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Regime de teletrabalho na
Segov gerou economia de
mais de 50%

ARTICULAÇÃO POLÍTICA:
GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Segov tem ação política e administrativa, com a atividade-fim de estimular o bom
relacionamento do governo com políticos, líderes classistas, líderes municipalistas e com a
população em geral. A principal missão da secretaria é abrir portas para o Estado, por meio do
relacionamento institucional, nos outros poderes (Legislativo e Judiciário) e demais esferas
da administração pública (prefeituras, governos estaduais e governo federal).

Aprovação
expressiva
das pautas
do Governo

Particularmente no que diz respeito à relação entre Executivo e Assembleia Legislativa, 2020 foi
um ano de consolidação da base de apoio ao governador Ronaldo Caiado e discussão de
diversas propostas com grande impacto na sociedade. Com apoio do secretário Ernesto Roller, a
atual gestão manteve diálogo aberto com representantes de todos os partidos, garantindo
absoluta liberdade no trabalho parlamentar.

Segundo informações da Secretaria da Casa Civil, dos 90 projetos de lei enviados pela

Governadoria à apreciação dos deputados, 70 foram aprovados, o que equivale a 73% do
total. Outros três projetos se tornaram decretos legislativos, 2 aguardam parecer do
governador, 3 foram retirados e 1 foi arquivado. 22 matérias continuam em trâmite. Não
houve veto a projetos de lei enviados pela governadoria. Os números são do dia 30 de
novembro.

Projetos de Lei do Governo
Economia

Administração Pública
Modernização e aprimoramento da governança
Implantação do Sistema Estadual de Informações Cidadãs,
com o objetivo de reunir e facilitar acesso a informações biográficas,
biométricas e documentais do cidadão;

Retomada econômica e geração de empregos
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
Progoiás – programa de desenvolvimento regional que visa
desburocratizar a concessão de incentivos para o setor industrial;

Autorização para alienação de 71 bens imóveis do Estado de Goiás;

Criação do Fundo de Aval – disponibilização de R$ 3 milhões para que

Criação da Política Estadual de Atendimento ao Cidadão;

pequenos empreendedores usem como garantia em pedidos de

Criação do Fundo de Capacitação do Servidor e

financiamento;

de Modernização do Estado de Goiás (Funcam);

Adequações no Fundo Protege (fundo é alimentado por empresas que

Transferência do custeio do subsídio do Transporte Cidadão

recebem incentivos fiscais) – flexibilização de regras para uso de

para Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI).

recursos por áreas, como saúde, ao invés de programas específicos;

Criação do Programa Simplifica Goiás;

Abertura de crédito especial no valor de R$ 4 milhões à GoiásFomento;
Criação da Secretaria da Retomada;
Suspensão da cobrança de dívida ativa em razão da pandemia de
Covid-19;
Restituição de incentivos fiscais para o setor alcooleiro;
Isenção de ICMS sobre energia elétrica durante pandemia;
Redução da alíquota aplicável à operação com cerveja que contenha, no
mínimo, 16% de fécula de mandioca em sua composição, desde que a
mandioca seja produzida em Goiás.

Projetos de Lei do Governo
Educação, Desenvolvimento Social, Turismo e Esporte
Expansão de políticas públicas

Saúde
Retomada econômica e geração de empregos
Reconhecimento da situação de emergência em saúde pública
em Goiás;

Criação do programa GoiásTec – Ensino Médio Ao Alcance de Todos

Autorização para transferência ao estado da gestão de hospitais

Abertura de crédito especial à GoiásTurismo no valor de R$ 86 mil;

municipais para o Estado e liberação de recursos extras para

Abertura de crédito especial ao Fundo Estadual do Trabalho no

enfrentamento à pandemia;

valor de R$ 4 milhões;
Abertura de crédito especial ao Fundo de Apoio à Criança e ao
Jovem no valor de R$ 8 mil;
Abertura de crédito especial à Secretaria da Cultura (Secult) no
valor de R$ 49 milhões (Lei Aldir Blanc);
Criação do Fundo Rotativo da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel);
Abertura de crédito especial para concessão de R$ 120 mil ao Museu
Casa de Cora Coralina, na Cidade de Goiás;
Abertura de crédito especial ao Fundo Especial de Assistência Social
no valor de R$ 20 mil.

Abertura de crédito especial no valor de R$ 351 milhões para
a saúde;
Abertura de crédito especial no valor de R$ 4 milhões para a
saúde.

Projetos de Lei do Governo
Segurança Pública
Queda histórica nos índices de crimes

Criação do Batalhão de Polícia Militar “Maria da Penha” em Goiânia;
Criação do 44º Batalhão da Polícia Militar em Ceres;
Criação da Delegacia de Atendimento à Mulher em Iporá;
Ampliação de Fundos Rotativos da Polícia Militar;
Criação da Delegacia de Combate à Corrupção;
Criação da Delegacia de Atendimento ao Turista em Caldas Novas e Rio
Quente;
Aquisição de terrenos, por meio de doação onerosa de prefeituras, para
construção de novas unidades de polícia e Corpo de Bombeiros;
Criação da Polícia Penal.

Projetos de Autoria Parlamentar
Projetos com grande relevância social

·Isenção de ICMS na compra de armas de fogo para carreiras da

·Criação de sanções administrativas em caso de utilização de bomba

segurança pública (autor: deputado Cel. Adailton / Progressistas);

adulterada em postos de combustíveis (autor: deputado Del.
Eduardo Prado / DC);

·Isenção de ICMS as operações internas de produtos de reciclagem
(autor: deputado Chico KGL);

·Criação da Política Estadual contra as Drogas (autor: deputado Diego

·Prorrogação do prazo da política de cotas no ensino superior

Sorgatto / DEM);

estadual (autor: deputada Adriana Accorsi / PT);

·Criação de campanhas de prevenção à mortalidade infantil (autor:

Estabelece pit dog como patrimônio cultural imaterial de Goiás

deputado Virmondes Cruvinel / Cidadania);

(autor: deputada Del. Adriana Accorsi / PT);

·Estabelecimento de punição a descumprimento de lei que combate

·Criação do programa de incentivo ao comércio local “Dê uma força

crimes contra a mulher (autor: deputada Del. Adriana Accorsi / PT e

para Goiás”(autor: deputado Lissauer Vieira / PSB);

deputado JefersonRodrigues / Republicanos);

·Destinação de recursos de emendas parlamentares ao combate à

·Obrigatoriedade de fornecimento de EPIs a trabalhadores da saúde e

covid-19 (autoria conjunta dos 41 deputados).

segurança pública (autor: deputado Del. Eduardo Prado / DC
e deputado Humberto Aidar / MDB;
· Institui Abril Laranja - mês de prevenção à crueldade contra animais
(autor: deputado Bruno Peixoto / MDB);
·Criação de política de enfrentamento à covid-19 nas comunidades
indígenas e quilombolas (autor: deputado Lissauer Vieira);
·Criação de estrutura para pessoas com transtorno do espectro autista
(autor: Del. Humberto Teófilo / PSL);
Garantia de reserva de vaga a estagiário com deficiência (autor:
deputado Lissauer Vieira / PSB);

* obs.: os projetos acima não são contabilizados no
balanço fornecido pela Secretaria da Casa Civil

ADVOCACIA DATIVA

Executivo estadual faz repasses ininterruptos à Advocacia Dativa
Desde 2019, a Secretaria de Estado do Governo de Goiás (Segov) cumpre com os repasses, mês a mês, à Advocacia Dativa. Ao longo de 2020, cerca de
1.850 advogados dativos receberam mais de R$ 7 milhões. De modo que o Executivo estadual, na gestão de Ronaldo Caiado, cumpriu 23 meses de repasses
ininterruptos à Advocacia Dativa, o que representa a maior série histórica de pagamentos aos dativos. Ao todo, foram pagos mais de R$ 15 milhões em 2019
e 2020.

“Este governo herdou uma dívida de mais de 40 milhões reais. Sendo que a
arrecadação dos cartórios, destinada ao pagamento dos advogados dativos, tinha

+ de R$ 7 milhões pagos à
Advocacia Dativa

desvio de finalidade. Para se ter uma ideia, advogados que prestaram serviço em
2012 não haviam recebido”, explica o secretário do governo Ernesto Roller.
Em razão da pandemia, a queda na arrecadação de cartórios, de onde se origina o valor para
pagamento dos Honorários Dativos, ocasionou diversos desafios ao Governo de Goiás. Mesmo diante
dessa redução, o Executivo estadual honrou os pagamentos de 2020 seguindo a ordem cronológica
dos processos judiciais, conforme determina a Lei 19.474/16.

Modernização
Durante o ano de 2020, a Secretaria do Governo se adaptou ao regime de teletrabalho e garantiu conforto e facilidade aos advogados dativos,
com a disponibilização do protocolo de certidões on-line, por meio do site da OAB Goiás. Com o intuito de propiciar agilidade no trâmite de
processos, a Segov, em parceria com a Superintendência de Ciência e Tecnologia da Informação (SCTI), trabalha no desenvolvimento de uma
ferramenta governamental que viabilize a protocolização de processos por meio do SHD - Sistema de Pagamento de Honorários Dativos da Segov.

Repasses à Advocacia Dativa

2019
Fevereiro - R$ 599.870,00
Março - R$ 1.099.980,00
Abril - R$ 700.690,00
Maio - R$ 639.640,00
Junho - R$ 621.560,00
Julho - R$ 599.760,00
Agosto - R$ 1.196.119,27
Setembro - R$ 494.598,26
Outubro - R$ 499.597,16
Novembro - R$ 699.566,53
Dezembro - R$ 999.619,61
TOTAL: R$ 8.151.000,83
2019 e 2020

2020
Janeiro - R$ 649.933,04
Fevereiro - R$ 499.888,14
Março - R$ 1.099.980,00
Abril - R$ 499.987,86
Maio - R$ 199.340,96
Junho - R$ 399.697,21
Julho - R$ 599.765,01
Agosto - R$ 599.865,94
Setembro - R$ 599.889,43
Outubro - R$ 999.665,36
Novembro - R$ 650.000,00
Dezembro - R$ 1060.000,00
TOTAL:*projeção
R$ 7.407.820,05
TOTAL: R$ R$ 15.558.820,88

https://www.governo.go.gov.br/programas-sociais/advogado-dativo
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O que é Advogado Dativo?

1

O advogado dativo realiza orientação jurídica e exerce
defesa, em todos os graus de jurisdição, por indicação da
Justiça. Os honorários da prestação de serviços jurídicos
são arbitrados pelo Juiz de Direito e pagos pela
Administração Pública, por meio da Secretaria de Estado
do Governo (Segov). O Fundo de Apoio ao Pagamento
dos Dativos (Fundativo) é composto de 2% de toda a
recadação dos cartórios extrajudiciais.

Como ter acesso?

2

Durante a fase pré-processual, o cidadão deve fazer essa solicitação
junto à subseção da OAB/GO. Ao todo, são mais de 54 subseções em
diversos municípios de Goiás, além da sede em Goiânia. A partir dessa
solicitação a OAB faz uma análise do pedido a fim de verificar se
realmente o cidadão não tem condições de arcar com as despesas
jurídicas. Já na fase processual, o próprio juiz é quem faz essa
solicitação. Em ambos os casos, a escolha para o advogado dativo ocorre
por meio de um sistema, criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO) juntamente com a OAB, que segue a ordem cronológica
dos profissionais listados. Dessa forma, a escolha para o advogado
dativo é realizada de forma imparcial. Para verificar as subseções da
OAB Goiás, acesse www.oabgo.org.br.

Como conferir repasses?

3

A relação de pagamentos dos advogados dativos pode ser
acessada por meio do site da Segov
(www.governo.go.gov.br). Na página “Programas Sociais”,
os advogados podem conferir os repasses mensais
realizados durante 2019 e 2020, além de ter acesso à lista
de profissionais que receberam os pagamentos.

COMPLIANCE

IMPLANTAÇÃO DO COMPLIANCE

Em junho de 2020, a Segov passou a integrar o Programa de Compliance Público
(PCP) do Governo de Goiás. A iniciativa foi lançada pelo governador Ronaldo Caiado
em 2019, para implementação em todos os órgãos estaduais, sob a coordenação da
Controladoria-Geral do Estado (CGE). O PCP tem como objetivos evitar o
desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de agentes públicos e
privados, para levar mais serviços de qualidade aos cidadãos goianos.

A Portaria 78/2020 instituiu o Comitê Setorial de Compliance Público, órgão colegiado
de caráter deliberativo para questões relativas ao Programa.

Membros do Comitê:
secretário do Governo; chefe de gabinete; procuradora setorial; chefe
da comunicação Setorial; superintendente de gestão integrada e superintendente
de articulação política e apoio municipal.

SEGOV NA IMPRENSA AS PRINCIPAIS AÇÕES DA PASTA EM 2020

Janeiro – Balanço e perspectivas

Em janeiro, o secretário de Governo, Ernesto Roller, concedeu entrevistas a jornais,
portais e emissoras de rádio para fazer um balanço das ações da pasta. Em 2019, a
Segov garantiu apoio de deputados estaduais para implementação de importantes
medidas necessárias ao equilíbrio financeiro do estado.

De um total de 100 matérias apresentadas à Assembleia Legislativa no período, todas as
que chegaram à fase de votação foram aprovadas.

Os conteúdos provenientes de mídia espontânea também destacaram a postura aberta
do Governo de Goiás para manter e aumentar o número de aliados políticos, sem fechar
portas a nenhum parlamentar, além do respeito e autonomia com que é visto o trabalho
do Poder Legislativo.

Outros assuntos abordados foram os esforços da Segov para encerrar ou readequar
os contratos do programa Goiás na Frente e o pagamento efetuado aos advogados
dativos, no valor de R$ 650 mil reais.

Fevereiro – Pagamento dos advogados dativos e base aliada na Alego

Em fevereiro, os veículos de comunicação dedicaram espaço espontâneo ao repasse
efetuado aos advogados dativos. Os conteúdos mencionam a regularização do
pagamento, mês a mês, após vários anos de atrasos e inconsistências. Destinar 100%
da arrecadação do Fundo de Apoio ao Pagamento dos Dativos (Fundativo) à
categoria é uma determinação do governador Ronaldo Caiado.
Também foram veiculadas reportagens sobre a situação da base de apoio político do
governo em ano eleitoral, com menção ao trabalho de articulação política no interior
de Goiás, a situação de obras do programa Goiás na Frente na cidade de Posse – com
resposta da pasta – e a busca de maioria na Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa.
Outra pauta do mês foi a participação do secretário do Governo, Ernesto Roller, na
cerimônia de posse da nova diretoria do Colegiado de Presidentes das Casas
Legislativas do país, durante evento realizado na Câmara Legislativa do Distrito
Federal, em Brasília.

Março – Coronavírus: Segov implementa atendimento via Whatsapp

E no mês de março, o Governo de Goiás foi surpreendido pelos primeiros casos do novo
coronavírus, que exigiram atuação rápida de modo a evitar a disseminação da doença no
estado. Assim que foi determinado o regime de teletrabalho no serviço público, por meio
dos decretos nº 9.633 e 9.634, a pasta implementou o atendimento via Whatsapp, que foi
amplamente divulgado pelas redes sociais e imprensa.
Os atendimentos presenciais destinados ao público externo, quando essenciais, passaram
a ser agendados previamente. Apesar das mudanças, não houve prejuízo ao cidadão, visto
que a equipe continuou cumprindo prazos, sem a descontinuidade de serviços, como o
pagamento de advogados dativos. Os profissionais receberam R$ 650 mil reais, liberados
no dia 31 de março, como forma de pagamento pela assessoria jurídica prestada aos mais
carentes. O assunto rendeu mídia espontânea positiva em diversos portais.

Abril – Interlocução com o interior do estado e socorro aos estados

Em abril, a Segov levou aos municípios goianos mensagem do
governador Ronaldo Caiado sobre a importância do isolamento
social como medida para conter o avanço da Covid-19. Após
pedido do secretário de Governo, Ernesto Roller, representando
o Estado, o prefeito de Iporá, Naiçotan Araújo, decidiu respeitar
o decreto que estendeu a quarentena em Goiás até o dia 19 de
abril. A pasta também foi porta-voz do governo na defesa da
aprovação de matéria em tramitação no Senado que prevê o
auxílio financeiro a estados e municípios. Trata-se da
compensação pela queda na arrecadação de ICMS. Segundo o
Executivo, Goiás teve perda de 31% no imposto recolhido. Para
tratar do assunto e responder a críticas da oposição, o secretário
Ernesto Roller concedeu uma série de entrevistas a veículos de
comunicação goianos. A imprensa goiana veiculou 30 notícias e
reportagens, sendo a maioria sobre o projeto de socorro
financeiro em análise pelos senadores.

Maio – Governo busca consenso para combater pandemia
Em maio, coube ao secretário Ernesto Roller
a tarefa de rebater, publicamente, críticas à
atuação do governo durante a pandemia de
coronavírus. Em entrevistas, ele destacou
que o governador Ronaldo Caiado sempre
dialoga com os Poderes, com os órgãos
autônomos e com os diversos setores da
sociedade pra traçar soluções. Em referência
ao adiamento de um novo decreto, explicou
ser necessário buscar um consenso com os
prefeitos das cidades goianas. A imprensa
também destacou o pagamento de R$ 500
mil reais à Advocacia Dativa. Apesar das
dificuldades financeiras geradas pela
situação de emergência em saúde, a Segov
manteve os repasses aos advogados
responsáveis pela prestação de assistência
jurídica à população carente.

Como representante do Entorno do Distrito Federal, o secretário
ainda saiu em defesa da população, após declaração do
governador do DF de que não iria receber pacientes de Goiás
diagnosticados com a Covid-19. Felizmente, após diálogo entre
as duas unidades da federação, Ibaneis Rocha desistiu de negar
vaga aos goianos.

Junho – Olho nas eleições municipais

Em junho, o Governo de Goiás continuou com foco
nas ações de combate ao coronavírus, ao mesmo
tempo em que iniciou agenda de conversas com
lideranças políticas visando as eleições municipais de
novembro deste ano. O secretário do Governo,
Ernesto Roller, passou a manter contato permanente
com diversas autoridades. A imprensa deu destaque
ao trabalho de interlocução em colunas de política
dos jornais locais. Em uma das agendas no interior do
estado, a Segov acompanhou comitiva do governador
Ronaldo Caiado em visita às obras da Policlínica e do
Hospital de Formosa, cuja gestão foi transferida ao
estado. Como compromisso com a região, serão
entregues 10 leitos de UTI na unidade de saúde.
Também em junho, a pasta iniciou a implantação do
programa de Compliance Público.

Julho – Em defesa da vida

No mês de julho, a Secretaria do Governo ocupou posição
de destaque na imprensa goiana, que noticiou, mais uma
vez, o pagamento de honorários dativos a advogados. O
repasse da ordem de R$ 400 mil reais foi suficiente para
quitar os processos administrativos abertos por 112
profissionais. A regularidade na liberação dos recursos,
conforme lembrado na maioria dos textos, foi mantida
apesar da queda na arrecadação dos cartórios
extrajudiciais. Já nas páginas de opinião dos jornais,
diversos artigos levaram a conhecimento da sociedade, com
a profundidade característica desse espaço, as avaliações
de gestores sobre mudanças implementadas na pasta. Parte
dos textos também teve como tema a defesa da estratégia
de governo contra o avanço da Covid-19.

Agosto – foco no interior do estado
Em agosto, a Secretaria do Governo iniciou um giro
por emissoras de rádio do interior, com objetivo de
levar à população informações e prestar contas sobre
o trabalho realizado pelo Governo do Goiás. Em uma
série de entrevistas, alguns dos temas abordados
foram a redução de gastos públicos, o enfrentamento
da pandemia e a superação de dificuldades
econômicas. A aproximação das eleições municipais
também esteve em pauta nas entrevistas concedidas
a comunicadores das regiões sul, sudoeste e Entorno
do Distrito Federal. A imprensa goiana também deu
destaque ao pagamento de honorários aos
advogados dativos. No mês, a pasta efetuou o
pagamento de R$ 599,8 mil para 184 profissionais,
responsáveis pela abertura de 184 processos
administrativos de pagamento. O serviço rendeu à
administração pública mídia espontânea em sites de
notícias.

Setembro – bastidores da política e prestação de contas

O trabalho de articulação política realizado
pelo secretário do Governo, Ernesto Roller,
esteve em pauta na imprensa goiana no mês
de setembro, com destaque para notas em
colunas de política de jornais de grande
circulação. A prestação de contas das ações
realizadas pela administração estadual
também gerou mídia espontânea, com foco na
região sul do estado. Já no espaço destinado
pelos veículos a artigos de opinião, servidores
da Segov defenderam o projeto da atual
gestão para “devolver Goiás aos goianos”.

Outubro – Divulgação das açôes do Governo de Goiás

O repasse de recursos à Advocacia Dativa, por
meio da Secretaria do Governo, foi destaque na
imprensa goiana no mês de outubro. No período, a
pasta efetuou dois pagamentos que totalizam R$
1,6 milhão, valor referente à 2% da arrecadação de
cartórios extrajudiciais do estado. A pauta foi
abordada por 50% das publicações de mídia
espontânea listadas em clipping interno. O titular
da Segov, Ernesto Roller, também concedeu
entrevistas a emissoras de rádio para tratar das
ações do Governo de Goiás no interior.

Novembro - Dezembro - Segov conquista primeiro lugar no Prêmio Goiás Mais transparente

O repasse de recursos à Advocacia Dativa,
por meio da Secretaria do Governo, foi
destaque na imprensa goiana no mês de
outubro. No período, a pasta efetuou dois
pagamentos que totalizam R$ 1,6 milhão,
valor referente à 2% da arrecadação de
cartórios extrajudiciais do estado. A pauta
foi abordada por 50% das publicações de
mídia espontânea listadas em clipping
interno. O titular da Segov, Ernesto Roller,
também concedeu entrevistas a emissoras
de rádio para tratar das ações do Governo
de Goiás no interior.

A conquista do primeiro lugar pela Secretaria do
Governo (Segov) no Ranking da Transparência
foi destaque na imprensa no mês de dezembro.
Entre todos os órgãos da Administração Pública,
a pasta liderou o ranking da 2° edição do Prêmio
Goiás Mais Transparente, realizada durante a
Semana Internacional de Combate à Corrupção.
A premiação reafirma o compromisso da Segov
na busca por uma gestão pública de excelência,
além de promover uma cultura governamental
baseada nos pilares da transparência e da
responsabilidade. A iniciativa tem o intuito de
reconhecer os esforços dos órgãos, estimular o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da
Administração Pública, além de possibilitar que a
transparência seja um caminho para o controle
social e melhorias aos serviços prestados à
sociedade.

Secretaria do Governo de Goiás

@segovgoias

SEGOV NAS REDES SOCIAIS –
CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO

@segovgoias

JANEIRO
Mais de 11 mil seguidores no Instagram
Em janeiro de 2020, as redes sociais da
Segov apresentaram crescimento de
pessoas seguindo, curtindo,
compartilhando e comentando as
postagens. No Facebook, eram 2.657
seguidores. No Instagram, 11.732. No
Twitter, 2.338. Juntas, as três redes
geraram 66.205 interações. Foram 103
posts no Facebook, com 46.174
interações. No Instagram, 89 posts no
Feed (2.854 interações) e 56 stories
(11.729 interações). O Top Post no
Instagram foi no dia 1º/1, com a
informação da pesquisa divulgada na
Folha de SP de que o governador
Ronaldo Caiado é o mais popular do
Brasil nas redes. No Twitter, foram 173
posts e 5.448 interações.

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

Redes sociais geram mais
de 65 mil interações

Número de seguidores no
Instagram cresce 15%

Instagram em destaque

Em fevereiro, as redes sociais da Segov
geraram 65.595 interações. No
Facebook, as 75 postagens
movimentaram 18.054 interações. O Top
Post foi no dia 07, com a notícia do
chamamento público da Agehab para a
disponibilização de R$ 55 milhões em
convênios com municípios (1.774
interações). No Instagram, foram 75
posts no feed (2.782 interações) e 29
stories (6.317 interações). O Top Post foi
no dia 29, com a informação do
processo de seleção do Hugo. No
Twitter, foram 126 posts e 38.442
interações.

Em março, as atividades da Segov nas
redes sociais geraram 94.951 interações,
maior número registrado em 2020. O
recorde está relacionado aos conteúdos
sobre a pandemia de coronavírus, com
destaque para decretos do governo,
medidas de regramento social e dicas de
saúde. No Instagram, o Top Post foi um
repost da conta do governador Ronaldo
Caiado com a informação de suspensão de
missas, cultos e eventos religiosos. Foram
feiras 128 postagens no Feed e 116 nos
Stories, com o resultado de 9.016
interações. Destaque para o crescimento
de 15% no número de seguidores (14.255)
de forma orgânica. No Twitter, a pasta
encerrou o mês com 2.430 seguidores, 54
posts e 34.004 interações. Já no
Facebook, foram feitas 147 postagens que
geraram 51.931 interações
com o público.

O Instagram continuou sendo
destaque nas redes sociais em abril,
com novo crescimento no número
de seguidores (9,5%), que chegou
ao total de 15.722 pessoas. No Feed
e Stories foram feitas 172 postagens,
além de 15 publicações no IGTV.
Foram registradas 44.994
interações, ou seja, respostas do
público às atividades da conta. No
Facebook, foram feitos 94 posts,
que geraram 42.058 interações.
O Top Post, no dia 20 do mês,
continha informações sobre o uso
obrigatório da máscara de proteção
ao sair de casa. Já no Twitter, a
pasta alcançou a marca de 2.430
seguidores, 197 posts e 3.702
interações. Juntas, as três redes
sociais tiveram 97.252 interações.

MAIO

JUNHO

Conteúdos sobre a pandemia
continuam em alta

Facebook em destaque

Em maio, a Segov gerou 72.532
interações nas redes sociais.
Continuaram em alta conteúdos
sobre a pandemia de coronavírus,
com destaque para ações do
governo, dicas de saúde e números
de contágio. No Instagram, foram
feitas 105 postagens no Feed e 42
nos Stories, com o resultado de 24.
874 interações.
O número de seguidores ultrapassou
a marca de 15.000 pessoas e o Top
Post é um card com dicas de
Português, que gerou 169
interações. No Twitter, a pasta
encerrou o mês com 2.513
seguidores, 171 posts e 1.819
interações. Já no Facebook, foram
feitas 107 postagens que geraram
45.839 interações com o público. O
top post trata do uso de água
sanitária na prevenção ao
coronavírus.

No mês de junho, Instagram,
Facebook e Twitter registraram 65.277
interações, com destaque para o Facebook
(34.590 interações), fato que demosntra a
relevância e o interesse do público
sobre os temas postados
nas redes sociais da pasta.
O número de seguidores no
Instagram continuou em ritmo crescente
(alta de 2,71%), batendo 17.000. Na
rede, o top post foi um card explicativo
sobre o decreto estadual que instituiu
a quarentena intermitente em Goiás, devido
à pandemia
de coronavírus.
No Twitter, a Segov alcançou 2.580
seguidores. Foram
feitos 162 posts,
que geraram 2.696 interações.

JULHO
Serviços públicos são destaque em postagens

AGOSTO
Facebook em alta

No mês de julho, a equipe de Comunicação
da Segov publicou 101 postagens no feed do
Instagram da secretaria, sendo 18 vídeos. Os posts
resultaram em 8.335 interações, entre curtidas,
comentários e visualizações.

Em agosto, foram publicadas 85 postagens no
Instagram, sendo 22 vídeos. O conteúdo gerou 5.108
interações, entre curtidas, comentários e visualizações.
Número que seria ainda maior se somado às interações
referentes aos stories publicados diariamente.

Entre os temas abordados de maior
destaque: expansão do atendimento na
área da saúde para pacientes com Covid-19;
restrições da Temporada do Araguaia; pagamento
dos advogados dativos; Programa de Compliance
Público; esclarecimentos sobre a quarentena
intermitente, funcionalidades do aplicativo
Dados do Bem, além de entrega de
cestas básicas pela OVG;
frentes de serviço do governo.

Entre os assuntos que despertaram maior interesse do
público, destaque para campanha de amamentação;
internacionalização do Aeroporto Santa Genoveva;
pagamento de advogados dativos; e reposts da rede
do Governo de Goiás sobre a atuação das forças de
segurança. No mês, as publicações relacionadas ao
coronavírus continuaram em alta, como, por exemplo,
a que trata da necessidade de manter os cuidados
preventivos mesmo após a flexibilização
de atividades econômicas. O card teve 128 curtidas.

O alcance orgânico das 103 publicações feitas
durante o mês de julho no Facebook da Segov
foi de 18.906, com o total de 1.640 interações.
Destaque para a postagem sobre a “testagem em
massa da população para detectar Covid-19”,
no dia 14 de julho, com o alcance de 1.791
internautas e 73 interações.

Já no Facebook, a mesma quantidade de postagens
teve alcance orgânico de 22.703 pessoas, número
superior ao registrado em julho. Os conteúdos tiveram
como resultado 1.353 ações de engajamento.
O top post, sobre a internacionalização do aeroporto,
teve alcance de 1.890 pessoas e 99 engajamentos. A
Comset ainda fez 161 posts no Twitter, que geraram
26.300 impressões. No mês, houve crescimento no
número de visitas ao perfil em relação
a julho (40%).

SETEMBRO
Mais interações
Em setembro, foram feitas 93 postagens no perfil
oficial da Segov no Instagram, sendo 13 vídeos. Esse
conteúdo gerou 5.174 interações, entre
curtidas e comentários, valor ligeiramente
superior ao registrado no mês de
agosto. O número não inclui as interações relacionadas
aos stories publicados diariamente.
As publicações abordaram assuntos como
a campanha contra o suicídio “Setembro Amarelo”;
a liberação de recursos para o transporte escolar; o
programa “Minha Vaga”, da UEG; a mudança nos
protocolos de prevenção à Covid-19 na área da Segurança
Pública e a geração de postos de trabalho no estado.
Já no Facebook, 100 postagens tiveram alcance
orgânico de 87.460 pessoas e 591 curtidas. O assunto que
gerou maior repercussão foi a adoção de
novas medidas preventivas contra a Covid-19
para profissionais da Segurança
Pública. Também tiveram destaque a marca de
1 milhão de mortos pela doença no
mundo; o projeto do governo estadual para correção de
redações dos alunos de escolas públicas conforme os
parâmetros exigidos no Enem; a economia de R$ 83
milhões alcançada com o teletrabalho e a seleção
para o programa CNH Social, entre outros.
A Comset ainda fez 137 posts no Twitter, que geraram
24.300 impressões. O tweet de destaque trata da
utilização, pelo governo estadual, de um jatinho apreendido
em operação contra traficantes (548 impressões).

OUTUBRO
Cresce número de interações no Instagram
Em outubro, foram feitas 102 postagens no Instagram
da Segov, sendo 16 vídeos. Esse conteúdo gerou 6.312
interações, entre visualizações, curtidas e comentários,
19% a mais que o registrado em setembro, quando houve
5.174 interações. O número não inclui as interações
relacionadas aos stories publicados diariamente.
A página possui 8.600 seguidores.
As publicações com maior engajamento são
falas do governador Ronaldo Caiado retiradas de
lives e eventos transmitidos ao vivo. O top post foi o
vídeo sobre o anúncio de pagamento extra aos
servidores da educação estadual,
com o registro de 1.231 visualizações.
Destaque também para divulgação da lista de
beneficiados pelo programa
Pró-Atleta (228 visualizações) e para a entrega
de certificação internacional
para o Hospital HGG (220 visualizações).
Já no Facebook, quantidade semelhante de
postagens teve alcance orgânico de 11.834 pessoas
e 609 engajamentos. O perfil oficial da Segov
possui 3.149 seguidores. O top post foi um card sobre
a queda de 40% nos roubos
a propriedades rurais no estado (470 visualizações
e 22 curtidas). Publicações
que citam ou trazem falas do governador Caiado
possuem bom desempenho. Destaque
para esclarecimentos acerca das Eleições 2020 e para o
pagamento de extra aos
servidores da educação estadual.
A Comset ainda fez
152 posts no Twitter, que geraram 22.600 impressões,
número ligeiramente menor
que o registrado em setembro (24.300). A página ganhou
34 novos seguidores no
período, chegando à marca de 2.655 seguidores.

NOVEMBRO
Facebook alcança mais 7,5 mil pessoas
Foram mais de duas mil interações no Instagram da Segov,
em novembro, com o total de 64 postagens. Destaque para
o registro da presença do secretário Ernesto Roller na
posse do novo desembargador do TJ-GO, Anderson
Máximo; para a cobertura da solenidade de entrega de
3.215 escrituras de terras a famílias de 31 municípios
goianos, que contou com a presença do presidente
Jair Bolsonaro e do governador Ronaldo Caiado;
e para a postagem sobre a recuperação
e alta do caminhoneiro Moiseniel Alves, que ficou
internado no HCamp de Goiânia por 46 dias, sendo 33
deles na UTI, para tratamento de Covid.
No Facebook, as postagens alcançaram 7.553 pessoas.
Destaque também para a recuperação do paciente de
Covid, Moiseniel Alves, para a postagem com dicas úteis
sobre as eleições municipais e para a informação sobre a
assinatura de protocolo de interesses
do Governo de Goiás com 49 empresas.

SITE, PRODUÇÃO DE RELEASES E
NOTAS-RESPOSTA

Segov é primeiro lugar em transparência
Secretaria do Governo conquistou a liderança em ranking disputados por
todos os órgãos da Administração Direta.
A Secretaria do Governo (Segov) conquistou o primeiro lugar no Ranking
da Transparência, entre todos os órgãos da Administração Pública Direta,
na 2° edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. O prêmio é uma iniciativa
da Controladoria-Geral do Estado (CGE), em parceria com o Tribunal de
Contas de Goiás (TCE), que vem estimular o esenvolvimento e o
aperfeiçoamento contínuos da Transparência Ativa e Passiva no Governo
de Goiás, pelo atendimento a exigências legais e a melhores práticas de
entrega de informações para a sociedade.
O objetivo maior do prêmio é possibilitar que a transparência seja um
caminho para o controle social e para a melhoria nos serviços prestados
pelo Estado à sociedade. A premiação foi distribuída em três categorias:
Categoria I - formada por órgãos da administração direta, autarquias e
fundações públicas; Categoria II - formada por mpresas públicas e
sociedades de economia mista; Categoria III - formada pelos demais
Poderes e Órgãos Autônomos.

Ranking de Transparência 2020 Prêmio Transparência Órgãos

1º lugar - Secretaria de Estado do Governo – SEGOV

Prêmio Transparência Empresas
1º lugar - Companhia Celg de Participações – CELGPAR
2º lugar - Agência Goiana de Habitação – AGEHAB
3º lugar - Saneamento de Goiás – SANEAGO

2º lugar - Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP

Prêmio Transparência Demais Poderes
1º lugar - Procuradoria-Geral de Justiça – MPGO
2º lugar - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO

3° lugar - Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

3º lugar - Tribunal de Contas do Estado – TCE

SITE DA SEGOV
Durante o ano de 2020, o site da Segov obteve mais de 250 mil visualizações de
página, 85 mil sessões e acessos de 54 mil usuários. Centenas de notícias foram
produzidas e proporcionaram o aumento do interesse do cidadão no que se refere
ao trabalho realizado pela pasta.
Outro ponto a destacar, no que se refere ao aumento de acessos ao site, é a publicação
mensal da relação de repasses à Advocacia Dativa – uma das estratégias utilizadas para
aumento da audiência. A disponibilização da consulta de processos dos dativos também
possibilitou o crescimento de interações ao site. Nos últimos meses, o acesso à página
“Programas Sociais” registrou uma porcentagem de 62,5 %.
Informações sobre a articulação política com os demais poderes, participações em
solenidades, parcerias para a prestação de serviços públicos, além de reuniões com os
chefes do poder executivo municipal e a transparência do diálogo entre o Governo e a
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) foram algumas das pautas abordadas
no site da Segov.
No início de 2020, uma das metas estabelecidas pela Comunicação Setorial da Segov
foi a produção de conteúdo qualitativo, tendo como foco a transparência das ações e
o interesse público. O resultado foi o aumento da porcentagem de novas sessões de
acessos em 62% e a duração média de permanência do usuário no site foi de dois
minutos e trinta e quatro segundos. Neste ano, outra conquista oriunda da produção
de notícias para o site da Segov foi a marca de 1.212 usuários em menos de 1
mêspolíticos da oposição.

www.governo.go.gov.br

SITE DA SEGOV CONQUISTA NOVOS
VISITANTES NO ANO DE 2020
A estimativa de novos visitantes registrou uma taxa de 62,3 % e
37,7% para visitantes que retornaram ao site para pesquisa de
outros conteúdos. A partir da análise de dados, identificou-se que
o dia 19 de novembro (quinta-feira) registrou mais de 100 sessões
e, na segunda semana de novembro, registrou 365 sessões. Do
total de usuários, mais de 1 mil ficaram ativos durante 28 dias,
seguido de cerca de 622 durante 14 dias e 330 durante 7 dias.

GOIÂNIA DETÉM 58 %
DOS ACESSOS AO SITE DA SEGOV
Do total de sessões realizadas pelos usuários,
mais de 58% são acessadas por moradores do
município de Goiânia, seguido de Brasília
(6,17%) e Aparecida de Goiânia (5,07%). Outra
estratégia utilizada para o aumento de acessos
são as inserções de links do site na descrição da
bio das redes sociais – embora o índice mais alto
de migração para o site, ainda, seja de forma
orgânica.

Vídeos
Com o objetivo de promover uma comunicação mais eficaz, a secretaria do Governo também produziu diversosvídeos durante
o ano de 2020. Ao todo, cerca de 60 pautas ganharam destaque com a produção de roteiros e edição de material audiovisual.
Além da divulgação da campanha de conscientização contra o coronavírus, a Segov também deu destaque para as pautas
sazonais, ações do Executivo estadual, ênfase para o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outras
campanhas.
As lives protagonizadas pelo governador Ronaldo Caiado também ganharam destaque nas redes da Segov. A divulgação dos
temas mais relevantes, abordados durante as lives, foi uma das estratégias para alcançar o público-alvo. Diante das novas
métricas das redes sociais, o foco na produção de vídeos curtos teve o intuito de alcançar uma audiência satisfatória.

Relatório de produção de vídeos 2020 - Segov

JANEIRO
15.01.2020
18.01.2020
20.01.2020
25.01.2020
28.01.2020
30.01.2020

Entrevista Adib – Convênio Agehab
Goianidade está no jeito de ser
Dia Nacional do Fusca
Dia Nacional da Bossa Nova
Eleições 2020
Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos

FEVEREIRO
04.02.2020 Eleições 2020
18.02.2020 Carnaval 2020
19.02.2020 Campanha de vacinação - Sarampo

MARÇO
02.03 Governo repassa meio milhão à Advocacia Dativa
09.03 Redes sociais da Segov geram mais de 65 mil
interações em fevereiro
23.03 Arrocha do corona – Vídeo funk

ABRIL
03.04 Dengue x coronavírus
05.04 Articulação política - Ernesto Roller
e prefeito de Iporá
11.04 Dia do Infectologista
16.04 Campanha de Arrecadação de Alimentos - Segov

MAIO
10.05 Dia das Mães
26.05 Dia Nacional do Bombeiro

JUNHO
05.06 Dia Mundial do Meio Ambiente
18.06 Aniversário Teatro Goiânia - 78 anos
19.06 Isenção do ICMS da energia elétrica
19.06 Concessão de 6 meses de carência a servidores
que fizeram empréstimos
25.06 Governador fala sobre Secretaria da Retomada
29.06 Segundou

JULHO
02.07 Dia Nacional do Bombeiro
25.07 Dia do Escritor
27.07 Segundou

AGOSTO
05.08 Campanha Agosto Dourado
09.08 Dia dos Pais
17.08 Segundou
18.08 Abertura do Parque Nacional da Chapada
20.08 Aniversário Cora Coralina
24.08 Segundou
31.08 Segov na Imprensa

SETEMBRO
16.09 Entrevista Ernesto Roller - Rádio de Catalão
23.09 Governador fala sobre retorno às aulas
23.09 Segov na imprensa
24.09 CNH Social
29.09 Entrevista Ernesto Roller - Rádio de Itumbiara

OUTUBRO
02.10 Vídeo - pamonha
02.10 Compliance Público
05.10 Destinação de recursos da Lei Aldir Blanc
07.10 Live governador - Segurança pública
08.10 Live governador - Força-tarefa para o feriado
12.10 Dia das Crianças
15.10 Live governador - pagamento de adicional aos
professores
16.10 Live governador - Saúde pública
20.10 Live governador - Contemplados do Pró-atleta
23.10 Live governador - Sala Lilás em Aparecida
24.10 Aniversário de Goiânia
28.10 Dia do Servidor Público
29.10 Trecho – Live governador

NOVEMBRO-DEZEMBRO
10.12 Cobertura Prêmio Goiás Mais Transparente
23.12 Decoração de Natal de Goiânia
28.12 Balanço das aprovações de projetos do
Governo na Alego.
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