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Investindo sempre mais em saúde
Cidade inteligente que conecta todo mundo
Obras grandes, do tamanho de Aparecida
Trânsito mais leve pra facilitar sua vida
Educação e tecnologia na preparação pro futuro
No palco, cultura, história e tradição
Cidade bonita de ser ver
Bairro organizado, nossa casa valorizada
Além do lazer, incentivo ao esporte
Economia forte pra gerar empregos
Competitividade e gestão fiscal
Em meio à pandemia, oportunidades
Solidariedade e acolhimento

Prestes a completar 100 anos, Aparecida de Goiânia vive um momento singular.
Ao mesmo tempo em que é referência nacional em gestão pública, a cidade se
torna modelo no enfrentamento à Covid-19.
O e-book explica tudo, em detalhes.
Nas próximas páginas, você vai constatar que são muitas as realizações da
Prefeitura de Aparecida nos últimos anos. O número importa, sim. Mas a
qualidade do serviço prestado é que fez a diferença na vida das pessoas e da
cidade e que, por isso, mereceu destaque nesta publicação.
Quer um spoiler do e-book? Já quase centenária, Aparecida olha agora não só
para frente, mas também para o alto. Portanto, é um indicativo de que o plano
executado pela Prefeitura de Aparecida nos últimos anos buscou ofertar na
cidade o padrão mais elevado de prestação de serviços públicos.
De cidade dormitório, como era conhecida nos anos de 1990, Aparecida passou a
ser reconhecida, a partir de 2017, como cidade inteligente. Veja a seguir muitos
fatos que marcaram esse processo de evolução.
Bem-vindo(a) à segunda edição do e-book sobre as boas práticas de gestão e
combate à pandemia que ocorrem aqui, no coração do Brasil.
Boa leitura! Nos vemos na próxima atualização desta história que é construída
pela administração municipal e pelos aparecidenses.

Investindo
sempre mais
em

saúde

A Prefeitura de Aparecida não se contenta com o mínimo. Pelos aparecidenses, a
administração municipal faz questão de buscar sempre o máximo. É um esforço
visto, por exemplo, na Saúde, onde o município tem investido, em média, 23% de
sua arrecadação. Isso indica que a Prefeitura de Aparecida aplica na Saúde 53%
mais do que os 15% exigidos pela lei.
Esses recursos garantem o funcionamento das unidades de saúde geridas pela
Prefeitura, inclusive do Hospital Municipal de Aparecida, o Hmap. Considerado
um dos melhores hospitais públicos da Região Centro-Oeste, o Hmap,
inaugurado em 2018, recebe pacientes de Aparecida e de mais 55 cidades. Apesar
de já ter nascido grande, com 230 leitos, sendo 30 UTIs, 20 leitos destinados à
urgência e 180 apartamentos, o Hmap teve o número de leitos de internação mais
do que dobrado nessa força-tarefa de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Além disso, é a primeira unidade hospitalar na rede pública de Aparecida a
ofertar leitos de internação pediátrica. E já no seu primeiro ano de
funcionamento, o Hmap alcançou 96% de aprovação dos atendimentos,
atingindo outros números muito expressivos. Num período de 12 meses foram
realizados no hospital 169.763 exames de apoio ao diagnóstico, 13.859 consultas
ambulatoriais, 3.093 internações ocorridas e 6.487 diárias de UTI (adulta e
infantil).

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo
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HMAP
Também no primeiro ano do Hmap, que
antecedeu a pandemia, a unidade
disponibilizou para os pacientes de
Aparecida um novo tomógrafo
computadorizado e um aparelho de
ressonância magnética.

Um dos maiores patrimônios de
Aparecida de Goiânia, o Hmap é
equipado ainda com 60 leitos de clínica
cirúrgica e oito salas cirúrgicas. Essa
estrutura foi sendo implementada no
hospital gradualmente, atendendo a
demanda por cirurgias eletivas no
município.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Assim como acontece nas demais unidades de saúde de Aparecida, os
pacientes do Hmap estão em boas mãos. No Hospital Municipal, eles têm o
atendimento supervisionado pelo renomado Hospital Sírio-Libanês, de São
Paulo. É que, através de uma parceria selada com aquela entidade, os
protocolos e rotinas aplicados no tratamento dos pacientes do Hmap são
supervisionados pelo Sírio-Libanês. Assim, os aparecidenses recebem
atendimento de excelência e o Hmap, por outro lado, conquista índices de
satisfação cada vez maiores.
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Centro de Especialidades

Uma das grandes obras inauguradas pela Prefeitura de Aparecida nos últimos
anos na área da saúde, o Centro de Diagnósticos e Especialidades serve hoje,
temporariamente, também como posto drive-thru de vacinação contra Covid-19
e como unidade de internação clínica, em enfermarias, para pacientes
diagnosticados com a doença, causada pelo novo coronavírus.
Com seus mais de 6 mil m² edificados, a unidade no Jardim Boa Esperança
originalmente é equipada para atender a população em 24 consultórios, e possui
estrutura para realizar uma série de exames e cirurgias de pequeno porte. O local
abriga o antigo Centro Clínico Municipal, o Centro de Testagem e
Aconselhamento, o Laboratório Municipal e em breve um Centro Especializado
em Odontologia (o primeiro do tipo II na cidade), além de outros serviços.
Em função da pandemia, o Centro de Diagnósticos e Especialidades teve as
consultas transferidas provisoriamente para a sede da Aciag, no Residencial
Solar Central Park. São oferecidos atendimentos com alergista, cardiologista,
cirurgião geral, coloproctologista, dermatologista, endocrinologista,
mastologista, gastroenterologista, nefrologista, neurologista, oncologista,
otorrinolaringologista, geriatra, ginecologista, ortopedista, oftalmologista,
urologista e psicólogo. As consultas são feitas mediante agendamento prévio,
via encaminhamento de clínico geral.

06

UBSs
A Prefeitura de Aparecida segue
investindo pesado, ainda, na ampliação
das Unidades Básicas de Saúde, que
prestam um serviço essencial na rede
pública. Com as UBSs do Garavelo
Residencial Park, Cruzeiro do Sul, Bairro
Ilda, Santo André, Bairro Cardoso, Rosa
dos Ventos, Chácara São Pedro e Colina
Azul, inauguradas nos últimos anos, a
cidade chegou a 40 Unidades Básicas de
Saúde atendendo os moradores nos
bairros.O atendimento nas UBSs é
intenso hoje, com a pandemia. Mas
antes disso, as unidades já eram
bastante movimentadas. Em 2019, a
Secretaria Municipal de Saúde registrou
mais de 450 mil consultas realizadas nas
UBSs (300 mil na atenção básica e 150
mil especializadas). Só a unidade do
Colina Azul, por exemplo, faz mais de
1.400 consultas mensais.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Já antes da Covid, 36 das 40 UBSs de
Aparecida passaram a ter mais uma hora
de atendimento ao público. Com a
mudança, elas começaram a funcionar
das 7h às 17h, aumentando a prestação
de serviço na atenção primária. Isso
reflete até mesmo nas campanhas
vacinais, que conseguem alcançar
maiores índices de imunização. Em 2019,
Aparecida teve mais de 101% de
cobertura vacinal para Influenza e 96%,
para o sarampo. É mais uma estatística
que mostra como as UBSs são
fundamentais nas ações executadas
pelo município para cuidar da saúde dos
aparecidenses.

07

UPAs

Fundamentais também agora, no enfrentamento à Covid, as três Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) de Aparecida prestam assistência à população na
rede pública de saúde com profissionais qualificados, 24h, todos os dias da
semana.
Numa iniciativa vanguardista, a Prefeitura de Aparecida aliou o preparo técnico
das equipes à excelência do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, e firmou
convênio com a instituição para os pacientes das UPAs Brasicon, Buriti Sereno e
Parque Flamboyant receberem atendimento mais rápido e qualificado, seguindo
padrões daquela respeitada unidade hospitalar.
Aparecida foi o primeiro município do País a contar com metodologia Lean
aplicadas em Unidades de Pronto Atendimento e com a supervisão do
Sírio-Libanês. E foi também a primeira cidade brasileira a ter núcleos de
Segurança do Paciente nas suas Unidades de Pronto Atendimento.
A Prefeitura de Aparecida ainda renovou toda a frota do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência para transportar os pacientes até às UPAs ou unidades de alta
complexidade. O Samu recebeu três novas ambulâncias em 2017 e mais quatro,
em 2019.
Não por coincidência, o tempo de espera dos pacientes nas UPAs de
Aparecida de Goiânia foi reduzido em 50%, nos últimos anos. Outro dado, de
2019, antes da pandemia, marca um feito igualmente expressivo. Naquele
ano, Aparecida teve 590 mil atendimentos de urgência, sendo 430 mil de
clínica geral e 160 mil de pediatria, prestados nas 3 UPAs da cidade.
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Enfrentamento ao coronavírus/Covid-19
Em um ano de pandemia de Covid-19, Aparecida de Goiânia, assim como todo o
restante do mundo, foi desafiada muitas vezes a adotar medidas imediatas para
conter o avanço rápido do novo coronavírus. E a Prefeitura de Aparecida tratou
logo de reunir tudo o que o município tem de melhor na Saúde e demais
secretarias da administração para combater não só o vírus, mas complicações
sociais e econômicas geradas pela Covid.

Com mais de 260 mil exames RT-PCR
realizados ininterruptamente desde
abril de 2020, Aparecida se tornou a
cidade que mais testa em Goiás,
fazendo, em média, 1.500 testes por dia.
Quase
metade
dos
testes
contabilizados no Estado foram feitos
pela Prefeitura de Aparecida.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

A testagem em massa aumenta as
possibilidades
de
controlar
a
disseminação do vírus e, o mais
importante, de evitar a perda de vidas.
Tanto que na plataforma Monitora
Covid-19, da FioCruz, Aparecida figura
com a menor taxa de letalidade entre os
cinco
municípios
goianos
mais
populosos, com 1,88%. A taxa local é
menor do que os índices de Goiás e do
Brasil.
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E o grau de letalidade em Aparecida
tende a ficar ainda menor devido,
também, à vacinação. Até a publicação
deste e-book, Aparecida já havia
aplicado mais de 80 mil doses de vacina
contra a Covid-19 em idosos,
profissionais de saúde e das forças de
segurança. Assim, cerca de 13% da
população local foi imunizada com ao
menos uma dose em dois drive-thrus e
mais 5 UBSs reservadas para essa
finalidade. Para a segunda dose, o
município montou outro drive-thru
exclusivo, no Aparecida Shopping, e
segue aplicando o reforço ainda em 5
UBSs.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

No enfrentamento à pandemia, a Prefeitura de Aparecida também foi
aumentando, conforme a demanda, os leitos hospitalares exclusivos para Covid.
A rede pública de saúde de Aparecida tem agora 352 leitos estruturados para
tratamento da doença, dos quais 176 são de UTI.
Esses 352 leitos estão distribuídos no Hmap, no Centro Municipal de
Especialidades, no Hospital Garavelo e no Hospital Santa Mônica. Essas duas
últimas unidades pertencem à rede privada, mas tiveram leitos contratados pelo
município para serem ofertados a pacientes do SUS.
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Tudo isso foi possível graças a um contingenciamento de R$ 50 milhões que
a Prefeitura de Aparecida fez logo no início da pandemia, em março de
2020, destinando os recursos para a Saúde.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Se precavendo para a então
primeira onda, o município também
adquiriu 60 termômetros digitais
de aferimento de temperatura à
distância e convocou mais de 600
profissionais, que reforçaram o
atendimento na Saúde. Em gestos
de
solidariedade
com
os
aparecidenses, a Prefeitura de
Aparecida ainda recebeu 10
respiradores e 12 cápsulas
respiratórias para pacientes com
Covid doados por empresários e
instituições.

Já nos primeiros meses de combate ao
coronavírus, a gestão municipal abriu
130 novos leitos de UTI exclusivos para
Covid-19;
comprou
60
novos
ventiladores mecânicos e monitores
para o Hmap, reformou 4 respiradores;
e criou mais 60 leitos de enfermaria.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo
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O que faz de Aparecida agora referência
em testagem é fruto de uma ampla
estrutura que a gestão da cidade
montou no primeiro ano da pandemia (e
que é mantida atualmente) para
examinar os moradores. São dois postos
de testagem drive-thrus montados na
Cidade Administrativa e Hospital
Garavelo e em mais oito UBSs.

Atendendo à demanda inicial por testes,
houve coleta de amostras também num
drive-thru no Aparecida Shopping e nas
3 UPAs locais.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Saúde, ainda fez buscas
ativas nos bairros, em inquéritos populacionais e procura por pessoas com
sintomas de gripe, que são os mesmos da Covid-19, testando milhares de
moradores. E criou a Central de Telemedicina, de onde equipes médicas
acompanham todos os dias a recuperação dos pacientes diagnosticados com
Covid-19.
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Os casos positivos e que pedem uma
atenção maior pela possibilidade de
agravamento são monitorados com
exames laboratoriais a cada 48h,
tomografia e empréstimo de oxímetros.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Aparecida faz hoje o distanciamento social intermitente através do
escalonamento regional das atividades econômicas. É um modelo que deu certo
no ano passado e que, por isso, continua com índice de adesão de
aproximadamente 98%, muito próximo do que ocorreu em 2020.
Antes desse primeiro escalonamento, a Prefeitura de Aparecida convalidou
decisão do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus e fechou
preventivamente todo o comércio local por 30 dias ininterruptos, para frear o
avanço do vírus. E para ajudar a população e as empresas, a gestão municipal
prorrogou o pagamento do ITU, IPTU, ISS e outros impostos por 90 dias,
amenizando os impactos econômicos da pandemia. A partir daí, o comércio foi
sendo reaberto gradualmente, dentro dos limites da matriz de risco, adotada em
Aparecida.
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Cidade Inteligente
que conecta todo mundo

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Da área de segurança pública ao desenvolvimento urbano, a gestão do município
de Aparecida está totalmente conectada. Durante 24 horas por dia, dados das
secretarias e imagens de câmeras de videomonitoramento espalhadas por toda
a cidade são unificados e analisados no Centro de Inteligência Tecnológica (CIT)
da Prefeitura de Aparecida.
Inaugurado em 2020, o CIT funciona como cérebro do Programa Cidade
Inteligente, que já marca uma nova era em Aparecida. Se antes o município era
considerado cidade dormitório, hoje Aparecida não desliga. Com o Cidade
Inteligente, Aparecida está sempre online, interligada por esse programa divisor
de águas na ciência, tecnologia e inovação.

Todas as informações chegam ao CIT através de 585 km
de fibra óptica já instalados de norte a sul de Aparecida.
Em breve, essa rede terá mais de 723 km, ou seja, maior
do que todo o cabeamento de fibra óptica disponível no
estado de Goiás.
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CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Através da fibra óptica, o CIT recebe
atualmente imagens de 309 câmeras
com sistema integrado de inteligência
artificial. Elas são capazes de fazer
reconhecimento facial e leitura de
placas de veículos. As câmeras também
reconhecem padrões comportamentais.
Em poucos meses de uso, os
equipamentos já ajudaram a Guarda
Civil Municipal a evitar furtos em
escolas e outros crimes. No total, serão
650 câmeras desse modelo.

No videomonitoramento de Aparecida, o programa Cidade Inteligente, contará
com reforço de imagens geradas por mais 2 mil câmeras instaladas em prédios
públicos onde as Secretarias de Saúde e de Educação prestam seus serviços.

E para aumentar a conectividade e
universalizar o acesso aos serviços
públicos oferecidos pela internet, a
Prefeitura
de
Aparecida
vai
disponibilizar 200 pontos de wifi
gratuito em diferentes locais da cidade.
Além de ser um programa democrático,
o Cidade Inteligente foi implementado
com o intuito de prestar ao cidadão um
serviço público melhor, mais prático,
rápido e, claro, menos oneroso.
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Buscando inserir os aparecidenses no universo da cultura digital, para facilitar a
lida até mesmo com os serviços públicos online, a Prefeitura de Aparecida tem
realizado anualmente o Festival Córtex. A iniciativa visa a popularizar o acesso à
vida digital e às soluções tecnológicas.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

A entrega, em 2020, de cinco óculos com
inteligência artificial que fazem leitura
para pessoas cegas ou com baixa visão,
e o aperfeiçoamento do aplicativo SIGA,
de gestão eletrônica das corridas dos
carros oficiais da Prefeitura de
Aparecida, são outras ações inovadoras
nessa transformação para uma cidade
cada vez mais inteligente.
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Obras grandes,

do tamanho de Aparecida
As obras que a Prefeitura de Aparecida
executa hoje na construção do Eixo
Leste-Oeste (ELO) 01, de 8,9 km de
extensão, representam aquilo que o
contribuinte tem que ver: o benefício
chegando na porta de casa. Nesse caso,
é um grande corredor viário que passará
pelos bairros Jardim Maranata, Jardim
Alto Paraíso, Aeroporto Sul, Goiânia
Park Sul, Buriti Sereno, Bairro Cardoso e
Jardim Helvécia.

O ELO 01 é um dos cinco novos eixos
estruturantes (todos eles no sentido
leste-oeste) que o município vai
construir com um empréstimo de R$
135 milhões obtido no Banco de
Desenvolvimento da América Latina.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Essas obras, somadas a todas as
outras que a Prefeitura de Aparecida
executou nos últimos anos, vão
melhorar ainda mais a infraestrutura
nos bairros. Afinal, dezenas de setores
foram beneficiados com asfalto,
galerias de águas pluviais, calçadas,
sinalização de trânsito, urbanismo e
modernização da iluminação pública,
entre outras melhorias.
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A pavimentação asfáltica é realidade hoje em 75% das ruas habitadas e com
rede de água tratada. Só de 2018 para cá, por exemplo, foram implementados
mais de 250 mil m² de asfalto em Aparecida.

No ano de 2019, as galerias pluviais executadas na cidade atingiram uma
extensão de mais de 15,5 mil metros. E acompanham essas melhorias a
construção de meio-fio e bueiros celulares.

Importantes bairros do município,
como Pontal Sul e Retiro do Bosque,
além da Alameda Antônio Elias de
Deus, no trecho do Credeq ao
Cemitério Jardim da Esperança,
receberam asfalto após anos à
espera do benefício. É o caso,
também, do Goiânia Park Sul, Setor
Ibirapuera e Vila Oliveira, onde as
máquinas
da
Prefeitura
de
Aparecida trabalham atualmente a
todo vapor, implementado a
pavimentação asfáltica.
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Em meio aos investimentos em
infraestrutura,
a
Prefeitura
de
Aparecida também finalizou as obras do
Eixo Estruturante Norte-Sul 04, na
administração 2017-2020.

Cumprindo um rigoroso calendário de manutenções
nas vias públicas, a Prefeitura de Aparecida criou o
Programa Recap, pelo qual tem recapeado 3,5 milhões
de m² de asfalto. O setor Garavelo é exemplo de bairro
beneficiado pelo Recap. Todas as suas ruas receberam
pavimentação nova.

Uma outra frente de recapeamento,
desta vez na Região Norte da cidade,
recuperou a pavimentação dos setores
Jardim Mont Serrat, Jardim Nova Era,
Jardim Luz, Cidade Satélite São Luís e
Cruzeiro do Sul com a aplicação de
mais de 100 mil metros quadrados de
asfalto novo.
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E foram executadas as obras de contenção das erosões no Jardim Luz, Retiro do
Bosque, Village Garavelo e Jardim Mont Serrat. Essa última obra recebeu
investimento de R$ 4 milhões oriundos do governo federal com contrapartida da
Prefeitura de Aparecida. A contenção da erosão no Mont Serrat exigiu a
reconstrução de 2,7 mil metros de galerias pluviais em todo o bairro e o
recapeamento das vias abertas para implantação das galerias.

Trânsito mais leve

pra facilitar sua vida
Acompanhando a expansão da malha
viária, a Prefeitura de Aparecida
também multiplicou na cidade as
ciclovias e ciclofaixas. Elas começaram
a ganhar as ruas e avenidas do
município em 2017. De lá para cá, foram
disponibilizadas aos ciclistas quase 80
km de ciclovias e ciclofaixas. O trânsito
é de todos, portanto, ninguém pode
ficar para trás.
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Entre as providências para melhorar a
mobilidade urbana, a administração
municipal inaugurou ainda, em 2019, o
Viaduto Vereador João Antônio Borges,
na Vila Brasília. A estrutura deu mais
fluidez ao tráfego dos 50 mil veículos que
passam por lá diariamente.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Os usuários do transporte coletivo
também receberam atenção especial
no plano executado pelo município
para prover um trânsito mais inclusivo.
Pensando no conforto e segurança dos
passageiros, a Prefeitura de Aparecida
implantou 112 novos pontos de ônibus
que servem ainda aos usuários das seis
novas linhas interbairros criadas no
município.

E numa parceria firmada entre a
Prefeitura de Aparecida e o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, o Dnit, foi construída uma
elipse no Anel Viário, na altura do setor
Cidade Vera Cruz.
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Educação e tecnologia

na preparação pro futuro

Com o regime temporário de aulas não
presenciais, a Prefeitura de Aparecida
está tendo o cuidado de ajudar os
estudantes em casa, entregando a
seus pais ou responsáveis kits de
alimentos e de hortifruti. A ação
beneficia as famílias dos mais de 40
mil alunos da rede, que já recebem do
município kits de uniformes e
materiais escolares.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

A rede, aliás, cresceu bastante nos últimos anos. Foram criadas 5.600 novas
vagas para crianças que esperavam no cadastro de reserva da educação infantil.

O que aumentou também foi a
qualidade da infraestrutura nas escolas
da cidade. Através do programa Cuidar
da Escola é Dever de Todos, a Prefeitura
de Aparecida investe na reforma de 17
escolas e 1 CMEI, sendo que, em 11 delas,
as obras já foram concluídas.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo
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CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

E foi inaugurado o CMEI Retiro do Bosque, além das quadras poliesportivas da
Escola Antônio Alves Neto e da escola do Jardim Dom Bosco.
Em breve, a rede de ensino de Aparecida vai crescer de novo, com mais 9 CMEIs
que vêm por aí. Eles serão construídos com verbas garantidas em Brasília nas
viagens que a Prefeitura de Aparecida faz à capital federal para buscar recursos
do governo federal e de emendas parlamentares.

O ensino de robótica, um diferencial da
rede pública de Aparecida, está
presente em 50% das escolas
municipais. Para ajudar no processo de
aprendizagem,
elas
receberam
laboratórios tecnológicos e softwares.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Por falar em tecnologia, o processo de
matrícula também foi modernizado.
Agora é possível fazer as reservas
online, pelo aplicativo Matrículas
Aparecida, criado pela Prefeitura de
Aparecida.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo
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Renovação também foi o que
aconteceu na frota de veículos da
Secretaria de Educação. Num
investimento de R$ 396 mil dos cofres
do Tesouro
Municipal,
foram
adquiridos oito novos carros da marca
Volkswagen, modelo Gol/1.6. Com a
nova frota, a administração pública
economiza em gastos de reparo,
manutenção e combustível. Os novos
veículos também contribuem para o
melhor desempenho das ações da
Educação.

No palco,

cultura, história e tradição

Aparecida pode mesmo se orgulhar. A cidade agora tem um moderno espaço
público para apresentações culturais, eventos, peças teatrais, saraus, formaturas
e atividades do tipo. É o Anfiteatro Municipal de Aparecida.
Construído no setor Residencial Solar Central Park, o Anfiteatro Municipal, que
comporta 600 pessoas na plateia, recebeu um investimento de R$ 7,3 milhões,
sendo R$ 5,3 milhões do governo federal, através do Ministério do Turismo, e R$
1,4 milhão em contrapartida da Prefeitura de Aparecida.
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O município tem estimulado a classe artística também ao fazer os recursos da Lei
Aldir Blanc chegarem aos espaços culturais. Nesse sentido, a Prefeitura de
Aparecida começou a repassar as verbas em fevereiro deste ano, garantindo com
que a renda emergencial chegue na ponta do processo, para fomentar a produção
cultural. Em Aparecida, a valorização da cultura vem ainda com a Escola Municipal
de Música, que funciona no Setor Central ensinando diversos instrumentos, como
bateria, violão, e saxofone, além de técnica musical.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Mesmo suspenso por causa da
pandemia, o festival Aparecida é Show,
que ocorre em maio, é outro famoso
cartão de visita da cultura local, que
nos últimos anos ganhou mais um
evento bastante popular: o programa
Natal Mundo dos Sonhos e seu
recheado calendário de atividades.

Realizada
pela
Prefeitura
de
Aparecida, a programação em
dezembro encanta com apresentações musicais, teatrais, desfiles e
exposições artísticas gratuitas em
toda a cidade. Além dessas ações, o
município continua apoiando os
fazedores de cultura locais.
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Cidade bonita
de se ver

Aparecida abre um capítulo à parte em sua história centenária para marcar uma
era: a era do bem-estar, do incentivo a uma vida mais saudável e de praças bonitas,
floridas e bem cuidadas. Nesse sentido, o município tem feito sua parte
construindo, reformando e dando manutenção em espaços públicos de lazer
espalhados por toda a cidade, para todos os públicos.
É o que acontece, por exemplo, na praça da Cidade Administrativa, no setor
Residencial Solar Central Park, onde funciona a nova sede da Prefeitura de
Aparecida. Os frequentadores aproveitam o espaço de 12 mil m² de área
construída da praça, inclusive, para andar de skate e de patins.

Com as quase 170 mil mudas de flores
de espécies variadas plantadas na
praça da Cidade Administrativa, o
visitante pode ter uma boa noção do
padrão de qualidade dos jardins que a
Prefeitura de Aparecida implementou
em toda a cidade.
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São jardins que vão embelezar também
a Praça da Juventude, no setor Garavelo.
Em breve, aquele local, onde ficava o
antigo Cais do bairro, estará todo
arborizado, com equipamentos de
ginástica à disposição, áreas de
convivência e até um ginásio
poliesportivo coberto.

Além da praça no Garavelo, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano trabalham na construção de novas praças também nos setores
Colina Azul, Parque Vila Sul/Vila Brasília, Estrela do Sul, Marista Sul, Jardim
dos Buritis, Alto Paraíso, Santo André e Jardim Tiradentes.
Na Vila Brasília, a praça da rotatória do Templo Mãos Postas, que está em
reforma, está na lista das mais de 100 praças que a Prefeitura de Aparecida
construiu ou reformou nos últimos quatro anos em todas as regiões da
cidade.

As praças de Aparecida se tornaram
espaços convidativos para a ginástica
no fim de tarde, para uma boa conversa
entre amigos ou para passear com o pet.
Até mesmo canteiros centrais de
importantes vias públicas, como a
Avenida São Paulo, agora dão charme à
cidade com belos jardins floridos.
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Assim como fez na Avenida Tropical, no Jardim Tropical; na Alameda do Almeida,
no Jardim Maria Inês; e na Avenida W-5, na região do Santa Luzia, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano usou parte de um total de 600 mil mudas de flores e
mais de 70 mil m² de grama esmeralda para embelezar a Avenida São Paulo e
deixar a via mais leve e mais verde.

É um capricho visto ainda nos parques públicos de Aparecida. Eles foram
revitalizados e estão de cara nova. Vale a pena aproveitar um dia para curtir, por
exemplo, o Parque da Família, o Parque Tamanduá e o Parque da Criança, que teve
as quadras poliesportivas reformadas.

Bairro organizado,

nossa casa valorizada

A cidade é como a casa da gente, precisa de manutenção constante. Seja na
revitalização dos canteiros centrais, na jardinagem das praças, na coleta regular
do lixo e na troca de lâmpadas da iluminação pública, o município mostra que tem
muito carinho com essa nossa casa chamada Aparecida.
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Duas vezes por ano, a Prefeitura de
Aparecida faz roçagem do mato e
retirada de entulho e lixo nos cerca de
80 mil lotes baldios da cidade, incluindo
os terrenos particulares, mesmo não
sendo sua obrigação. É um cuidado que a
administração tem pensando no
bem-estar e na segurança dos
aparecidenses que moram nos mais de
280 bairros da cidade, principalmente
na vizinhança de lotes baldios.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Os bairros recebem manutenção também durante a semana do programa
Prefeitura em Ação. Suspenso por causa da pandemia, o Prefeitura em Ação
começa sempre com uma força-tarefa nas ruas, avenidas e canteiros centrais
dos setores para fazer poda de árvores, pintura de meio-fio, troca de lâmpadas
da iluminação pública, remoção de entulho, renovação da sinalização de
trânsito, tapa-buracos, varrição de ruas e outros serviços.
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Além do lazer,
incentivo ao esporte

Quando o centenário chegar, e se a situação permitir, o Estádio Annibal Batista de
Toledo, na Região Central, deve ser palco de muitas atividades em comemoração
aos 100 anos da cidade. A própria reforma do estádio, executada pela Prefeitura
de Aparecida e concluída em 2020, será outro motivo para celebrar com a
população.
E enquanto o estádio era reformado, os investimentos na área de esporte e lazer
seguiram contemplando toda a cidade.
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Nos bairros, por exemplo, o Expansul,
Madre Germana, Garavelo e Mansões
Paraíso, foram construídos campos de
futebol society com grama sintética.

E, em julho do ano passado, veio mais
uma conquista importante. O
município inaugurou, com o governo
federal,
o
complexo
Estação
Cidadania-Esporte José Alves de
Oliveira (Meinha), no Parque Trindade.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Junto com o Centro Olímpico, que de
2017 para cá aumentou o número de
matriculados de 600 para 2.500
alunos, e onde são ensinados mais de
dez
esportes,
o
Estação
Cidadania-Esporte é preparado para
oferecer dezenas de modalidades
esportivas olímpicas, paralímpicas e
não olímpicas.

31

O esporte não tem fronteiras. Por
isso, o município criou também, em
2019, o programa Aparecida
Compete. É um incentivo para
ajudar atletas da cidade em
torneios em Goiás, em outros
estados e até fora do Brasil. Já em
seu primeiro ano, o Aparecida
Compete recebeu um recurso de R$
500 mil.

Economia forte
para gerar empregos
Aparecida de Goiânia tem nota ‘A’ no boletim anual da Secretaria Nacional do
Tesouro Nacional. É uma espécie de termômetro que mede a situação fiscal dos
estados e municípios que querem contrair novos empréstimos com garantia da
União. Entre as 246 cidades goianas, só Aparecida e mais 21 municípios têm essa
alta classificação.
A boa colocação no ranking mostra que, em Aparecida, o desenvolvimento
econômico também é prioridade. Tanto que, de 2010 a 2018, o Produto Interno
Bruto (PIB) da cidade cresceu 122%, segundo o IBGE.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo
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Com uma gestão fiscal moderna e incentivos ao setor produtivo, a Prefeitura de
Aparecida fez da prosperidade na economia um porto seguro para atrair novas
empresas. Hoje, com inscrição ativa no município já são mais de 20 mil
microeempreendedores (MEI) cadastrados.
Os reflexos vieram principalmente na
geração de empregos. A contar dos sete
polos industriais e empresariais de
Aparecida, que empregam mais de 120
mil trabalhadores, a cidade virou
referência em empregabilidade.
Em 2020, Aparecida superou até mesmo
capitais brasileiras na geração de
empregos com carteira assinada. Com
2.104 novos postos de trabalho, a cidade
empregou mais do que Cuiabá (MT),
Campo Grande (MS), Macapá (AP),
Palmas (TO) e Maceió (AL), de acordo
com dados do Caged.

A tendência é que a criação de vagas de trabalho aumente ainda mais nos
próximos anos. Pelo menos 200 grandes empresas já manifestaram a intenção
de se instalar na cidade, depois de constatar a vocação econômica do município.
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Para ajudar a criar ainda mais oportunidades, a Prefeitura de Aparecida tem
reformulado suas práticas buscando facilitar o processo de formalização de
microempreendedores. A cada dia, pelo menos 40 pessoas procuram a Casa do
Empreendedor para registrar o CNPJ em Aparecida.

Competitividade
e gestão fiscal
Aparecida é uma das três cidades brasileiras que mais criam condições para
impulsionar o desenvolvimento do município. A cidade aparece ao lado de
Balneário Camboriú (SC) e Curitiba (PR) na liderança do grupo de cidades com o
poder público mais fortalecido, conforme o Ranking de Competitividade dos
Municípios, publicado em novembro de 2020.
Além desse destaque, a boa desenvoltura de Aparecida no Índice Firjan de
Gestão Fiscal, que também é de abrangência nacional, serve de atestado para
mostrar o resultado das medidas adotadas pelo município para melhorar a
gestão dos recursos de natureza fiscal.
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Algumas das principais ações são: a
reformulação do Código Tributário; a
diminuição no valor de taxas; a
regulamentação do Plano Diretor; a
integração com o setor imobiliário; a
conexão total com a rede SIM, para
desburocratizar
a
abertura
de
empresas; a parceria com o setor
empresarial; e a aprovação do novo
código de edificações.

A prosperidade econômica na cidade
faz aumentar também a nota de
crédito de Aparecida nas instituições
bancárias. Isso ajuda na aprovação de
financiamentos para realizar obras
públicas em todas as áreas.
Exemplo disso são as obras já em
andamento em parte dos cincos novos
eixos estruturantes interligando
bairros no sentido Leste-Oeste. As
obras são custeadas com recursos de
um empréstimo de R$ 135 milhões que
Aparecida conseguiu no Banco de
Desenvolvimento da América Latina
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Entre 2010 e 2018, o PIB de Aparecida cresceu quase quatro vezes, passando de
R$ 3,28 bilhões para R$ 12,9 bilhões. Acompanhando a evolução na economia, a
Prefeitura de Aparecida foi formando reservas voltadas a investimentos e
emergências. Com a liquidez proporcionada por suas reservas, o município teve
condições de, já no início da pandemia, contar com R$ 115 milhões para fazer
enfrentamento à Covid-19 e, ao mesmo tempo, manter em funcionamento todos
os serviços do município.

Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de Aparecida chegou a R$ 12,9 bilhões. No
início da década, em 2010, o cálculo dos bens e serviços produzidos na cidade
somava R$ 3,8 bilhões. E assim, acompanhando o crescimento da economia
nesses últimos anos, a Prefeitura de Aparecida foi formando reservas destinadas
a investimentos e emergências, que garantem mais liquidez à administração
municipal. Em março deste ano, quando foi declarada a pandemia do novo
coronavírus, a Prefeitura de Aparecida já tinha um colchão de R$ 115 milhões para
dar suporte às ações sobretudo da Secretaria de Saúde no combate e
enfrentamento à Covid-19 e manter todos os serviços do município funcionando
normalmente.
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Em meio à pandemia,

oportunidades

Criado em 2020, o Sistema Municipal de Empregos (Sime) já abriu portas para
muitos aparecidenses. São pessoas que conquistaram, através do programa,
vaga de trabalho permanente ou temporária, e ainda estágio ou oportunidade
como jovem aprendiz, preparando para o primeiro emprego.

O Sime conecta o trabalhador à
empresa de forma bem prática. A cada
semana são ofertadas centenas de
vagas no mercado de trabalho da
cidade e a pessoa que está procurando
trabalho faz agendamento pelo site da
Prefeitura de Aparecida e é atendida
presencialmente no SAC. Após ter as
informações confirmadas, ela já sai
encaminhada para entrevista de
emprego.

Com esse investimento, aliado à
plataforma Espaço do Trabalhador,
que funciona pela internet com mais
de 100 cursos gratuitos, a Prefeitura
de
Aparecida
trouxe
muitas
oportunidades de emprego para a
população. E foi providencial. Em meio
à pandemia, milhares de famílias
passaram a ter renda garantida no fim
do mês para pagar as contas e

37

A Prefeitura de Aparecida combate o
desemprego não só agora, mas há vários
anos. Daí, o resultado chega. Em 2020,
por exemplo, Aparecida foi uma das
cidades que mais geraram empregos de
carteira assinada, com saldo positivo de
2.104 novos postos de trabalho,
conforme dados do Cadastro Geral de
Empregados
e
Desempregados
(Caged). E no 1º trimestre deste ano
3.050 trabalhadores entraram no
mercado formal.

É um orgulho para a cidade lembrar, por
exemplo, que em 2017 Aparecida criou
4.342 vagas de trabalho, se tornando o
2º município que mais gerou empregos
no Brasil, à época, também segundo o
Caged. Muitas dessas vagas são
preenchidas nos feirões de emprego.
Em 2019 mesmo, a Prefeitura de
Aparecida apoiou um evento como esse
que ofertou mais de 2 mil vagas de
trabalho, em diversas áreas.
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Solidariedade e acolhimento
Quando a situação apertou nas casas, por causa da pandemia, a Prefeitura de
Aparecida se mobilizou rápido para não deixar nenhum morador passar
necessidade. Uma imensa rede solidária foi formada pela Secretaria de
Assistência Social com o objetivo de arrecadar e doar cestas básicas.

O exemplo veio do próprio prefeito
Gustavo Mendanha, que doou todo o
seu salário de março deste ano para
distribuir mais de 400 cestas de
alimentos. Os servidores, em seguida,
abraçaram a causa, organizaram uma
campanha interna e entregaram à
Assistência Social mais de 2 mil
cestas básicas para doação.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

‘Com ajuda também de empresários, pessoas da comunidade em geral e
instituições, milhares de famílias em alta vulnerabilidade social foram
beneficiadas através deste gesto solidário.

A quarentena foi marcada pela
entrega, também, de cobertores,
marmitas, roupas e kits de higiene para
pessoas em situação de rua.
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Mas não parou por aí. Recentemente,
na Páscoa, a Assistência Social
entregou ovos de chocolate e kits
proteicos a crianças e idosos
assistidos
nos
Serviços
de
Convivência. São 1.200 crianças e
adolescentes cadastradas, e todas
elas receberam ainda kits escolares.

Nos últimos anos, foram muitos os investimentos do município no acolhimento a
famílias em situação de vulnerabilidade social, de crianças e adolescentes,
mulheres, pessoas idosas e população em situação de rua.
Foram inaugurados os Centros de Referência em Assistência Social do Madre
Germana e do Setor Serra Dourada. O Centro de Convivência Vila Brasília e
Projeto Conviver passa por reforma, e o Centro de Geração de Emprego e Renda,
no Parque Santa Cecília, está em construção.
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E o Restaurante Popular, apesar de
estar com o salão fechado para evitar
aglomerações, foi reaberto pela
Prefeitura de Aparecida para
continuar fornecendo diariamente
mais de mil marmitas.

CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

E através do programa Casamento
Comunitário, o município ajudou mais
de 1.000 casais a se casarem no papel,
oficializando o matrimônio.
CONTEÚDO INTERATIVO
Clique na imagem para
assistir ao vídeo

Na defesa da mulher, foi promovida
ainda
uma
campanha
de
conscientização sobre a Lei Maria da
Penha e contra o assédio dentro dos
ônibus nos terminais do transporte
coletivo.
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