princípio norteador deste plano de governo é um modelo de gestão integralizadora, pautada 
pela convergência de elementos diversos mas complementares entre si. Para chegar à proposta 
que integra este documento, um compromisso público com a população de Goiás, não mero 
protocolo eleitoral; identificamos problemas e prospectamos soluções a partir da compreensão 
de múltiplos elementos, das particularidades entre eles e das conexões que apresentam. Ao 
longo destas páginas, há um conjunto de temas intersetoriais - que chamamos de engrenagem 
pela analogia de cada uma delas se ligar a eixos para transmitir potência - determinados a partir 
da capacidade de enfrentar problemas específicos. Também consta o delineamento de uma 
forma de trabalho clara, objetiva, articulada e pactuada entre diferentes componentes; a razão 



que motivou e impulsionou o encadeamento proposto; o marco tático dentro do qual o Estado 
atuará como um corpo único; além de uma proposta de trabalho atualizável e customizável às 
plurais realidades. Afinal, este é apenas um ponto de partida de um plano que, para ter êxito, 
precisa sempre ser mutante.  
 
Portanto, a partir do entendimento de que o enfrentamento dos problemas de Goiás requer uma 
efetiva e eficiente ação articulada entre diferentes políticas públicas, definimos Mais Gestão, 
Menos Política como conceito do projeto que defendo para o governo do nosso Estado. Mais 
Gestão, Menos Política não é um mero mote de campanha ou recurso retórico, é a síntese do 
que vamos buscar incansavelmente nos próximos quatro anos: um modelo administrativo 
estratégico, integrado, convergente, coerente, flexível, moderno. Queremos uma forma de 
gestão inovadora porque, indubitavelmente, um novo Goiás é possível. E ele nasce de novas 
ideias, de se fazer do aprendizado o impulso da mudança. Se depender de nós, Goiás pode e vai 
entrar na rota da evolução. 

Daniel Vilela 
 
 
  

“ Para sobreviver e ter sucesso, 
cada organização tem de se tornar 

um agente da mudança. A forma 
mais eficaz de gerenciar a mudança 

é criá-la."   
Peter Drucker 

 
 
 
 

  



Gestão por Convergência 
Avaliar. Refletir. Mensurar. Planejar. Evoluir  

 

 
Os modelos clássicos e tradicionais de condução administrativa não têm conseguido dialogar a contento 
e fazer frente às realidades complexas que desafiam o desenvolvimento de Goiás. É preciso 
ressignificar a administração pública, requalificar o modus operandi nos processos de planejamento, 
execução, avaliação e na busca por resultados. E isso perpassa pela constituição de uma nova concepção 
de governo, por pautar uma mudança cultural que rompa com a zona de conforto que mantêm vigentes 
modelos e ações que atrofiam o potencial do Estado.  
 
A Gestão por Convergência, proposta da Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB - PP - PRB - 
PHS) para a administração 2019-2022, é uma estratégia administrativa desenvolvida a partir de visões 
críticas à logística governamental vigente, da ciência de que há integração entre diferentes demandas 
sociais, do mapeamento de correlações como condição para alcance da eficiência e também da 
compreensão de que composição de políticas e de estratégias podem reduzir os impactos negativos 
provocados por ações concorrentes dentro do próprio governo. Ela opera de forma sistêmica por meio 
de articulação, integração, transversalidade e intersetorialidade com objetivo de superar fragmentações, 
integrar ações, compartilhar responsabilidades, aproximar saberes, adequar contextos e mudar 
realidades.  
 
De forma integralizadora, na Gestão por Convergência elementos diversos são complementares, 
múltiplos são conexos, particularidades dialogam, pluralidades subsidiam especificidades. Esse novo 
modelo de administração pública, onde as ações são dialógicas mesmo em relação a objetivos diversos, 
é composto por sete marcos táticos dentros dos quais o Governo do Estado atuará como um corpo 
único: Gerir e Conectar, que são os pontos de convergência de todos os elos; Cuidar, Conhecer, 
Proteger, Amparar e Empreender. Cada um deles funciona como peças de engrenagens que precisam se 
conectar de forma correta para que a máquina entre em movimento e alcance o resultado almejado que, 
neste caso, trata-se do atendimento a um problema ou situação específica, mas que demanda abordagem 
multidimensional e integrada.  
 
Individualmente, esses sete marcos táticos articulam-se na forma de intervenções governamentais para o 
enfrentamento eficaz dos desafios do setor público, por meio de campos de análise diversos, pluralidade 
de formas de atuação e ressignificação das atividades típicas da administração pública. Apesar de cada 
um dos elos ter papéis autônomos, eles não funcionam sozinhos, desconexos dos demais e das 
circunstâncias que os envolve. A relação é dialética. Não há partes isoladas. O êxito da ação depende da 
atuação articulada de diferentes setores.  
 
O sentido, a consistência e a eficácia de cada um deles está condicionado a um encadeamento coerente 
feito pelo Gerir e Conectar que, na Gestão por Convergência funcionam como conector orgânico dos 
outros cinco elos, Cuidar, Conhecer, Proteger, Amparar e Empreender. Ao formar um todo coeso, neste 
modelo de administração cada um dos elementos dependem dos outros e condicionam-se 
reciprocamente para entregar os resultados estabelecidos dentro de uma política de Estado complexa, 
inclusive no que tange ao fortalecimento da institucionalidade e à accountability pública do progresso. 

 
 



 



Carteira de Projetos Estratégicos 
Propostas Mobilizadoras 2019-2022  

 

 

Gerir  
            

Envolve as áreas de planejamento, finanças, gestão de pessoas e comunicação. Atua na 
administração do Estado de Goiás a partir do conceito de Gestão por Convergência com o 

propósito de fornecer capacidade de atuação a todos os setores que formam a estrutura 
governamental. Perpassa Investimentos em modernização administrativa e ferramentas 

tecnológicas como suporte à economicidade, aumento da arrecadação, combate à sonegação, 
promoção de justiça fiscal e à todas as outras medidas que se façam necessárias ao alcance de 
um cenário de equilíbrio fiscal, condição primeira para devolver ao Estado capacidade real de 

investimento e garantia de cumprimento das propostas que integram este Plano de Gestão.  
 

 

➝ Projeto Valoriza: revolução na política de gestão de pessoas, objetivando fortalecer as 
carreiras de Estado por meio de uma consistente e audaciosa proposta de valorização do 
servidor público. As ações em prol do servidor do Estado asseguram a garantia de que 50% dos 
cargos em comissão serão ocupados por servidores de carreira, implantação de sistema 
certificação e de processo de habilitação para integrar um banco de talentos aptos a ocupar 
cargos de chefia e outras posições estratégicas dentro da estrutura de governo; além de 
mensuração das performances coletivas e individuais atreladas a incentivos funcionais, 
inclusive financeiros,  com todos os órgãos da administração direta e indireta. Há, ainda, a 
adoção de medidas para viabilizar a equiparação salarial entre servidores de mesmo cargo e 
igual nível dentro do plano de carreira; o estímulo à qualificação permanente, à busca de 
sanidade previdenciária e investimento em processo de preparação para a aposentadoria.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Cuidar 
⥂ Conhecer 
⥂ Proteger 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar  
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

➝ Projeto +Ágil: investir em sistemas tecnológicos que possam automatizar processos e 
reduzir gradativamente a necessidade de contratação de novos servidores públicos, reestruturar 
o modelo administrativo do Estado de Goiás para aumentar a produtividade e diminuir a 



demanda por mão-de-obra;  traçar um plano estratégico que permita à Goiás, dentro do prazo 
de até quatros anos, se transformar no Estado brasileiro com menor número de servidores 
comissionados e o maior número de processos automatizados. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Cuidar 
⥂ Conhecer 
⥂ Proteger 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

 
 

➝ Projeto +Informação: instituir um sistema de Big Data, a partir do fomento à distribuição 
de informações e unificação de dados, que permita a análise inteligente, em tempo real, de 
conjuntos de dados que possam subsidiar a tomada de decisões estratégicas de forma mais 
segura e ágil, além de, consequentemente, melhorar a capacidade de resposta à população e 
eficientizar o uso dos recursos, com redução de gastos e melhoria na qualidade dos serviços 
prestados e transparência.  
 
 Conexões 
⥂ Cuidar 
⥂ Conhecer 
⥂ Proteger 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

 

  



 Conectar  
           Trata de investimentos tecnológicos em todas as áreas da administração pública. A 

administração do Estado de Goiás utilizar ferramentas tecnológicas modernas, em 
consonância com processos gerenciais/administrativos inovadores, buscando a otimização dos 

recursos públicos, bem como a agilidade nos serviços oferecidos ao cidadão goiano. É o elo 
responsável por unificar e difundir todas as informações geradas pelos diversos marcos 

temáticos.   
 

➝ Projeto +Conectado: induzir os investimentos em internet banda larga em todos os 
municípios do Estado de Goiás, pulverizar o acesso em regiões mais remotas por meio 
incentivos fiscais para os pequenos e médios provedores.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Empreender 
⥂ Amparar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

 
 

➝ Projeto +Moderno: ampliar e modernizar o parque tecnológico do Estado para que o 
planejamento administrativo e a execução das ações governamentais se desenvolvam de modo 
mais efetivo, produtivo e econômico. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Empreender 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  
 

  



Cuidar  
          Abarca a área de saúde pública. Por meio da integralização entre os marcos temáticos 

da Gestão por Convergência vai permitir que Goiás desenvolva políticas públicas de saúde 
efetivamente concatenadas aos princípios da cidadania, universalidade, equidade e 

integralidade. Os esforços do governo serão direcionados à constituição de uma rede de 
serviços de caráter público, regionalizada, hierarquizada e descentralizada, capaz de 

propiciar o desenvolvimento de um conjunto de medidas executadas com foco no bem-estar 
físico, mental e social da população goiana. Tem como objetivos centrais a descentralização e 

qualificação da saúde pública.  
 

➝ Projeto +Saúde: utilizar estruturas construtivas modulares itinerantes equipadas para 
ofertar serviços especializados de saúde à população goiana. Módulos preparados para 
atendimentos nas áreas de oftalmologia, pediatria, geriatria, otorrinolaringologia, ginecologia, 
urologia, cardiologia, nutrição e para realização de exames check-up percorrerão o Estado de 
Goiás com objetivo de zerar a demanda por esses tipos de atendimento. A carência dos 
municípios goianos será mapeada e o atendimento será definido em ordem hierárquica, 
começando pelas cidades onde há maior necessidade de atendimento especializado.   
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir:  
⥂ Amparar:  
⥂ Empreender:  
⥂ Conectar:  
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Cuidar  
⥂ Projeto +Acesso 
⥂ Projeto +Dignidade 
 
 

➝ Projeto +Cuidar: firmar parceria com prefeituras de todas as regiões de Goiás para 
concessão de uso de áreas públicas e de incentivo fiscal com objetivo de estimular a instalação 
de clínicas populares nas cidades do interior. Em contrapartida, os empresários envolvidos 
neste modelo de negócio ofertarão ao governo serviços de saúde com preços diferenciados, de 
modo a possibilitar ao Estado a aquisição de consultas e exames quando não houver 
disponibilidade de vagas na rede pública ou nas unidades contratualizadas com o Sistema 
Único de Saúde (SUS).  
 
⃕⃕⃕⃕ Conexões 
⥂ Gerir:  
⥂ Amparar:  
⥂ Empreender:  
⥂ Conectar:  



 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Saúde  
⥂ Projeto +Acesso 
⥂ Projeto +Dignidade 
 
  
 ⇛ Projeto +Acesso: reestruturar o sistema de gerenciamento de leitos hospitalares e de 
consultas especializadas a partir da criação de polos em regiões estratégicas do Estado. O 
objetivo é reduzir a locomoção de pacientes em busca de atendimento, diminuir gastos com 
deslocamentos, desafogar a demanda na Capital e, ao mesmo tempo, estimular o 
desenvolvimento do setor de saúde nos municípios. Também envolve investimentos em 
ferramentas tecnológicas para acelerar e aperfeiçoar o processo de organização de pacientes 
que aguardam vagas em caráter de urgência, emergência, eletivo e/ou especializado.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Saúde 
⥂ Projeto +Cuidar 
⥂ Projeto +Dignidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conhecer  
               Envolve investimentos em educação pública de maneira global, da creche à 

universidade. Tem elo com os marcos temáticos Gerir, Amparar, Empreender e Conectar com 
objetivo de levar suporte educacional aos goianos em todos os níveis de ensino: infantil, 

fundamental, médio e superior, inclusive com pós-graduações lato e stricto sensu. As ações 
têm como foco estratégico a qualificação da mão-de-obra e a preparação para inserção no 

mercado de trabalho de Goiás, do Brasil e do exterior  
 

➝ Projeto Goiano do Futuro: desenvolver uma estrutura estatal que dê suporte ao cidadão 
goiano do nascimento até a formação. Inclui o estabelecimento de política de amparo aos 
municípios que carecem de vagas na educação infantil por meio da contratação pelo Estado de 
vagas em instituições privadas; a viabilização de cursos profissionalizantes no turno oposto ao 
escolar para os alunos dos ensinos fundamental e médio de acordo com o perfil vocacional dos 
alunos; a utilização de ferramentas tecnológicas como amparo à formação, além da ampliação 
de vagas na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e na quantidade de bolsas ofertadas nos 
programas a cargo da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Aluno Destaque 
⥂ Projeto Mundi 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto Einstein 
⥂ Projeto +Dignidade 
 
 

➝ Projeto Aluno Destaque: criar uma política de estágio no setor público onde parte das 
vagas sejam reservadas aos estudantes da rede estadual que registram melhor desempenho em 
áreas correlatas às atividades do Estado. Estabelecer que parte das vagas de estágio em 
empresas beneficiárias de incentivo fiscal sejam ocupadas por estudantes direcionados pelo 
Governo do Estado a partir da composição de um banco de talentos, cujos inscritos serão 
certificados e categorizados segundo a área de interesse e o perfil vocacional.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 



⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Goiano do Futuro 
⥂ Projeto Mundi 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto Einstein 
⥂ Projeto +Dignidade 
 
 

➝ Projeto Einstein: estabelecer uma rede de apoio aos estudantes excepcionais que estão 
matriculados na rede pública, viabilizar a participação desses alunos em competições nacionais 
e internacionais, conceder bolsas para intercâmbio no exterior e articular com o Sistema S a 
preparação de goianos para ingresso na Escola Sesc de Ensino Médio, unidade que adota o 
sistema norte-americano de ensino-residência e dispõe de uma das melhores e mais 
privilegiadas estruturas de ensino do país. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Aluno Destaque 
⥂ Projeto Mundi 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto Goiano do Futuro 
⥂ Projeto +Dignidade 
⥂ Projeto +Conectado 
 
 

➝ Projeto Mundi: firmar parceria com a plataforma Khan para utilizar a internet como 
ferramenta de auxílio ao ensino na rede estadual goiana. A estratégia educacional desenvolvida 
nos Estados Unidos é utilizada por cerca de 50 milhões de estudantes em todo o mundo com 
foco em matemática, física, química e biologia.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Aluno Destaque 



⥂ Projeto Einstein 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto Goiano do Futuro 
⥂ Projeto +Dignidade 
⥂ Projeto +Conectado 
 
 

➝ Projeto +Qualifica: implementar novos convênios com o Serviço Social do Comércio 
(Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para qualificação de 
servidores públicos e de jovens atendidos pelo Estado, formação técnico-profissional dos 
goianos e a expansão das atividades do Sesc Mesa Brasil. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Amparar 
⥂ Empreender 
⥂ Conectar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Aluno Destaque 
⥂ Projeto Einstein 
⥂ Projeto Valoriza 
⥂ Projeto Goiano do Futuro 
⥂ Projeto +Dignidade 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Mundi 

  



Proteger  
               Está relacionado a segurança pública. Atua a partir da adoção de um conjunto de 

medidas tecnológicas, de inovação e de inteligência estratégica com objetivo de proteger 
pessoas e bens, aprimorar o trabalho policial, reduzir riscos, combater e prevenir crimes em 

todo o Estado de Goiás 
 

➝ Projeto +Seguro: fomentar a instalação privada de câmeras de alta qualidade, que oferecem 
imagens nítidas em qualquer condição ambiental ou de luz. Também estimular, por meio de 
parcerias com prefeituras para concessão de incentivo fiscal, empresas do setor de 
videomonitoramento como serviço (VSaaS), que atuam no aluguel de câmeras de última 
geração. A utilização de biometria facial permitirá ao Estado de Goiás identificar rostos e 
monitorar o comportamento de pessoas à distância. 
Criar uma plataforma de dados compartilhados a partir da conexão de imagens captadas por 
câmeras públicas e privadas que monitoram ruas, centros comerciais, transporte público, 
edifícios, residências, entre outras. A contribuição colaborativa de milhares de cidadãos 
conectados fará parte de um Big Data composto por imagens, informações e dados de fontes 
variadas, que podem contribuir no combate ao crime, reduzir risco, auxiliar melhores decisões 
e subsidiar estratégias. Esses dados podem ser processados através do uso de inteligência 
analítica de alta performance e de recursos tecnológicos, como computação em grid, que 
permite a identificação autônoma de comportamentos suspeitos.  Diante de situações atípicas, 
algoritmos emitem alarmes que serão analisados com objetivo de reduzir o número de 
ocorrências falsas, dimensionar a gravidade ou não do chamado e decidir o envio de 
atendimento adequado a cada situação.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir  
⥂  Conectar 
⥂  Empreender  
⥂  Amparar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Inteligência 
⥂ Projeto +Unidos 
⥂ Projeto Construir 
 
 

➝ Projeto +Inteligência: utilizar algoritmos de inteligência artificial que analisam boletins de 
ocorrência, cruzam dados, identificam áreas de risco e mapeiam os locais onde crimes 
potenciais possam ser cometidos. O objetivo é, através de mineração de dados, encontrar 
padrões de criminalidade, correlações e anomalias, presumir novos crimes e evitar que eles 
aconteçam.  
 
 
 



⃕ Conexões 
⥂  Gerir 
⥂  Conectar 
⥂  Empreender  
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Seguro 
⥂ Projeto +Unidos 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto Olhos de Águia 
⥂ Projeto +Moderno 
 
 

➝ Projeto Olhos de Águia: utilizar drones e veículos aéreos não tripulados (Vants) como 
suporte à inteligência policial, às ações de segurança, às patrulhas urbana e rural, às operações 
policiais, assim como na fiscalização ambiental, de trânsito e de grandes eventos, mapeamento 
de áreas, apoio a tropa em solo, resgates, salvamentos, perícias e rebeliões e, entre outros, 
localização de suspeitos. Por meio de tecnologia de escaneamento por infravermelho e por 
reação térmica; esses equipamentos permitem a localização de pessoas escondidas em matas ou 
locais cuja visão é limitada. Drones e Vants, conectados a uma central de monitoramento e com 
suporte de bases móveis da Polícia Militar, também serão estratégicos em ações preventivas e 
de monitoramento de áreas perigosas, vastas, de difícil acesso ou críticas em relação à 
violência e aos homicídios.  
 
⃕ Conexões 
⥂  Gerir 
⥂ Conectar 
⥂  Empreender  
⥂  Amparar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Seguro 
⥂ Projeto +Unidos 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto +Inteligência 
⥂ Projeto +Moderno 
⥂ Projeto Água Limpa 
⥂ Projeto +Agro 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Nova Chance 
 
 
 
 



➝ Projeto +Unidos: estimular grupos de WhatsApp focados na segurança dos bairros com 
objetivo de instituir uma rede protetiva para receber ocorrências, verificá-las com auxílio de 
ferramentas de inteligência artificial, otimizar o trabalho da polícia e alimentar a base de dados 
do serviço de inteligência. A medida favorece o compartilhamento de informações sobre 
atitudes ou movimentações suspeitas, para alertar sobre atitudes dos vizinhos capazes de gerar 
problemas de segurança como, por exemplo, esquecer o portão aberto; permite interação com 
os agentes responsáveis pelo patrulhamento da região e/ou para comunicação direta com a 
polícia; além de aproximar vizinhos e estimular senso de comunidade. Criados, os grupos de 
segurança comunitária serão integrados a aplicativos de comunicação com Comando de 
Operações da Polícia Militar (Copom), que, com apoio de softwares de Inteligência Artificial, 
filtrará as informações recebidas e dará encaminhamento condizente ao perfil da demanda. 
 
⃕ Conexões 
⥂  Gerir 
⥂ Conectar 
⥂  Empreender  
⥂  Cuidar 
⥂  Amparar 
 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Seguro 
⥂ Projeto +Inteligência 
⥂ Projeto +Moderno 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto +Dignidade 
 
 

➝ Projeto Batalhão Inteligente: viabilizar um batalhão de policiais não identificados por 
fardamentos ou uniformes como uma das estratégias para barrar o avanço da criminalidade e 
proteger a sociedade. Os policiais à paisana atuarão interligados com o serviço de inteligência, 
terão aparatos tecnológicos como suporte, serão posicionados de forma estratégica e contarão 
com retaguarda das polícias Civil e Militar para atuação em situações de flagrante.  
 
⃕ Conexões 
⥂  Gerir 
⥂ Conectar 
⥂  Empreender  
⥂  Amparar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Seguro 
⥂ Projeto +Inteligência 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Olhos de Águia 



➝Projeto Nova Chance: utilizar incentivos fiscais para viabilizar o estabelecimento de polos 
econômicos nas imediações com complexo prisional para que essas empresas absorvam a mão-
de-obra dos presídios. O objetivo é fazer com que os reeducandos contribuam com a atividade 
econômica e ainda sejam reintegrados à sociedade. 
 
⃕ Conexões 
⥂  Gerir 
⥂ Conectar 
⥂  Empreender  
⥂  Amparar 
⥂  Conhecer 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Seguro 
⥂ Projeto +Inteligência 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Olhos de Águia 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto +Dignidade 

  



Amparar  
               Abrange o aperfeiçoamento de ações relacionadas ao desenvolvimento e à 

assistência social; a manutenção de todos os programas sociais existentes, mas com esforços 
centrados na retirada desses beneficiários da situação de vulnerabilidade social por meio de 

estímulos permanentes à autonomia e independência. Também abarca esforços relativos ao 
trabalho e renda, à capacitação técnica, cultura, esporte e lazer.  

 
  

➝ Projeto +Dignidade: famílias beneficiárias de programas sociais terão acesso prioritário às 
vagas disponíveis nos ensino infantil, no fundamental e médio, às bolsas de estudo para 
educação superior, ao atendimento de saúde em caráter preventivo, eletivo e especializado, 
além de preferência nos programas habitacionais a cargo do Estado, desde que membros 
estejam matriculados em cursos profissionalizantes e regularmente inscritos no Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). Após a formação profissional, esse grupo também será priorizado 
em processos de intermediação de mão-de-obra ofertadas e vagas disponibilizadas pela 
iniciativa privada.   
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar 
⥂ Cuidar 
⥂ Conhecer 
⥂ Proteger 
⥂  Empreender  
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto +Saúde 
⥂ Projeto +Cuidar 
⥂ Projeto +Acesso 
⥂ Projeto Goiano do Futuro 
⥂ Projeto Aluno Destaque 
⥂ Projeto Einstein 
⥂ Projeto Mundi 
⥂ Projeto +Qualifica 
 
 

➝ Projeto Coleta Consciente: fazer de Goiás o primeiro Estado do país a eliminar 
completamente o uso de cavalos e de força humana em sistema de tração para coleta de 
materiais recicláveis e para o transporte de cargas. Por meio de Parcerias Público-Privadas, 
possibilitar a substituição de carrinhos de coleta, carroças e cavalos por veículo híbrido, 
movido através do pedal ou do motor elétrico, feito de lata e com espaços para publicidade; 
que, além de libertar cidadãos e cavalos do uso da força para transporte e deslocamento, pode 



potencializar a coleta seletiva no meio urbano. A proposta inclui o resgate desses animais e 
encaminhamento dos mesmos para cuidadores parceiros e unidades de proteção, o 
recolhimento das carroças para utilização em projetos paisagísticos, além do direcionamento 
dos catadores e carroceiros para cursos de formação profissional e posterior encaminhamento 
para oportunidades no mercado de trabalho como auxílio estatal para transposição dessas 
pessoas para uma nova vida. A proposta protege a saúde dos cavalos e dos trabalhadores, 
beneficia o meio ambiente, incentiva a coleta seletiva, previne acidentes de trânsito e reduz o 
quantitativo de animais afetados por maus-tratos.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar 
⥂ Cuidar 
⥂  Empreender  
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Transforma 
⥂ Projeto +Dignidade 

  



Empreender  
              Versa sobre desenvolvimento econômico, infraestrutura, meio ambiente, agricultura, 

turismo, ciência e tecnologia. Tem como o foco o desenvolvimento econômico por meio da 
geração de emprego, melhoria na renda, capacitação do cidadão, exploração das 

potencialidades e vocações de cada município e utilização de tecnologias de última geração 
para integrar todas as áreas do governo. Todas as ações convergem para que o Estado volte a 

ser o grande indutor do desenvolvimento. 
 

➝ Projeto +Energia: estimular a instalação de usinas fotovoltaicas nos diversos municípios 
goianos. O objetivo é fomentar a diversificação da matriz energética de Goiás ante a vantagem 
territorial do Estado, que tem posição geográfica estratégica e potencial energético na ordem de 
5,7 kWh/m2.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar 
⥂ Conhecer 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto +Agro 
⥂ Projeto Melhor Ideia 
 
 

➝ Projeto Transforma: implantar de forma efetiva a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
em todos os municípios do Estado de Goiás. A medida estimula a reciclagem de materiais 
através de cooperativas locais, bem como a produção de energia oriunda do tratamento dos 
resíduos sólidos. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar 
⥂ Conhecer 
⥂ Cuidar  
⥂ Amparar 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto Melhor Ideia 
⥂ Projeto Água Limpa 
⥂ Projeto +Qualifica 
 
 



➝ Projeto Melhor Ideia : Goiás vai incentivar e apoiar o empreendedorismo por meio de 
concurso que premiará as melhores ideias de startups que proponham soluções para inovação e 
aperfeiçoamento da administração pública. Em parceria com a iniciativa privada, o governo 
também oferecerá consultoria para viabilizar projetos, auxiliar na sustentabilidade do negócio e  
na aplicação dos recurso financeiros resultante da premiação.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar  
⥂ Conhecer  
⥂ Cuidar  
⥂ Amparar 
⥂ Proteger 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

 
 

➝ Projeto +Agro: fomentar e Implantar tecnologias que visem melhorar a produtividade do 
agronegócio, buscando sempre preservar o meio ambiente do Estado tendo como norte a 
produtividade consciente.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar  
⥂ Conhecer  
⥂ Cuidar  
⥂ Amparar 
⥂ Proteger 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto Melhor Ideia 
⥂ Projeto Água Limpa 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto +Energia 
⥂ Projeto +Dignidade 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Olhos de Águia 
 
 

➝ Projeto Água Limpa: utilizar ferramentas tecnológicas aéreas, como drones, para combater 
de forma eficaz o lançamento de esgoto nos mananciais hídricos que circundam as cidades 



goianas. Também engloba a articulação de um amplo projeto de tratamento de esgoto com 
objetivo de universalizar o acesso em todos os municípios de Goiás.  
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar  
⥂ Conhecer  
⥂ Cuidar  
⥂ Amparar 
⥂ Proteger 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
⥂ Projeto Construir 
⥂ Projeto Melhor Ideia 
⥂ Projeto +Agro 
⥂ Projeto +Qualifica 
⥂ Projeto +Energia 
⥂ Projeto +Dignidade 
⥂ Projeto +Conectado 
⥂ Projeto Olhos de Águia 
 
 

➝ Projeto Construir: Construir a infraestrutura necessária para ampliar e suportar os projetos 
de desenvolvimento do Novo Goiás com foco em energia, transporte, saneamento, agricultura, 
indústria, comércio, educação, saúde, segurança. 
 
⃕ Conexões 
⥂ Gerir 
⥂ Conectar  
⥂ Conhecer  
⥂ Cuidar  
⥂ Amparar 
⥂ Proteger 
 
⥹ Projetos inter-relacionados 
￭ Todos os que integram este plano de governo  

 
  



Incubadora de Ideias 
Outras oportunidades de desenvolvimento  

  

   
A mudança é uma constante. Sem exceção. E ela afeta qualquer tipo de projeto, por melhor 
subsidiado que ele seja. Não há pesquisas qualitativas, quantitativas, análises de cenários, entre 
um conjunto de outras ferramentas estratégicas capazes de minimizar as chances de erro no 
processo de tomada decisão, que nos garantam plena assertividade em um mundo em constante 
mutação, sujeito a variáveis internas, externas, a imprevisibilidades e tantos outros fatores que 
nos desafiam a seguir por novas rotas, a olhar o mundo de outra forma.  
 
Estar sujeito a variações sob as quais não temos controle, por vezes assusta. A diferença, no 
entanto, é como reagimos diante de movimentos cambiantes. Se, por um lado, o novo pode 
atemorizar. Por outro, ele pode ser o impulso da mudança. Se ele não paralisa, ele lança para 
frente. Este Plano de Gestão não foge à regra. Ele está estruturado em planejamento, em 
inteligência estratégica, em pluralidades de pesquisas e de referências das melhores e mais 
modernas práticas administrativas do Brasil e do mundo. O objetivo é acertar, claro. É oferecer 
à Goiás uma proposta consistente, segura, exequível. Mas ele não menospreza a volatilidade 
que nos circunda, não minimiza as variações que afetam sociedades em constante movimento. 
Um erro comum, principalmente quando a questão envolve práticas governamentais.  
 
Por isso ele não é, e nunca será, um projeto acabado. É um Plano de Gestão inovador, 
prospectado para atender às demandas mais urgentes da sociedade, para oferecer soluções 
estratégicas imprescindíveis ao desenvolvimento de Goiás. Tem como foco efetivo as 
propostas que são capazes de reconfigurar a estrutura e de ressignificar a relação sociedade-
estado. E, por isso, as ações suplementares não foram documentadas. Elas são essenciais, isso é 
indubitável. Inclusive porque são plurais, abarcam todas as áreas da administração pública, 
como cultura, esporte, lazer, turismo, entre outras; e subsidiam os macro planos que integram a 
Carteira de Projetos Estratégicos da Coligação Novas Ideias, Novo Goiás.  
 
Elas estão implícitas, mas não constam no cerne desta proposta de gestão porque já fazem parte 
das responsabilidades do Estado de Goiás, já compõem a organicidade estatal, são sine qua non 
a qualquer governo comprometido com a legalidade e com o progresso. Temos compromisso 
público, obrigatoriedade administrativa e responsabilidade legal com investimentos em todas as 
áreas. A diferença é que centramos o Plano de Gestão em projetos que vão muito além do 
cotidiano governamental e que rompem com modelos protocolares, inseridos apenas para dar 
corpo ao documento e para dispersar o eleitor mediante uma profusão de promessas que 
mesclam atribuições administrativas naturais a um emaranhado de ações desconexas, pouco 
inteligíveis e que não permitem ao cidadão entender quais os reais compromissos assumidos 
pelos candidatos ao longo do processo eleitoral. Fizemos o caminho contrário. O objetivo deste 
Plano de Governo é dar ao eleitor compreensão clara de quais serão as nossas prioridades na 
administração 2019-2022.  
 



Ele apresenta de forma objetiva o norte que nos conduzirá à frente do Governo de Goiás. É um 
plano sólido, mas inacabado. Estamos em construção. Operacionalizaremos a gestão pública 
como uma incubadora de ideias, capaz de transformar instabilidade e oscilações em sinergia. 
Essa é a diferença! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Agradecimento 
  
  
Depois de trabalho intenso e dedicado, podemos apresentar à Goiás nosso Plano de Gestão. 
Para que isso acontecesse, foi preciso que todas as pessoas envolvidas se dedicassem de forma 
abnegada, com alto espírito público. Tenho certeza de que o empenho e o trabalho de todos vai 
valer a pena. Temos agora um instrumento objetivo e moderno, que irá transformar Goiás em 
um estado melhor e com melhor qualidade de vida para os goianos a partir de janeiro do ano 
que vem. 
  
  
Tive a honra de estar cercado de diversos profissionais que, voluntariamente, se dispuseram a 
discutir e construir, em conjunto, uma proposta de gestão para construir um Novo Goiás. 
Discutimos nossas ideias com técnicos renomados, profissionais liberais, professores, 
servidores públicos, empresários, cientistas, donas de casa, estudantes, trabalhadores e 
representantes de todos os segmentos sociais organizados. 
  
A elaboração desta proposta de governo da Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, sempre 
esteve aberta à participação de todos. E esta sistematização não significa que cessaram as 
contribuições; continuamos abertos às sugestões da sociedade goiana, que muito enriqueceram 
este trabalho. 
  
Sem o valioso auxílio dos nossos colaboradores diretos não teríamos conseguido fazer um 
plano tão objetivo, real e factível, aberto a quaisquer adequações. Sem fantasia nem ilusões, 
tendo o homem de hoje e o de amanhã como foco de nossas preocupações. Este projeto de 
gestão, a ser executado a partir do dia 1° de janeiro do próximo ano, trará horizontes melhores 
para todos os goianos. 
  
Quero agradecer a todos que contribuíram para a elaboração deste documento e realçar a 
importância desse trabalho voluntário, que denota alto espírito público e democrático. 
Minha gratidão a todos. 
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