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Direcionando
o olhar para a
inovação e a
criatividade
Inoves completa mais um
ciclo e se consolida como
referência em inovação
na gestão pública

editorial

Inovação &
Criatividade
Em voga tanto na esfera privada quanto na pública, a inovação tem se colocado como a mais moderna
exigência para os gestores públicos. Isso porque são eles que precisam transpor as barreiras da excessiva burocracia, da complexidade e da diversidade das normas aplicáveis à Administração Pública,
bem como dos reflexos da crise mundial que afetam o poder público.
Por isso, faz-se necessário pensar fora da caixa, buscando novas ideias e soluções mais eficazes
e econômicas para os velhos problemas e também, especialmente, para os novos desafios decorrentes dos avanços sociais, econômicos e tecnológicos. Mas essa busca, claro, deve respeitar os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública (legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência), bem como ter como premissa a efetividade das políticas públicas, observando a diretriz de fazer mais com menos recursos.
Nesse contexto, gestores e servidores públicos devem lançar mão do uso imoderado da inovação
com vistas a contornar os obstáculos e labirintos burocráticos. Isto é, devem usar a imaginação criativa com o objetivo de buscar novos e melhores processos, procedimentos, métodos e técnicas de trabalho para atendimento das demandas postas.
Certamente, para se alcançar o sucesso por meio da inovação são necessários mudança de comportamento, persistência, trabalho árduo e empenho. Sem esses ingredientes, é impossível atingir o
sucesso pela via da inovação, sem falar que a satisfação e o alcance de tão nobres ideais é recompensador e, talvez, uma das maiores motivações de nossos talentosos profissionais, que já estão contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e para a valorização dos servidores públicos.
Prova disso é que resultados melhores e mais efetivos à sociedade capixaba já foram e são produzidos por esses profissionais, que têm ainda suas iniciativas reconhecidas e valorizadas pelo Inoves,
um dos mais importantes e respeitados programas de fomento à inovação na gestão pública do País,
desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão
e Recursos Humanos.
Os trabalhos que o Inoves reconhece e dissemina são frutos de iniciativas empreendedoras e da capacidade criativa de servidores públicos que
estão fazendo a diferença e tornando o Espírito Santo um Estado ainda melhor e identificado como celeiro de novas ideias e atitudes em prol da inovação no serviço público para melhorar a vida do cidadão.
Pablo Rodnitzky
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
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RECONHECIMENTO

Um tributo à inovação,
à criatividade e ao talento
Com recorde de projetos inscritos na edição de 2013, o Prêmio Inoves reafirma sua
importância ao valorizar e reconhecer a capacidade criativa do servidor capixaba
O Itamaraty Hall lotou durante a cerimônia de premiação dos projetos vencedores do Prêmio Inovação na Gestão Pública (Inoves),
Ciclo 2013, realizada no dia 5 dezembro de 2013, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. O clima da cerimônia lembrou o de uma grande celebração, quando alegria e
emoção se misturam cada vez que se abrem os envelopes e se
anunciam o nome do projeto vencedor.
Inspirado no tema “Inovar é preciso. Sempre”, tanto o cenário – rico em referências náuticas – quanto o clima da cerimônia
criaram um ambiente lúdico, contagiando e emocionando o público. O ambiente, a cenografia, a iluminação e o som – de tempos em tempos ouvia-se o poderoso apito de um navio – tramaram a favor do evento, que destaca e valoriza, em grande estilo,
a capacidade criativa do servidor público capixaba.
O governador Renato Casagrande ressaltou que a cerimônia
reconhece a capacidade criativa dos servidores ao implementarem ações, projetos e programas que atendam às demandas dos
capixabas de forma inovadora. “É uma verdadeira ajuda ao ato
de governar, que é de todos nós, em todas as instâncias públicas, junto à sociedade.”
Esse sentimento de ansiedade e expectativa que marcou a noite
contagiou Gustavo Assis Trancoso, assessor técnico do Instituto de

6

REVISTA INOVES

Casagrande afirmou que o Inoves é uma
verdadeira ajuda ao ato de governar

Previdência de Cariacica (IPC). Sua equipe concorria com o projeto Programa de Pós-Aposentadoria do IPC. “Não ganhamos desta
vez, mas a experiência é enriquecedora, em todos os sentidos. Só
pelo fato de o nosso projeto concorrer, isso nos enche de orgulho,

Segundo o secretário Pablo, só é possível atender aos
desejos da população com servidores inovadores

nos dá confiança e segurança para tentar de novo em 2014”, disse ele assim que foi encerrada a cerimônia de premiação.
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf)
à época e atualmente à frente da Secretaria de Planejamento, Davi

Diniz, resumiu em duas palavras o sabor da vitória: ”Alegria e reconhecimento”. Estreante no Prêmio Inoves, ele elogiou o empenho de sua equipe e disse que o evento, além de despertar a criatividade, é altamente motivacional.
Mais do que gratificação pelo prêmio oferecido às equipes
vencedoras – além do belíssimo Troféu Inoves, um kit, composto por equipamentos de informática, no valor total de R$ 15 mil
–, os concorrentes, de maneira geral, deixavam transparecer um
inequívoco sentimento de orgulho e pertencimento.
A cerimônia de premiação – ápice de um processo que demandou estudo, pesquisa e trabalho duro e que não acabaria ali – refletia a sensação de conquista e valorização de competências, reveladas em cada sorriso e olhar dos servidores. Todos conscientes de que, afinal, ciclos se alternam e se renovam para recomeçar. Porque “inovar é preciso. Sempre”.
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Evolução e futuro
“A diversidade dos projetos premiados e reconhecidos
pelo Inoves, assim como o número crescente de participações de alto nível de potencial inovador no programa
demonstram que os servidores capixabas estão, de
fato, inovando. E isso é produto de uma mudança de
visão e de comportamento. Estamos assistindo a um
importante movimento em torno da inovação na gestão
pública do Espírito Santo, dando origem a uma nova
cultura de Administração Pública.
O Inoves se consolidou como um processo que estimula,
orienta, reconhece e mostra resultados concretos, alcançados por meio de práticas empreendedoras de gestão
pública capazes de melhorar a vida do cidadão e servir de
exemplo para outras iniciativas. Portanto, não se tratam
de abstrações ou de incentivo a ideias criativas, apenas.
São trabalhos consistentes, que fazem diferença para a
sociedade e criam um efeito multiplicador.
Em 2014, enfatizaremos ainda mais o potencial transformador dos projetos participantes, a capacidade de
formar novos valores e de produzir resultados melhores
para a sociedade, mudando modos de pensar, sentir e
agir. A perspectiva também é de oferecer capacitação
direcionada para a inovação na gestão com foco no
desenvolvimento de competências, visando a tornar
as iniciativas ainda mais qualificadas. Estamos completando dez anos de Inoves. É o momento de renovar
também as nossas práticas. Nosso objetivo principal,
em 2014, é fazer com que o Inoves seja ainda melhor
e mais inovador.”
Manoel Carlos Rocha Lima,
coordenador do Inoves

8

REVISTA INOVES

Aprimoramento e capacitação
Anfitrião do evento, o secretário de Gestão e Recursos Humanos
(Seger), Pablo Rodnitzky, enfatizou, no seu discurso, a qualidade dos projetos que concorreram ao prêmio. Para ele, o resultado
foi uma evidência de que os servidores têm se aprimorado cada
vez mais, capacitando-se para oferecer serviços inovadores e de
qualidade à população capixaba.
“Só é possível atender aos desejos da população se tivermos
servidores inovadores, capazes de encontrar soluções simples para
os mais diversos problemas e garantir qualidade no atendimento
aos cidadãos capixabas. O Prêmio Inoves é uma das ferramentas

que o Governo utiliza para reconhecer e valorizar os profissionais
da gestão pública”, destacou o secretário.
Além do governador do Estado, a solenidade de premiação
contou ainda com a presença de diversas autoridades, entre elas
secretários de Estado, prefeitos e representantes do Legislativo,
do Judiciário e do Ministério Público. Durante a cerimônia, foram destacadas as ações realizadas pelas secretarias de Estado
da Educação (Sedu), da Justiça (Sejus) e de Segurança Pública
(Sesp), pelos institutos de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper) e de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), além
das prefeituras de Vitória (PMV) e Serra (PMS) e da Polícia Militar.

REVISTA INOVES
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nova gestão pública

Orientação para o

cidadão-usuário

Com foco nas reais demandas do cidadão e preocupação com a qualidade do
serviço prestado, a Administração Pública tem buscado cada vez mais eficiência,
bom desempenho e resultados
Administração Pública Gerencial pode ser definida como aquela
que considera o Estado uma organização prestadora de serviços
aos cidadãos-usuários, vistos como clientes, numa comparação com o setor privado. Suas premissas são, principalmente,
a eficiência dos serviços, a avaliação de desempenho e o controle de resultados. Consequência direta dos avanços tecnológicos e da nova organização da política e economia mundial,
essa nova orientação do Estado, voltada para o cidadão-usuário, surge em oposição à Administração Pública Burocrática,
que, havia muito tempo, já não atendia mais aos anseios da
sociedade. A transição entre os modelos no Brasil deu-se durante a década de 90, principalmente em 1995, após ficar claro para a população que uma reforma administrativa se colocava como condição para a consolidação do ajuste fiscal do
Estado brasileiro e da existência no país de um serviço público moderno, profissional e eficiente.

Com a Administração Pública Gerencial, eficiência, desempenho e resultados tornam-se palavras de ordem. O Estado marcado por esse tipo de modelo tem como objetivos vencer dois desafios: adaptar-se às novas formas de atuação e atender às exigências das democracias contemporâneas. Para isso, essa nova
forma de Administração Pública toma emprestados conceitos e
linguagem do setor privado, além de introduzir a noção de cliente
e fragmentar a administração em unidades menores e mais autônomas, de modo que se especializem no oferecimento de determinados serviços e se ajustem com mais facilidade às necessidades dos cidadãos-usuários.
Eficiência, qualidade e rapidez
Um dos frutos desse processo no Estado do Espírito Santo é o
Programa Faça Fácil – Centro de Atendimento Integrado, que reúne, no mesmo espaço físico, vários órgãos públicos, entidades

O Programa Faça Fácil – Unidade
Cariacica oferece 400 serviços,
de 14 órgãos e empresas
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Miriam ressalta o caráter vanguardista do Faça Fácil e afirma que
ele é laboratório de inovações
da sociedade civil e empresas prestadoras de serviços de natureza pública. Seu objetivo é estabelecer um novo paradigma no que
diz respeito ao padrão de atendimento ao cidadão e às empresas,
oferecendo serviços públicos com eficiência, qualidade e rapidez,
além de restaurar o caráter público no atendimento dos serviços
prestados, propiciar transparência à gestão pública e aproximar
o Estado do cidadão.
O Faça Fácil surgiu no Planejamento Estratégico do Governo
do Estado do Espírito Santo na Gestão 2007-2010 e em setembro
de 2010 iniciou sua operação, com uma unidade no município de
Cariacica. Lá são disponibilizados cerca de 400 serviços, com a
participação de 14 órgãos e empresas e uma média de quase seis
mil atendimentos por dia, com picos de nove mil.
“Essa inovação visa à mudança do cenário de atendimento dos
serviços públicos, com uma proposta diferenciada de atendimento
ao cidadão de forma humanizada e adequada, que tem como base
os princípios de atendimento sem privilégios, com economia de
tempo e de esforço do cidadão, horário estendido, melhoria contínua por meio da desburocratização e da simplificação de processos, sem ferir a legislação existente, e acesso facilitado às informações e aos serviços públicos para toda a população do Estado”,
ressalta a gerente do Programa Faça Fácil, Miriam Santos Cardoso.
Os resultados do Faça Fácil podem ser evidenciados pelos

diversos indicadores de satisfação, monitorados por meio de avaliação realizada junto ao cidadão atendido. Desde a inauguração
do Faça Fácil Cariacica, em 27 de setembro de 2010, até 31 de
dezembro de 2013, 99,42% dos atendimentos avaliados foram
classificados entre “ótimo” e “bom”.
Os bons resultados foram determinantes para que a
Administração Pública estadual, na gestão de 2011, estabelecesse
como prioritária a ampliação da Rede Faça Fácil. Novas unidades do
programa serão inauguradas nos municípios de Serra, Cachoeiro
de Itapemirim e Colatina, além de duas unidades móveis – uma
para atender os municípios do sul do Estado e outra, do norte.
“A inovação proporcionada pelo Faça Fácil alcançou tão grande sucesso que os órgãos decidiram replicá-lo para outros locais. Dessa forma, o Faça Fácil serviu como ‘laboratório’ das
inovações na realização dos serviços e no atendimento de qualidade aos cidadãos”, destaca Miriam.
“O Faça Fácil carrega consigo o conceito de que a excelência no serviço público pode ser atingida e ser até melhor do que
no serviço privado. O conceito da qualidade é muito presente,
assim como o de aplicação de instrumentos modernos de gestão. A profissionalização é o principal pilar da nova gestão pública, em todos os níveis. E a sociedade tem uma postura de
cobrar de nós, servidores, uma atitude profissional no serviço
público, afinal, é ela quem paga nosso salário”, afirma o subsecretário de Estado de Inovação na Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, Charles Dias de Almeida.
O Programa Faça Fácil – Unidade Cariacica chegou a
ser vencedor do Prêmio Inoves, Ciclo 2011, na categoria
“Atendimento ao Cidadão”. O reconhecimento do Faça Fácil
como uma proposta inovadora deve-se ao fato da relevância social do tema e do objetivo. Seu conceito está ligado
diretamente ao ar tigo 5º da Constituição Federal Brasileira
de 1988, fazendo valer aos usuários atendimento prestado com qualidade e sem privilégios. Além de todas as facilidades proporcionadas ao cidadão, o Faça Fácil for taleceu a imagem institucional do governo como um prestador
de serviços públicos com eficiência, uma das premissas da
Administração Pública Gerencial.

REVISTA INOVES
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ENTREVISTA – RENATO CASAGRANDE

Governo eficiente
e qualificado
O governador Renato Casagrande fala
sobre a contribuição que a inovação
confere aos programas e projetos de
Governo, com destaque para o Estado
Presente; demonstra como é possível
inovar e empreender em meio às
dificuldades, e reconhece a importância
do Inoves como instrumento de
identificação, reconhecimento e
estímulo das práticas inovadoras
na gestão pública capixaba
Seu programa de governo Estado Presente tem como
missão reduzir os índices de criminalidade e consolidar
uma governança democrática e participativa. De que forma
inovação e empreendedorismo são importantes para o
desempenho do programa?
O programa Estado Presente está alicerçado em três pilares:
a ampliação e modernização da infraestrutura, a proteção
policial e a proteção social. Este último pilar integra as ações
governamentais, para criar um ambiente de cidadania e ampliar
o acesso aos serviços públicos. É onde entram a inovação
e o empreendedorismo – as boas ideias e novas práticas da
administração pública. Elas são as fontes para a criação de
projetos sociais, a modernização dos serviços e a ampliação do
acesso às informações. É onde se concentram nossos esforços
de aperfeiçoamento dos diversos setores e serviços públicos,
como saúde, educação, esporte, cultura e segurança. Todo
esse trabalho, com foco na redução da criminalidade, é que
faz o Estado Presente dar bons frutos, traduzidos no aumento
efetivo da qualidade de vida dos cidadãos.
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Divulgação

Além do Estado Presente, há outros projetos e
programas (Incluir, Realiza +, Bolsa Capixaba, CNH
Social) que têm um caráter inovador e, ao mesmo
tempo, demandam dos servidores criatividade
para sua execução. Exigir dos servidores atitudes
empreendedoras é o caminho? Por quê?
Não é exigir, mas incentivar atitudes empreendedoras por par te dos servidores. Acreditamos,
sim, que esse é o caminho para a constante
evolução do serviço público. O Programa Inoves
estimula os servidores a saírem da rotina, a pesquisar, estudar, se organizar. Ao mesmo tempo,
reforça aspectos como trabalho em equipe e
amplia a visão dos profissionais para além do
espaço de trabalho. Todas essas funções são impor tantes, tanto para o crescimento profissional
quanto para o pessoal dos servidores. Além de
trazer benefícios para os cidadãos, os próprios
servidores são beneficiados, pois o reconhecimento vai além do âmbito estadual.

considerado negativo, como a escassez de recursos
ou em resposta a eventos naturais extremos, como
os que atingiram o Estado no final de 2013. Por
meio de estudos, projetos e visões inovadoras é
que podemos melhorar a vida dos cidadãos e transformar a realidade. As dificuldades não podem ser
obstáculos para a inovação, mas sim o combustível
para a busca de soluções.

Com relação aos servidores, aliás, o senhor acha
que todos eles estão imbuídos desse espírito
inovador? O que tem sido feito para estimular o
empreendedorismo no seu governo?
Os servidores estão, sim, motivados. É só analisarmos as edições anteriores do Inoves para percebermos servidores de diversas secretarias, órgãos,
departamentos e prefeituras envolvidos em projetos
e programas de diferentes categorias, para atender
às demandas da população capixaba de forma inovadora. E é para estimular e promover essa iniciativa
que o Governo do Espírito Santo mantém o Inoves,
que premia as equipes vencedoras anualmente,
principalmente com o reconhecimento público do
Estado. Em 2013, o número de projetos inscritos foi
de 238, um recorde de participação.

Observa-se no histórico do Inoves a grande
participação da Secretaria de Educação na
proposição de projetos para concorrer ao prêmio.
Na opinião do senhor, a que se deve isso? Educação
é o berço de ideias inovadoras?
Por ser uma área fortemente ligada ao público jovem,
a educação tende a buscar métodos inovadores,
que visam a despertar o interesse dos alunos pelo
conteúdo disciplinar. Vivemos num tempo em que a
tecnologia e os meios de comunicação evoluem a
cada instante. Portanto, a criação de projetos e as
dinâmicas com a comunidade são formas inovadoras
de acompanhar esse ritmo. A iniciativa mobiliza a
participação dos estudantes e interfere positivamente
no rendimento escolar de cada um deles.

Como inovar nos momentos de dificuldades, como
no começo do ano, por exemplo, quando o Estado
havia acabado de passar por fortes chuvas que
atingiram quase todos os municípios?
A inovação é ainda mais importante em momentos
de crise e de dificuldades, principalmente como
forma de propor soluções eficazes num cenário

Qual é o papel do Inoves na administração pública?
Por que é importante reconhecer, premiar e incentivar
atitudes inovadoras?
O reconhecimento, por meio da premiação, é uma
maneira de agradecer a dedicação e o esforço das
equipes de servidores na elaboração e concretização de novos trabalhos. A premiação pública e
o nosso reconhecimento são também formas de
incentivar a busca constante pelo aprimoramento,
além de servir à mobilização de outros servidores
que ainda não participaram.

Como a Administração Pública se transforma e o
que ela ganha com o conceito e a necessidade de
inovação inseridos no modelo gestão?
A Administração Pública muda para melhor, para um
modelo de atendimento público cada vez mais eficiente e qualificado. E esse é, em resumo, o objetivo
central de qualquer Governo comprometido com o
bem-estar da população que representa.
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Especial

Estado Presente:
transversalidade e inovação
Programa Estado Presente prevê interlocução entre secretarias, autarquias,
outros órgãos e parceiros do Governo e, com isso, tem colaborado para reduzir
os índices de criminalidade e enfrentar suas causas nas 32 regiões onde atua
Lançado em 2011, no primeiro ano do governo de Renato
Casagrande, o Programa Estado Presente tem como objetivo levar a 32 aglomerados de bairros de 16 municípios do Espírito
Santo melhorias que vão desde ações de cidadania até o enfrentamento à violência e criminalidade. Dado seu caráter preventivo e inclusivo, trata-se, na verdade, de um conjunto de ações
que se complementam e se embasam para a democratização do
acesso aos serviços públicos, especialmente por parte da população residente em áreas de grande vulnerabilidade social. Para a
execução do Estado Presente, são realizados investimentos nas
áreas de educação, saúde, cidadania, esporte, lazer, cultura, segurança, além de iniciativas de qualificação profissional e novas
oportunidades de emprego e geração de renda para a população.
Para coordenar suas ações, monitoramento e avaliação de
resultados, o governo criou a Secretaria Extraordinária de Ações

Estratégicas (Seae). Ela também é responsável por promover a
interlocução com outras secretarias de Estado, bem como prefeituras, Governo Federal, Poder Legislativo e Judiciário e sociedade civil organizada, com vistas a buscar soluções comuns na
área de segurança pública.
“O Programa Estado Presente surge a partir da elaboração do
planejamento estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo
de 2011 a 2014, que elegeu dez eixos prioritários para ações do
governo e seus focos estratégicos. Um deles é a redução e o enfrentamento à violência e à criminalidade. O Estado Presente vem,
então, dar uma resposta a esse desafio. Tanto que o Programa
constitui a política de segurança pública do Governo do Estado,
mas com uma visão diferente de todas até então experimentadas
no Espírito Santo e provavelmente também no país: uma política
de segurança pública que compreende o problema não olhando

Secom/Governo ES

Viatura da Patrulha da Comunidade
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Álvaro Duboc considera que o diferencial
do Estado Presente está na política
transversal e integrada

simplesmente para a “porta da delegacia”, como tradicionalmente é feito”, explica o secretário da Seae, Álvaro Duboc.
De acordo com ele, o que se busca verdadeiramente com o
Estado Presente é compreender as causas que levam ao processo de violência. “Elas podem ser de natureza individual, pessoal,
coletiva, cultural, social. Entender essas condicionantes e estabelecer estratégias específicas para enfrentar esses problemas é
o conceito do Programa”, acrescenta.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
(Sesp), André Garcia, faz coro em relação ao Estado Presente.
Para ele, trata-se de um programa de segurança pública que
adota uma visão de vanguarda, ao enxergar o problema não só
do ponto de vista policial. “O Estado Presente exige uma mudança de cultura do serviço público e da visão do trabalho policial. Agora, ele não se sente só na intervenção; ela não é isolada, mas vem acompanhada de outras ações que vão, de fato,
interferir na raiz do problema.”
O caráter vanguardista ressaltado pelo secretário refere-se à
transversalidade do Programa com outras áreas de execução programática do Governo. Quase todas as secretarias de Estado estão diretamente envolvidas com o Estado Presente, junto com
mais autarquias. Além da Seae e Sesp, atuam com o Programa
as secretarias de Justiça; Governo; Economia e Planejamento;
Saúde; Educação; Esporte e Lazer; Turismo; Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional e Trabalho; Cultura; Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano; Assistência Social e Direitos
Humanos; Desenvolvimento; Gestão e Recursos Humanos, além da
Procuradoria Geral do Estado; Defensoria Pública do Espírito Santo;
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e
do Empreendedorismo; Faculdade de Música do Espírito Santo;
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo;
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo; Polícia Militar do

Com Estado Presente,
número de homicídios diminui
Como estratégia de trabalho, o Governo do Estado dividiu
o Estado Presente em três linhas de atuação. Assim, os
eixos de Infraestrutura, Proteção Policial e Proteção Social
é que definem as ações a serem realizadas para alcançar
os objetivos principais do Programa. O eixo de Proteção
Policial, por exemplo, apresenta resultados muito significativos e que consolidam um cenário de queda do número
de homicídios dolosos (intenção de matar).
Exemplo disso é que o Espírito Santo registrou em 2013
o menor índice de homicídios dos últimos 18 anos.
Ao compararmos os resultados de 2013 com os de 2009,
quando os indicadores de assassinatos evidenciaram
os maiores índices da série histórica, chegamos a uma
redução de 469 homicídios em números absolutos, ou
seja, 23% de redução, o que representa uma queda de
30% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes.
Outro registro da diminuição desses índices em 2013
demonstra que o Espírito Santo teve oito municípios sem
qualquer ocorrência de homicídio. Dos 78 municípios,
41 registraram entre um e cinco homicídios, o que
representou 63% de municípios com número igual ou
menor que cinco homicídios.
Ainda no ano 2013, em 44 municípios houve redução
no número de homicídios em relação ao ano anterior,
o que representa 56%. Em 30 municípios onde houve
aumento, o número absoluto ficou igual ou menor que
cinco homicídios.
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Espírito Santo; Polícia Civil do Espírito Santo; Corpo de Bombeiros
Militar do Espírito Santo, e Instituto de Atendimento Socioeducativo
do Espírito Santo. Isso sem falar das prefeituras dos municípios
onde há aglomerados do Estado Presente, que também ajudam
no desenvolvimento das atividades, assim como algumas ONGs
e instituições particulares.
“O que é diferente no Programa Estado Presente é que ele é
uma política transversal e integrada; não está restrito às secretarias de Segurança Pública e Justiça. É uma política que envolve toda a estrutura de Governo para apresentar respostas específicas para cada uma das condicionantes da atividade criminosa e daquilo que possa levar as pessoas a cometerem delitos.
Percebemos que ao dar uma atenção às pessoas que estão num
processo de dependência química, por exemplo, estamos fazendo enfrentamento à violência. Manter o jovem na escola enquanto
os pais estão trabalhando é também uma estratégia do Programa.
Esse problema tem que ser tratado de forma transversal. Não vamos conseguir tratá-lo somente com ações do Poder Público”,
afirma o secretário Duboc.
“Sem trazer todo o conjunto de Governo, integrar e articular outros atores e demais poderes, o Estado Presente não seria possível.
O programa vem ao encontro de se trabalhar a segurança pública de
forma transversal e não fragmentada”, reitera o secretário Garcia.

que a dinâmica da criminalidade não se apresenta de forma homogênea em todas as regiões da cidade, motivo pelo qual as políticas focalizadas em quadrantes possuem maior possibilidade
de êxito. Então, é preciso trabalhar todo o conjunto desse tecido
social, desde a criança até o adulto, gerando oportunidade e emprego, com foco específico no jovem, que é o grupo social que
está mais vulnerável à vitimização e protagonismo da violência.
Para trabalhar todos esses atores, precisamos de uma atuação
transversal. E a transversalidade colabora na medida em que integra as ações de secretarias”, explica Duboc.
A importância do Estado Presente para se entender e enfrentar a violência no Espírito Santo é tamanha que desde a criação
do Programa até 2013 foram investidos aproximadamente R$ 240
milhões pelo Governo do Estado, tanto em infraestrutura quanto em ações sociais nessas regiões, com a previsão de investir
mais R$ 150 milhões durante 2014. Esses investimentos, aliados
à atuação de outras organizações no Estado Presente, têm contribuído para que o Espírito Santo apresentasse redução do número de crimes violentos por quatro anos consecutivos. “Esses investimentos são históricos e só são possíveis quando você tem
uma política que priorize as suas ações. As ações não estão soltas, não são geridas a partir da necessidade de uma ou outra instituição; elas passam por um planejamento, onde as estratégias

Programa inovador
A proposta de atuação transversal, que é a grande inovação do
Estado Presente, tem trazido importantes frutos para as pessoas que vivem nas comunidades atendidas. Os projetos, ações e
iniciativas que as secretarias e autarquias mantêm nos aglomerados têm mudado a vida de milhares de capixabas, que passaram a contar com ainda mais equipamentos sociais, educacionais, esportivos e culturais à disposição para a melhoria de sua
qualidade de vida e, consequentemente, redução da criminalidade.
E ao mesmo tempo em que é inovador, o Estado Presente é o
embrião para que as secretarias possam inovar em suas estratégias. De acordo com o secretário Duboc, todas elas são estimuladas a inovar na sua forma de atuação para enfrentar os problemas que acabam levando a juventude ao processo de vitimização
ou de protagonismo da violência.
“O principal benefício da transversalidade é trabalhar a questão da violência e da criminalidade como uma rede. Os principais
estudiosos de violência, como os da Escola de Chicago, pioneira na discussão de políticas de segurança pública direcionadas a
territórios que apresentam indicadores mais elevados, entendem

Para André Garcia, a área de segurança pública exige proatividade
e que o profissional preste melhor o serviço
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Segurança pública:
tradição em inovação

Apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito
Santo nos aglomerados são uma das atividades
culturais do Programa Estado Presente

são estabelecidas, assim como os indicadores e as metas a serem alcançadas”, ressalta Duboc.
Para este ano, o Programa Estado Presente já fechou novas
parcerias com instituições importantes e de peso internacional,
como a Unicef, e se organiza para concretizar mais acordos. É o
caso da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com investimento estimado de US$ 70 milhões (o equivalente a R$ 161 milhões) para os próximos cinco anos, somando financiamento e contrapartida de recursos do Estado, o
que vai permitir a manutenção e a ampliação de serviços atuais, assim como a implantação de novos projetos, em fase final de elaboração. O Programa Estado Presente alcança cada
vez mais legitimidade junto ao meio acadêmico. Em 2013, por
exemplo, as conquistas das ações do Governo foram apresentadas no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aconteceu em Cuiabá, e, neste ano, houve participação no Congresso
Consad de Gestão Pública, em Brasília. Essas parcerias criam
no Programa uma característica de continuidade, caracterizando-o como um programa de Estado, e não de Governo. Isso
permitirá que o Estado Presente se amplie ainda mais e torne
mais efetivo o enfrentamento à criminalidade no Espírito Santo.

O Programa Estado Presente não é o único exemplo de
inovação na área de segurança pública. Outras iniciativas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (Sesp) e de entidades vinculadas a ela,
como Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros,
chegaram a ser premiadas no Inoves, dado seu caráter
inovador e empreendedor.
Desde que o Inoves foi criado, em 2005, 11 projetos
foram premiados e nove obtiveram reconhecimento
com menção especial de destaque no Prêmio, o que
leva a crer que a segurança pública é uma das áreas do
Governo do Espírito Santo que mais desenvolve práticas
inovadoras de gestão pública para lidar com suas adversidades, buscando novas alternativas de solução para o
enfrentamento de seus desafios.
O secretário André Garcia credita esse alto índice de participação no Inoves, com premiações e destaques, à tradição da área em trabalhar com ferramentas de tecnologia
de informação e à busca de alternativas diferenciadas
para minimizar os efeitos da criminalidade na sociedade
capixaba. “Isso se dá também em função do perfil dos
profissionais, que são muito orientados para a procura de
soluções inovadoras. A área de segurança pública exige
proatividade e que o profissional se volte para a melhor
prestação do serviço. Consequentemente, essa busca
por aprimoramento no trabalho leva à inovação”, afirma.
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Campeões
de 2013

Entre 238 projetos concorrentes, oito foram premiados nas categorias do Inoves.
Conheça os grandes vencedores do Ciclo 2013
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ISS Online em Vitória - Isiss

Patrulha Escolar

Atenção Psicossocial do Servidor Penitenciário

Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica

Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas

Cooperativismo e Extensão Rural Valorizando Vidas

Parceria entre Escola e Comunidade na Construção da Cidadania

Idaf: Modernizar é Preciso
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Projeto
Vencedor

Thuanny Louzada

Desburocratização

Menos burocracia,
mais informação
Sistema criado pela Prefeitura de Vitória facilita o pagamento
do ISS e garante mais controle para o município
Implantado no município de Vitória em 2005, o projeto ISS Online
– ou Isiss (Internet Sistema de Imposto Sobre Serviço) – foi um
marco para desburocratizar o processo de pagamento do Imposto
Sobre Serviço, bem como combater sua sonegação. Sem um sistema próprio de controle do ISS, o município não tinha informações precisas sobre as empresas que prestavam e tomavam serviços em Vitória. Apenas eram emitidos os carnês de ISS variável, sem que a administração soubesse ao certo qual era o movimento econômico da empresa.
Essa deficiência ficou ainda mais evidente com a regulamentação da lei de ISS, publicada em dezembro de 2003, que obriga a retenção de impostos pelas empresas tomadoras de serviços. Por isso, foi definido um projeto que tinha como objetivo automatizar uma série de rotinas da cobrança do ISS utilizando a internet. Com isso, proporcionou-se mais conforto ao
contribuinte que retém ou paga imposto variável sobre serviços e permitiu-se o confronto automático de serviços tomados
e prestados em Vitória.
Para suprir essa demanda nasceu o ISS Online, que permite ao contribuinte de Vitória, através da internet, declarar mensalmente os serviços que foram prestados e o movimento econômico tributável. “Quando adotamos o Isiss, o livro fiscal passou a ser eletrônico, composto de forma automática. Com isso,
acabaram as idas e vindas do contador ou empresário à prefeitura para escriturá-lo. Também eliminamos o uso de papel, porque tudo é feito eletronicamente, até mesmo o pagamento das
guias”, explica a assessora técnica e coordenadora do projeto,
Claudinete Vicente Borges Ferreira.
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O sistema criado pela equipe
da prefeitura de Vitória
desburocratizou a declaração
e o pagamento do ISS

Para o município, o sistema eletrônico também trouxe benefícios, como o crescimento expressivo na arrecadação do ISS. Nos
dois primeiros anos de implantação, houve um acréscimo de 37%
ao ano no recolhimento desse imposto. Se considerado o crescimento acumulado, de janeiro de 2004 a janeiro de 2013, esse percentual chega a 259%. “Não podemos afirmar que o crescimento da arrecadação foi somente em função da aplicação do sistema, porque outras medidas e ações fiscais foram adotadas nesse tempo, mas o sistema contribuiu muito”, ressalta Claudinete.
Para aquelas empresas prestadoras/tomadoras de serviços
que não têm livre acesso à internet, o sistema dispõe de um módulo de remessa que pode ser alimentado de forma offline, nos
moldes da declaração de Imposto de Renda. Assim, é necessário

o acesso à rede apenas para o envio dos arquivos gerados, para
validação e lançamento na base de dados da prefeitura.
O projeto do Isiss tem alavancado diversos outros, como a
atualização do sistema para acesso por meio de dispositivos móveis. Pelo tablet ou smartphone, o usuário poderá emitir e pagar
a nota fiscal, independente de onde esteja.
Atualmente, a base de dados do ISS Online contém mais de
63 mil contribuintes habilitados a usar o sistema e o registro de
mais de 2 milhões de declarações feitas. Isso somente em Vitória.
Desde 2007 o sistema também está instalado em Vila Velha e há
convênios firmados para sua implantação nos municípios de Serra,
Santa Maria de Jetibá, Aracruz, Viana, Cariacia, João Pessoa (PB),
Oliveira (MG), Uberlândia (MG) e Petrópolis (RJ).

Categoria
Desburocratização
Projeto Premiado

ISS Online em Vitória – Isiss
Organização

Prefeitura Municipal de Vitória
Equipe

Claudinete Vicente Borges Ferreira, Danilo Oliveira de
Morais, Márcio Aurelio Passos, Olga Bayerl Vita, Renê
de Souza Schwartz
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Trabalho de

prevenção

Thuanny Louzada

Projeto
Vencedor

uso eficiente dos recursos públicos

Numa atuação pedagógica, Patrulha Escolar percorre
escolas da Grande Vitória com foco em evitar conflitos
A Polícia Militar do Espírito Santo está empenhando-se em prevenir
a criminalidade. E se as ações preventivas forem realizadas dentro
da escola, melhor ainda. Prova disso é o caso da Patrulha Escolar,
projeto criado em 2010 que garante a presença policial dentro das
escolas, mas com foco e metodologia pedagógica.
Assim, com a implantação da Patrulha Escolar, a polícia está
nas escolas semanalmente, e não só para atender as ocorrências,
mas para evitá-las. Para isso, profissionais treinados e familiarizados com crianças e adolescentes fazem rondas diárias em escolas estaduais de municípios da Grande Vitória orientando e atendendo equipe pedagógica, alunos e pais. O resultado é uma redução significativa do número de ocorrências, principalmente a reincidência do ato infracional e da violência contra funcionários. Para
se ter uma ideia da magnitude do projeto, o número de visitas só
cresceu. Em 2010, ano de sua implantação, foram 847; em 2013,
cerca de 5.600. E à medida que o número de visitas preventivas aumenta, diminuem os casos de atuação repressiva. Em 2010, 24%
dos atendimentos foram repressivos, contra 2% em 2013.
“Com o mínimo possível, conseguimos fazer a diferença no que
diz respeito à amplitude do nosso trabalho. O senso comum acha
que somos apenas policiais que vão à escola. Mas não é. O policial que vai à escola está atendendo a um público aproximado de
150 mil pessoas, entre alunos, educadores e suas respectivas famílias e comunidades. A criação dessa rede de atendimento mostra que, com poucos recursos públicos fazemos muito”, comemora
o coordenador adjunto do projeto, sargento Sandro Beníquio Alves.
Atualmente, 20 policiais atendem todas as escolas estaduais
dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari. Uma
viatura faz três visitas por dia, cada uma a uma escola. Quando há
casos de ocorrências mais graves, a rotina diária é alterada para o
atendimento emergencial. Também a farda dos policiais da Patrulha
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Policiais que participam do
Patrulha Escolar atuam na
prevenção do ato infracional
dentro das escolas

Escolar é diferente, para impactar menos a comunidade escolar.
Nas escolas, os policiais identificam seus desafios, bem como
os da comunidade em que elas estão inseridas. Se há alunos envolvidos com o tráfico de drogas, por exemplo, a Patrulha Escolar
reúne-se com os pais para tentar sanar o problema. O tratamento
também é diferenciado quando há um ato infracional. Depois de
apreendido, o aluno é acompanhado e seu caso é passado para
os pais, a escola e o Conselho Tutelar.
“Hoje a escola tem um suporte, e os policiais realmente fazem a diferença, pelo comprometimento que eles têm. Antes
da Patrulha Escolar, quando existia o ato infracional, a equipe

Categoria
Uso Eficiente dos
Recursos Públicos
pedagógica não sabia o que fazer, por desconhecimento das
próprias normas. Nessa parceria, é um aprendendo com o outro, e isso está fazendo bem tanto para o professor quanto para
os policiais militares. Estamos fortalecendo a imagem da polícia, que só é valorizada quando faz apreensões e prisões.
A meu ver, temos que trabalhar principalmente com a prevenção”, resume o sargento Sandro.
Para 2014, o coordenador da Patrulha Escolar, major Gelson
Lozer Pimentel, tem a previsão de um aumento de seu efetivo para
35 policiais, atendendo na íntegra os turnos matutino, vespertino
e noturno, em todos os municípios da Grande Vitória.

Projeto Premiado

Patrulha Escolar
Organização

Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)
Equipe

Alanderson Josué Vieira dos Reis, Hevellyn França
Pelissari, Luciano Luiz Vieira de Jesus, Marinete
Rigoni Santana, Sandro Beniquio Alves, Tassyana
Siqueira Tavares, Warner Di Francesco Belém, Wilson
da Silva Athaydes Filho
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Projeto
Vencedor

Cloves Louzada

valorização do servidor

Sem estresse

nem preocupações
Com atendimento especial, servidores do sistema
penitenciário têm à disposição equipe multidisciplinar para
ajudá-los a lidar com os desafios da atividade profissional
Considerada uma das mais estressantes do mundo, a profissão
de agente penitenciário demanda responsabilidade e faz aumentarem as preocupações com a família. Pensando em garantir bem-estar e qualidade de vida a esse profissional foi implantado, em
2011, o projeto Atenção Psicossocial do Servidor Penitenciário,
no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
O projeto consiste em ofertar assistência psicológica e social
a todos os trabalhadores do sistema penitenciário, entre agentes
e outros profissionais. No espaço físico onde são atendidos, eles
podem trazer à tona tudo o que lhes causa instabilidade emocional, independente de o problema estar no trabalho ou em casa.
“A adesão dos servidores ao projeto permitiu à equipe o aprimoramento das ferramentas de trabalho. Entre as queixas apontadas por eles podemos destacar o estresse, a ansiedade, o uso
abusivo de substância psicoativa, a síndrome do pânico e de perseguição e problemas familiares. Por isso, o projeto é um importante aliado para minimizar o sofrimento psíquico com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida e a promoção do bem-estar desses
profissionais”, ressalta a chefe de atendimento social ao servidor
penitenciário e coordenadora do projeto, Fernanda Bárbara Bastos.
A metodologia do atendimento é simples. O servidor passa pela
acolhida e é observado se há ou não a necessidade de acompanhamento psicológico. Quando há, o servidor é incluído no serviço de psicologia. Há dois tipos de demanda por atendimento: a
programada, quando o diretor do presídio identifica algum problema e encaminha o servidor, e a espontânea, quando o próprio servidor é quem busca por atendimento, o que corresponde a cerca
de 70% dos casos. Desde que o projeto foi colocado em prática,
já foram quase dois mil atendimentos, individuais e em grupo, a
maioria de agentes penitenciários. De caráter inovador, o projeto tem a iniciativa pioneira de trabalhar a atenção psicossocial do
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Equipe da Ucap cuida da saúde
psicossocial dos servidores do
sistema penitenciário
servidor, quebrando os paradigmas de que a assistência é ofertada somente ao preso.
“Para o sistema penitenciário,
esse projeto melhora a imagem
da instituição perante o trabalhador, que, antes, achava que todos
os trabalhos só eram desenvolvidos para o apenado. Agora, ele
vê a instituição de forma diferente, se sente valorizado e contribui
mais com o seu trabalho. Temos conseguido reduzir o número
de afastamento para tratamento psiquiátrico a partir da inclusão
do servidor no núcleo de psicologia e do acompanhamento contínuo pela equipe multidisciplinar”, ressalta Fernanda.
Unidade especial
Para executar o projeto, foi estruturada em abril de 2012 a Unidade
Central de Atenção Psicossocial do Servidor Penitenciário (Ucap),
que tem como objetivo oferecer um atendimento multidisciplinar,
promovendo o intercâmbio de projetos, programas e ações nas
áreas de promoção, prevenção e assistência.

Categoria
Valorização do Servidor
Projeto Premiado

Além disso, também são dela as atribuições de realizar atendimentos individuais e em grupo, palestras e debates na Escola Penitenciária; inspeções das condições
de trabalho nas penitenciárias, além de outras atividades
e oficinas de caráter educativo, artístico e cultural. As atividades da Ucap visam à redução do risco de adoecimento, à melhoria das relações interpessoais e à minimização
dos impactos causados na saúde física e mental através
do exercício profissional.

Atenção Psicossocial do Servidor Penitenciário
Organização

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
Equipe

Ana Rafaela Moreira da Rocha, Cleusa Gomes Picalo, Fernanda Bárbara Bastos, Gleice Soares da Silva Paixão, Graciete
Ferreira Pego, Karine Trarbach de Oliveira Breda, Maria Betania Silva Baul, Sandra Valéria da Cunha Nunes do Nascimento
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atendimento ao cidadão

Projeto
Vencedor

Pelo fim da violência
contra a mulher
Projeto da prefeitura da Serra orienta, acolhe e acompanha mulheres em situação
de violência nos âmbitos psicológico, social e jurídico

Thuanny Louzada

Dados do Mapa da Violência demonstram que a dimensão mais
trágica da violência contra as mulheres são os assassinatos.
Há dez anos, o Espírito Santo ocupa a primeira posição no número de homicídios contra mulheres. As estatísticas capixabas
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são lideradas pelo município de Serra, onde ocorre a maior
parte desses crimes. Foi nesse cenário que a prefeitura implantou o projeto Pró-Vida – Núcleo de Apoio às Vítimas de
Violência Doméstica.

O projeto, iniciado em 2001, tem por objetivo prestar orientação, acolhimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no
sentido de fortalecer sua autoestima e possibilitar que se tornem
protagonistas de seus próprios direitos. As diretrizes do Pró-Vida
estão baseadas em aspectos que visam a contribuir para a igualdade e a equidade de gênero e vão ao encontro dos objetivos do
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher,
que propõem a redução dos índices de violência contra as mulheres, a promoção de uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e de valorização da paz e a garantia
e proteção dos direitos das mulheres em situação de violência.
Acolhimento, orientação e
acompanhamento das mulheres
em situação de violência são
as diretrizes do Pró-Vida

O núcleo atende mulheres encaminhadas pela Delegacia da
Mulher ou que o procuram por vontade própria. Assim que elas
chegam, é realizado o acolhimento visando à escuta ativa e ao entendimento da demanda. Posteriormente são feitos encaminhamentos e orientações necessárias ao tipo de violação apresentada, para
a vítima e para o suposto agressor, como atendimento e acompanhamento psicológico e social, mediação de conflitos (nos casos
possíveis), palestras educativas, visitas domiciliares e encaminhamentos para os serviços prestados pela rede de proteção social.
“As mulheres têm um espaço onde são encorajadas a denunciar e onde têm apoio social, psicológico e jurídico. Além disso,
o município de Serra foi o primeiro a ter uma casa-abrigo e uma
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, à qual o
projeto é vinculado. Em todo o Estado, somos o único município
a ter uma secretaria voltada para esse tema. Isso é fruto de muito
empenho da equipe, que consegue apresentar um trabalho qualificado”, avalia a coordenadora do Pró-Vida, Patrícia Corrêa dos Reis.
O projeto efetua aproximadamente 750 atendimentos por ano.
Destes, em média 21 mulheres, em algum momento, são encaminhadas para a casa-abrigo, que acolhe aquelas em situação de
ameaça de morte. Além do atendimento posterior à agressão, o
projeto atua também de forma preventiva, formando grupos de
mulheres para fazê-las resgatar a autoestima e, consequentemente, sair da situação de violência.
Considerado um espaço estratégico no desenvolvimento da
Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres,
o Pró-Vida visa à ruptura da situação de violência e à construção
da cidadania das mulheres.

Categoria
Atendimento ao Cidadão
Projeto Premiado

Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica
Organização

Prefeitura Municipal da Serra
Equipe

Clari Miranda Teodoro, Jussara Abreu Silva, Luciana
Borges Barreto, Luciana Corrêa Miranda Malini,
Luciana Pedrini Viana, Patrícia Corrêa dos Reis
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Resultados para a sociedade

Projeto
Vencedor

Prevenção que
começa cedo
Com Proerd, crianças e adolescentes aprendem na escola
a dizer não às drogas de forma lúdica e divertida
O tema das drogas tem sido amplamente discutido na atualidade,
não apenas por causa da onda de criminalidade, mas pelo efeito
que ela proporciona na vida das famílias e na sociedade. Crianças
e adolescentes são os mais propensos à dependência, pelo fato de
se encontrarem menos preparados para resistir aos muitos apelos
e incentivos ao uso. Dizer não às drogas e à violência é um desafio
superior à capacidade individual de reflexão e tomada de posicionamentos de muitas das crianças e adolescentes inseridos nesse contexto, por não encontrarem referenciais de discussão sobre como lidar com o ambiente de oferta e estímulo ao uso dessas substâncias.
Foi para minimizar a demanda pelas drogas a jovens estudantes do Ensino Fundamental que a Polícia Militar do
Espírito Santo implantou em 2001 o Programa Educacional de
Resistências às Drogas (Proerd). Com mais de 230 mil atendimentos diretos realizados e mais de 1 milhão de indiretos, ou seja, por meio de palestras, seminários, encontros,
recreios no Quartel e ações sociais, o programa atua em escolas
públicas e privadas, no 5º e no 7º ano do Ensino Fundamental.
“Cientificamente, esses são dois grupos críticos: um que está começando a entender essas questões e outro que está apto a receber as coisas ruins do mundo”, comenta o tenente coronel da PMES Jailson Miranda, coordenador estadual do Proerd.
Além de reduzir a demanda pelas drogas, o Proerd tem como
objetivos diminuir e controlar os índices de violência através de
medidas preventivas de longo prazo, capacitar pais e familiares a
auxiliarem crianças e adolescentes a buscarem a autonomia reflexiva e aptidões para não se envolverem em atos violentos e abuso
de drogas e desenvolver ações policiais preventivas e educativas.
Apesar de ter sido implantado em 2001, foi a partir de 2011 que
o novo modelo de gestão adotado pela Polícia Militar do Espírito
Santo permitiu que fosse realizada em três anos a mesma quantidade de atendimentos realizada em dez. Com isso, o projeto se
expandiu e ganhou outras ferramentas além da camiseta e do material didático, como um mascote, por exemplo.
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Graças ao Proerd, índices de
violência podem ser diminuídos e
controlados a longo prazo

Durante o semestre, os alunos participam de dez encontros.
Neles, os policiais vão à sala de aula e falam sobre relacionamento,
sobre dizer não às drogas e apresentam os tipos de substâncias,
sempre de forma lúdica e utilizando recursos diversos. “Passamos
de 28 municípios atendidos em 2011 para 54. Nossa proposta é
conseguir 100%, mas isso demanda um pouco de tempo. Temos
também palestras em todos os níveis e um currículo especial
para pais de alunos. Em 2014, temos quatro cursos programados para trazer mais policiais para ministrarem essas aulas”, ressalta o coordenador. Aliás, cabe observar que o programa não faz

Categoria
Resultados para a Sociedade
Projeto Premiado

bem apenas aos alunos e suas famílias, mas também ao policial
que participa dele. Além de melhorar sua autoestima, o profissional que atua no Proerd convive com o prazer de estar em sala de
aula e acompanhar o retorno de sua ação educativa.
“O grande mérito do projeto é o resultado que ele traz para a
sociedade, o que ele representa em nível de apoio de prevenção
primária à segurança pública”, avalia Jailson. Atualmente, o Proerd
conta com 220 instrutores e trabalha com a meta de 70 mil atendimentos por ano, com a possibilidade de aumentar a quantidade
de municípios atendidos.

Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd)
Organização

Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Interativa /
Polícia Militar do Espírito Santo
Equipe

Isaque Rodrigues, Jailson Miranda, Luiz Carlos Soares
da Silva, Mauro Temporim, Ronaldo Duarte Barrozo,
Valc Rufino, Wagner Darci da Conceição, Wamberto
Reis da Silva
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Weverson Rocio

Equipe do Incaper que
incentivou e apoiou a
produção de frutas em
Piúma e região

inclusão social

Projeto
Vencedor

Fruticultura:
vocação desenvolvida
Piúma e municípios vizinhos se transformaram em polo de frutas, mudando a vida
de centenas de famílias
Uma fábrica de polpas de frutas instalada foi a oportunidade que
Piúma precisava para diversificar suas atividades econômicas. Foi
a demanda dessa indústria, que trazia as frutas necessárias para
a produção do Nordeste, que impulsionou pequenos produtores,
com incentivo e apoio do Incaper, a se organizarem em uma cooperativa e investirem em pequenos pomares. Até então, no pequeno território rural de Piúma, explorava-se apenas a pecuária
extensiva de corte e leite, além de umas poucas lavouras de café
e seringueiras. Sem cultura nem experiência para o cultivo de frutas, a região não vivenciava essa oportunidade. A fruticultura, entretanto, não demanda grandes espaços, podendo ser praticada
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em pequenas propriedades, até mesmo em pequenos pomares
no perímetro urbano.
O cultivo deu tão certo que a ideia foi se expandindo para os
municípios vizinhos, como Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul,
Itapemirim e Marataízes. Foram 20 pequenos produtores, agricultores familiares, principalmente, que começaram a cooperativa com o cultivo da acerola. Só a produção dessa fruta corresponde hoje a 100% da demanda da fábrica de polpas, com a
oportunidade de ser vendida também para o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (Pnae), foi preciso se expandir e buscar parcerias. Com isso, agregou-se à cooperativa o cultivo de

outras frutas, como o abacaxi de Marataízes, a manga da região
do Caparaó, a goiaba de São Roque do Canaã e o maracujá de
Piúma e região sul-litorânea. Hoje, são cinco frutas produzidas
regularmente, sendo a acerola o carro-chefe. Há ainda a perspectiva de agregar o cultivo de uva e caju.
“Um lugar que era praticamente explorado pela pecuária extensiva, grande promotora do êxodo rural, vem dando emprego e renda para muita gente. São 271 agricultores associados,
sendo 246 agricultores familiares. Fechamos um negócio de R$
1 milhão, em 2014, para o fornecimento de alimentação escolar de norte a sul do Estado, de Conceição da Barra até Guaçuí.
A cooperativa comercializa as polpas, mas a logística é feita
pela fábrica, que armazena, processa e faz a distribuição da
produção”, explica o chefe local do Incaper de Piúma e coordenador do Polo de Acerola da Região Sul do Estado Espírito
Santo, Vanderli Miranda.

Em 2013, foram 300 toneladas de frutas vendidas. Em 2014,
serão mais de 450, porque há muitos novos pomares. “Esse projeto,
além de incentivar as pessoas a permanecerem no campo, com garantia de renda, também deu a elas satisfação e sentimento de cidadania por frequentarem cursos de capacitação, terem plano de saúde,
telefonia móvel. As pessoas passaram do desemprego ou subemprego para a condição de produtoras, capazes de oferecer emprego a
outras pessoas”, orgulha-se Vanderli.
A fruticultura tem sido tão importante para a região que as prefeituras começaram a apoiar politicamente o projeto. Em Piúma,
por exemplo, a agricultura era tão incipiente que nem secretaria
e/ou Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural existiam de
fato. Mas o cenário tem mudado. Afinal, além de melhorar a vida
de centenas de famílias, possibilitando a inclusão social e a geração de trabalho e renda, o projeto transformou a região em um
polo de frutas diversificado e reconhecido.

Categoria
Inclusão Social
Projeto Premiado

Cooperativismo e Extensão Rural Valorizando Vidas
Organização

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural (Incaper)
Equipe

Fábio Lopes Dalbom, Luana Maria Pereira da Silva,
Vanderli Miranda
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Projeto
Vencedor

Escola humanizada

Pedro Junior

participação e controle social

Escola de Cachoeiro de Itapemirim implementou ações simples que
mudaram a forma com que alunos, professores, pais e comunidade
veem e vivenciam a rotina escolar
Quando entrou na direção da EEEFM Carolina Passos Gaigher, de
Cachoeiro de Itapemirim, a educadora Adriana Carla Xavier Amorim
tratou logo de trabalhar para minimizar ou evitar os conflitos entre
alunos e entre estes e professores. “Percebi que os alunos não tinham amor próprio nem companheirismo entre eles”, conta Adriana.
E o que ela fez foi colocar em prática, junto com sua equipe, atitudes simples, mas de um ganho social imensurável. Primeiro, foram alterados os turnos, com alunos de 1ª a 4ª séries estudando à tarde e os de 5ª a 8ª, pela manhã, quando o rendimento era
maior. Depois, a escola implementou parcerias para inserir na rotina escolar atividades extras que trouxeram muitos ganhos para
alunos, professores, pais e comunidade. Entre elas, destacam-se
as firmadas com instituições religiosas, a empresa Rocha Ativa e
o Centro Universitário São Camilo.
Os objetivos eram claros: desenvolver ações no ambiente
escolar que buscassem diminuir o índice de indisciplina na escola, reduzir os conflitos entre professores e alunos e promover a participação da família, bem como integrar a sociedade
na vida da unidade escolar. Para isso, foram sendo introduzidas
atividades como voleibol, futsal, jiu-jítsu, dança e também aplicados projetos do governo, como o Mais Educação, pelo qual
os alunos participam de aulas diferenciadas, como fotografia e
leitura, e também o Escola Aberta, que proporciona a realização
de oficinas aos sábados para toda a comunidade. Além disso,
a escola passou a contar com dez alunos bolsistas dos cursos
de licenciatura do Centro Universitário São Camilo, integrantes
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), orientado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes).
“Nós percebemos que trabalhando com o social e atrativos
diferenciados, conseguiríamos mudar a mentalidade dos nossos
alunos, que passaram a ter mais equilíbrio e respeito uns pelos
outros e pelos professores. Ao mesmo tempo, estes passaram
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Equipe que mudou a vida
de alunos, professores,
pais e comunidade
a interagir mais com a escola, assim como os pais, que começaram a acompanhar as apresentações dos filhos no jiu-jítsu e
na dança. Todos passaram a criar laços com a escola, e os alunos, que no início não tinham amor nenhum por ela, aprenderam
que, com ela, podem ser o que quiserem, basta querer e buscar”,
orgulha-se Adriana.
Atualmente, a escola tem 60 funcionários e 505 alunos e
há uma fila de espera por uma vaga nos projetos ofertados.

Categoria
Participação e Controle Social
Projeto Premiado

“A evasão na escola não existe mais, e a repetência é baixíssima. A comunidade agora está sempre presente. Os pais também vão à escola, questionam e não deixam mais os alunos
sem acompanhamento. Até a forma de tratamento entre pais
e alunos e entre alunos e professores melhorou. Esse prêmio trouxe gás para a escola, fez a gente acreditar. Ganhamos
o Inoves porque conseguimos mostrar nossa capacidade de
transformação”, finaliza a diretora.

Parceria ente Escola e Comunidade
na Construção da Cidadania
Organização

EEEFM Carolina Passos Gaigher / Secretaria de Estado
da Educação (Sedu)
Equipe

Adriana Carla Xavier Amorim,
Jaqueline Ramalho Nogueira Santos,
Marcele Daré Zampirolli
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uso das tecnologias de informação e comunicação

Projeto
Vencedor

Modernização exigida
e implantada
Sistema georreferenciado implementado pelo Idaf permite padronização
dos procedimentos, maior controle interno e transparência das ações
A inexistência de um sistema de informações capaz de compilar os dados agropecuários e florestais registrados junto ao
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
(Idaf) dificultava a gestão estratégica das atividades do órgão.
Entretanto, em agosto de 2012, por iniciativa de servidores,
o instituto implantou o Sistema Integrado de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental (Simlam), um sistema completo que
reúne processos, orientações técnicas e administrativas e dados estatísticos que subsidiam as decisões e garantem o princípio da transparência. E melhor, tudo de forma georreferenciada, ou seja, todas as informações são disponibilizadas de forma visual, a partir de um mapa do Espírito Santo.
“O sistema antigo trabalhava basicamente com autos de infração, era bem limitado, com informações básicas. Mas o Idaf não
se resume a autos de infração, ele tem outras finalidades, como
licenciamento e controle de certificados. Por isso, sentimos a necessidade de ter um sistema que reunisse todas essas atividades
que realizamos em um só banco de dados. Com ele, identificamos
no mapa onde foi emitida cada autorização, cada licença, onde está
cada empreendimento licenciado e a demarcação da reserva legal
da propriedade. É como se você tivesse o desenho da propriedade e todas as informações sobre ela”, explica o chefe de seção
de controle florestal e coordenador do projeto, Fabricio Zanzarini.
Com a implantação do sistema e modernização do órgão,
cabe ressaltar que houve ganhos com a padronização dos procedimentos institucionais. Além disso, houve ainda a elevação
nos controles internos que permitem até, em alguns casos, que
sejam feitas auditorias remotas, tanto de aspectos ambientais
quanto dos procedimentos administrativos, com foco no atendimento de metas, permitindo controles finos para inferências, avaliações e planejamento dos recursos institucionais. Outro resultado muito importante que reflete na imagem da gestão e da instituição refere-se à transparência conferida às ações do Idaf, que
agora podem ser checadas em tempo real por qualquer cidadão
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por meio do módulo público, além de garantir a efetiva prestação das informações solicitadas.
“A grande inovação do Simlam é um desenhador geográfico, ferramenta que nos permite desenhar por cima do mapa
digital do Estado feito pelo Incaper. A base desse sistema foi
doada pelo Mato Grosso, mas o sistema que foi customizado para
o Espírito Santo é muito mais complexo. Essa geoespacialização é um incremento importante que torna o sistema ainda mais
robusto”, acrescenta Fabricio.
Idaf modernizou o banco de dados e conferiu
mais transparência e padronização ao órgão

Categoria
Uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação
Projeto Premiado

Idaf: Modernizar é Preciso
Organização

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Equipe

Ademar Espindula Júnior, Eduardo Chagas, Fabricio Zanzarini, Luis
Antônio Galvão, Mayra Duarte Pontes, Robson de Almeida Britto,
Stefan Lucius Burkhardt, Thiago Martins Steffen

Thuanny Louzada

Da implementação do sistema até o começo de
2014, o Idaf já tinha registrado no sistema aproximadamente 33 mil processos, 20 mil empreendimentos, 24 mil títulos emitidos, mais de 8 mil propriedades rurais mapeadas e quase 4 mil atividades
agropecuárias com área espacializada.
Agora, o Idaf está expandindo o uso do sistema
para outros departamentos dentro da instituição, e
os consultores do órgão estão totalmente adaptados ao sistema, que, aliás, está em constante aprimoramento, principalmente para atender as demandas dos outros departamentos que também vão utilizá-lo. “O sucesso do projeto tem a ver com o seu
uso por todos os funcionários do Idaf, que aprenderam, se empenharam e estão utilizando o sistema no Estado todo, inserindo nele os dados de forma adequada”, finaliza o coordenador.
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Extensão Rural Resgatando Valores e Dignidade

Mais Qualidade no Atendimento ao Cidadão Capixaba

EEEF Eliseu Lofêgo / Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Prefeitura Municipal de Vitória

Destaques de 2013
Pronatec: a Rota dos Saberes
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Pinheiros Rumo ao Desenvolvimento Sustentável

Metodologia de Dedução da Receita Orçamentária

Realiza+

Alberto Pereira da Silva

Inovando no Atendimento Educacional em Vitória

Zenilda Carvalho dos Santos

Conheça quem mereceu o reconhecimento do Inoves em 2013.
Foram 13 menções a projetos, pessoas e organizações.

Feira Científico-Cultural

Exames e Cidadania
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PARCERIA

Menção
Especial
Estúdio Sandra Carneiro

Sucesso com
capacitação e
associativismo
Extensão rural proposta pelo Incaper
permitiu que pequenos agricultores
de São Mateus vislumbrassem
novas possibilidades de cultivo e
aumentassem a renda
Desenvolvido inicialmente no distrito de Nestor Gomes, em São
Mateus, e posteriormente ampliado para todo o município, o projeto Extensão Rural Resgatando Valores e Dignidade tem servido
de referência no norte e extremo norte do Estado quando se trata de extensão rural e políticas públicas.
Com foco nas comunidades tradicionais e de assentados, a
extensão rural foi trabalhada por meio de metodologias participativas focando ações coletivas sugeridas pelos próprios agricultores, o que propiciou que essas famílias vislumbrassem a possibilidade de novos negócios, a diversificação agrícola, o aumento da
produção e, consequentemente, passassem a ter maior renda familiar e melhoria da própria alimentação.
“Com esse projeto, mudamos a concepção da extensão rural, que deve ser menos tecnicista e mais pedagógica. Isso foi
possível com a reativação do escritório do Incaper do distrito
de Nestor Gomes, em 2009. Assim, estabelecemos uma relação mais próxima com as comunidades tradicionais e assentados e munimos as pessoas de ferramentas para que elas caminhassem com as próprias pernas. Com isso, começaram a
produção de alimentos para consumo próprio e também para a
comercialização, inclusive para a alimentação escolar, e a produção de peixes, com barragens coletivas”, ressalta o coordenador do projeto, Moizés Marré.
Além de colocarem a mão na massa, esses pequenos produtores também foram organizados em associações, que já passam
de 20 atualmente. Também foram firmadas parcerias com o poder
público local, Conab, Sesc/Programa Mesa Brasil, entre outras instituições. Os frutos têm sido colhidos. Para se ter uma ideia, uma
só associação de 66 agricultores mandou 118 toneladas de alimentos para Vitória, em seis meses. A produção tem sido tanta que é
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Equipe que atua na extensão rural proposta pelo Incaper e que tem
transformado a realidade de pequenos agricultores de São Mateus
possível sustentar mais de 2 mil famílias carentes de São Mateus.
“A inovação do projeto foi a parceria, a metodologia participativa e o incentivo à diversificação agrícola e às políticas públicas. Hoje, são 480 famílias de agricultores envolvidos diretamente na produção. Nós ganhamos o prêmio porque houve envolvimento dos parceiros no projeto. O Incaper continua dando o
apoio, ofertando os cursos e capacitando as famílias, mas o projeto tem sustentabilidade porque surgiu a partir das necessidades
dos próprios agricultores”, finaliza Moizés.

Destaque
Parceria
Projeto Reconhecido

Extensão Rural Resgatando
Valores e Dignidade
Organização

Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Equipe

Agutembergues Silvares Nascimento, Alberto Silva Cunha,
Fernanda Casagrande Macedo, Moizés Marré, Rosivaldo
Toneto, Sérgio Lorencine Pereira

GESTÃO DA SAÚDE E PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA

Menção
Especial

População confiante com o Samu 192
Mudanças estratégicas no Samu 192 permitiram que mais atendimentos fossem
realizados, em menor tempo e com uma equipe mais confiante e capacitada
O projeto de destaque Mais Qualidade no Atendimento ao Cidadão
Capixaba teve inicio em 2012 a partir da necessidade de mudar o atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
o Samu 192. Diante disso, sua equipe de coordenadores realizou
um planejamento que tinha como principais objetivos aumentar a
disponibilidade dos recursos móveis, diminuir o tempo de resposta e elevar a qualidade do atendimento ao usuário. Por isso, fez-se necessário um trabalho no sentido de minimizar tanto as questões externas que prejudicavam o serviço quanto internas, fortalecendo a equipe e, consequentemente, melhorando o atendimento.
“Fizemos uma pequena análise e percebemos que, entre outros fatores, tínhamos que aumentar o tempo de disponibilidade
das ambulâncias. Também solicitamos a renovação da frota, fizemos reuniões a fim de melhorar o relacionamento da equipe
e colocar em prática o que foi definido. Visualizamos também a
questão do profissional e passamos a oferecer mais treinamento e capacitação, como em atendimento aeromédico e pediátrico, por exemplo”, ressalta o coordenador-geral do Samu e também do projeto, Antônio Gomes Junior.
Além disso, foram fortalecidas parcerias já existentes e a
limpeza das ambulâncias passou a ser terceirizada, de modo a
garantir mais rapidez e padronização e minimizando a possibilidade de contaminação cruzada. Também foi implementado um
setor de psicologia, para atender os colaboradores, e realizada
uma campanha contra o trote, o que diminuiu em 100 mil o número de ligações indevidas em 2013.

“Trabalhar em equipe, colocar as pessoas certas para fazer
os trabalhos, desenvolver o serviço e tentar fazer o simples foram fatores que nos fizeram crescer. Para nós, esse destaque foi
uma surpresa. Mais do que fazer bons atendimentos, queremos
criar uma melhor relação com a população. Queremos que ela se
sinta segura com esse serviço, que saiba que ele funciona e funciona bem”, diz o coordenador.
A produtividade do serviço teve significativo aumento desde
a implantação do projeto. Tanto que o número de atendimentos
aumentou em 1.300 no primeiro semestre de 2013 em comparação ao mesmo período de 2012.

Destaque
GESTÃO DA SAÚDE E PROMOÇÃO
DA VIDA HUMANA
Projeto Reconhecido

Mais Qualidade no Atendimento
ao Cidadão Capixaba
Organização

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) /
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Equipe

Antônio Gomes Júnior, Caroline Feitosa Dibai de Castro,
Julianna Vaillant Oliveira, Laila Fonseca Gobbo, Maria da Penha
Rodrigues D’ávila, Paula Ana Lopes Thomy, Raquel Ohnishi
Setúbal, Robert Stephen Alexander

Cloves Louzada

Equipe do Samu 192: sempre pronta para qualquer atendimento
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GESTÃO EMPREENDEDORA DE RECURSOS PÚBLICOS

Menção
Especial

Mudança para melhor
Alteração na metodologia de contabilização garantiu ao Estado
desburocratização, melhor controle dos recursos públicos e transparência

Cloves Louzada

Com o objetivo de desburocratizar as rotinas relacionadas às transferências constitucionais e legais aos municípios, dois servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) propuseram uma
mudança de metodologia de contabilização que garantiu benefícios não só aos municípios capixabas, mas também ao Estado.
Assim, ao invés de tratar as transferências de recursos para os
municípios como despesas orçamentárias, optou-se por interpretá-las como deduções da receita.
“Como as transferências eram consideradas despesas, todas elas passavam pelos estágios de empenho, liquidação e pagamento. Como isso deveria ser feito manualmente para cada

cidade e imposto, o Estado não conseguia transferir para os municípios recursos diariamente, como os provenientes do ICMS,
por exemplo”, explicam os consultores do Tesouro Estadual
Angelo Ricardo Milanezi e Martinho de Freitas Salomão, também coordenador do projeto.
Com a alteração de metodologia, em 2012, foi necessário desenvolver ferramentas tecnológicas que possibilitassem a nova forma de fazer os lançamentos. Para tanto, foram criados dois sistemas, um para controlar a arrecadação, e outro, o repasse. Com o
projeto em funcionamento desde janeiro de 2012, foram exterminados, em média, 2 mil registros de notas de empenho e 14 mil
notas de lançamento. Além disso, os municípios passaram a receber diariamente as transferências do ICMS devido pelo Estado.
Graças à mudança de metodologia também foi possível chegar à realidade do orçamento do Estado, que passou a tratar como
despesa aquilo que efetivamente é despesa, garantindo mais transparência nas informações contábeis.
Desburocratização, melhor gestão dos recursos públicos e
transparência foram os três eixos trabalhados pelo projeto. Mas
não para por aí. O conceito dos sistemas criados para a execução da nova metodologia serviu de inspiração para o novo sistema contábil e financeiro de todo o Estado, em funcionamento
desde janeiro deste ano.

Destaque
GESTÃO EMPREENDEDORA
DE RECURSOS PÚBLICOS
Projeto Reconhecido

Metodologia de Dedução
da Receita Orçamentária
Organização

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)
Equipe

Martinho e Angelo implantaram uma nova metodologia de repasse
de recursos do Estado para municípios
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Angelo Ricardo Milanezi,
Martinho de Freitas Salomão

Menção
Especial

Cloves Louzada

GESTÃO PARA RESULTADOS

Equipe do Realiza+ acompanha projetos estratégicos e confere celeridade às ações

Gestão pública eficiente e eficaz
Com Realiza+, projetos prioritários do governo do Estado são acompanhados e
ganham celeridade em sua execução
Programa de Gestão para Resultado do Governo do Estado do
Espírito Santo, o Realiza+, coordenado pela Secretaria de Economia
e Planejamento (Sep), se justifica pela necessidade de o governo executar programas e projetos prioritários e entregar resultados à sociedade. O Realiza+ possui três pilares, que são as pessoas, os processos e a tecnologia.
Responsável por articular a execução dos projetos junto às
secretarias envolvidas, ele tem hoje em sua carteira 18 programas e 230 projetos, todos em andamento. “O Realiza+ articula
para que a secretaria execute os projetos no tempo correto e entregue resultados para a sociedade, conferindo celeridade a eles”,
afirma a subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos e
coordenadora do Realiza+, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi.
Com o Realiza+, foram definidos indicadores de cada comitê estratégico, com indicativos de “onde estou” e “onde quero
chegar”. Para eleger os projetos que serão acompanhados pelo
Realiza+ é feita a gestão de portifólio, que permite escolher, de
forma mais estratégica, os projetos prioritários. “Outra inovação do Realiza+ foi introduzir uma comissão de análise e mudança, que avalia sobre a inclusão de novos projetos, a alteração no escopo, prazo e qualidade, bem como lançamento e exclusão de projetos na carteira. Essa metodologia e critérios impedem que as questões estratégicas aconteçam aleatoriamente”, explica a coordenadora.

A ampliação da capacidade de entregar resultados para a
sociedade, objetivo prioritário do Realiza+, foi o principal resultado constatado após a implantação desse modelo de gestão. “Para o cidadão, esse é o maior benefício. Se não tem cronograma nem gerenciamento intensivo, é como se não tivesse compromisso. Fomos mencionados no Inoves por tornar o
setor público mais eficiente, mais profissional, com uma visão
de iniciativa privada”, avalia Joseane, que completa que sem o
apoio da alta gestão, não seria possível realizar as ações exigidas para tornar a administração pública mais eficiente e eficaz.

Destaque
GESTÃO PARA RESULTADOS
Projeto Reconhecido

Realiza+
Organização

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (Sep)
Equipe

Beatriz Correia Lopes, Carlos Victor Salvarez Pestana,
Fernanda Stoco Malacarne, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi,
Kettini Upp Calvi, Laila Firme Mello, Sabrina Caliman Tanaka,
Vinícius Cappeletti

REVISTA INOVES

41

Participação

Menção
Especial

Educação inovadora
Secretaria de Estado da Educação destaca-se pela quinta vez consecutiva
como a instituição que mais inscreveu projetos no Ciclo 2013

Thuanny Louzada

Pelo quinto ano consecutivo, a Secretaria de Estado da Educação
(Sedu) foi a instituição que mais apresentou projetos ao Prêmio
Inoves. Só no Ciclo 2013, foram 28 inscrições, sendo quatro pela
secretaria e o restante pelas escolas. Destes projetos, 15 foram
semifinalistas. A EEEF Eliseu Lofêgo, de Cachoeiro de Itapemirim,
foi o grande destaque desta edição, com 12 projetos inscritos.

“O nosso potencial de participação deve-se ao espírito de
inovação, que é próprio das escolas. Nelas, as pessoas estão
fazendo projetos interessantes, e o Inoves é visto de uma maneira muito positiva. As pessoas gostam de participar de iniciativas que incentivam a inovação”, diz o secretário de Educação,
Klinger Marcos Barbosa Alves.
Segundo o secretário, a educação, em geral, é uma área em
que se estimula a criatividade e o trabalho em equipe, o que já
faz parte do processo educacional. “É típico da educação trabalhar com o novo e o diferente, com a geração de ideias e novas abordagens. Temos desafios muito grandes, como os temas transversais, e há um campo imenso para os projetos inovadores”, afirma.
O destaque desta edição para a EEEF Eliseu Lofêgo ajuda a
dar visibilidade aos projetos que ela tem implementado. Mesmo
não sendo grande, a escola consegue, com seus professores
ativos e criativos, propor soluções inovadoras para os desafios do dia a dia.
“Tenho certeza de que as escolas e nossa equipe da Sedu
vão inscrever muitos projetos com condições de fazer um belo
papel na seleção do Inoves de 2014. A premiação de projetos
de escolas pequenas nos orgulha de maneira muito forte. Isso
porque a escola ganha personalidade, e é esse tipo de riqueza
da rede que levamos para o Inoves”, finaliza Klinger.

Destaque
PARTICIPAÇÃO
Organização

Para Klinger, o espírito da inovação é próprio das escolas
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Destaque para EEEF Eliseu Lofêgo
Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Participação municipal

Menção
Especial

Compromisso de cuidar da cidade
Servidores empreendedores e tecnologia de ponta fizeram de Vitória
município de destaque, com maior número de projetos inscritos
Quadro altamente qualificado e sistema de gestão compartilhada são os atributos que fizeram de Vitória o município com
maior número de inscrições de projetos no Ciclo 2013 do
Prêmio Inoves, de acordo com o prefeito da cidade, Luciano
Rezende. Pelo quinto ano consecutivo, Vitória é o destaque
em Participação Municipal, o que marca, de acordo com o
prefeito, os servidores da prefeitura de Vitória com o carimbo da eficiência, do serviço público eficaz, transparente e de
qualidade à população.
“O trabalho em equipe na prefeitura é fundamental. A prestação de serviço na área pública, assim como na privada,
depende de uma cadeia de participação de várias pessoas.
Ninguém faz nada sozinho, e o trabalho em equipe é que faz
essas ideias se tornarem realidade, em projetos e programas
na prefeitura”, destaca Luciano.

Yuri Barichivich / Divulgação

Luciano Rezende
atribui menção
especial ao
quadro qualificado
e à gestão
compartilhada na
prefeitura de Vitória

Para o prefeito, a inovação que os servidores têm empreendido
em suas atividades e que marca a administração vem de um compromisso com a busca de soluções para resolver problemas e desafios da cidade. “A inovação tem relação com a criatividade, com a
formação técnica e, principalmente, com a atitude de buscar alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade
através dos serviços prestados.”
Para 2014, a prefeitura quer inscrever todos os trabalhos possíveis no Inoves. “Só de inscrever os projetos num prêmio tão rigoroso quanto o do Inoves, a prefeitura já se qualifica, independente do
resultado”, finalizada o prefeito.
O ano de 2013 foi de muito orgulho para a prefeitura de Vitória. Além
da premiação no Inoves, a administração teve três projetos apresentados à Organização das Nações Unidas (ONU), que muito os elogiou e
decidiu acompanhar para conhecer seus resultados para a sociedade.

Destaque
Participação MUNICIPAL
Organização

Prefeitura Municipal de Vitória
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Educação inovadora para

Cloves Louzada

Inovação na gestão municipal

jovens e adultos
Escola exclusiva de educação de jovens
e adultos inaugura nova dinâmica
de ensino e reduz analfabetismo
Uma escola que vai até o aluno foi a inovação da prefeitura de
Vitória no atendimento educacional no município. Criada em dezembro de 2010, a EMEF EJA atende exclusivamente na modalidade de educação de jovens e adultos e funciona em vários pontos da capital. A ideia com sua criação era atender uma demanda de servidores da prefeitura de Vitória que não tinham concluído o Ensino Fundamental, mas seu atendimento ampliou-se também para outros públicos.
“Essa escola é uma inovação em nível de políticas públicas
porque as turmas funcionam em diversos territórios da capital.
Ao invés de os estudantes virem à escola, é a escola que vai até
eles”, explica a pedagoga da escola e coordenadora do projeto,
Heloisa Ivone da Silva de Carvalho.
Em 2013, a escola atendeu 420 alunos, sendo cerca de 40
servidores da prefeitura. O público restante é formado por população em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, transexuais, jovens atendidos nas unidades de acolhimento e aqueles
que estão em semiliberdade e também pessoas com deficiência.
“Outra inovação da escola é não adotar livro didático, mas sim
trabalhar o currículo em conformidade com esses sujeitos”, frisa a coordenadora, que ressalta ainda que esse modelo de escola é único no país. Outro diferencial é a carga horária, que é reduzida em sala de aula e complementada com atividades curriculares que o aluno precisa cumprir fora da escola.
Com turmas nos bairros Forte São João, Mário Cypreste, Bento
Ferreira, Santa Marta, Maria Ortiz e Bairro República e também na
Universidade Federal do Espírito Santo, a escola de EJA tem contribuído para diminuir o número de pessoas analfabetas e semianalfabetas, além de envolver-se mais com movimentos sociais a
partir da ligação com os próprios alunos e também servir de objeto de pesquisa de instituições e outras prefeituras que pretendem adotar modelo de ensino semelhante.
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Pioneirismo em escola de EJA marca educação em Vitória

“Temos alunos de 15 a 95 anos de idade e 65 professores, para
quem tem sido um desafio trabalhar com esse público. Muitos vieram do ensino regular e ensinavam para crianças e adolescentes”,
ressalta Heloisa, que ainda afirma: “Fomos reconhecidos porque
o projeto propõe uma inovação na educação de Vitória e a diversidade de currículos, já que as turmas aprendem conteúdos relacionados ao trabalho delas”.

Destaque
Inovação na Gestão Municipal
Região Metropolitana
Projeto Reconhecido

Inovando no Atendimento
Educacional de Vitória
Organização

Prefeitura Municipal de Vitória
Equipe

Carlos Fabian de Carvalho, Carmem Nader, Cristina Seixas,
Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, Luciana Lucas Gouveia,
Rejane Gollner, Renata M. M. B. Alves Simões, Rogério
Almeida Martins

Menção
Especial

Inovação na gestão municipal

Capacitação e
desenvolvimento social
Diante de um grave quadro de falta de mão de obra especializada no município, a prefeitura de Colatina adaptou o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
para capacitar sua população nas áreas que estavam sendo
mais demandadas na cidade, principalmente aquelas ligadas
ao comércio e à indústria. Desse modo, começaram a ser oferecidos, em 2012, cursos de qualificação profissional à população em vulnerabilidade social, principalmente pessoas em liberdade assistida, seguro-desemprego e em situação de Atenção
Integral às Família Vulneráveis.
“Em 2012, ofertamos 1.414 vagas e capacitamos 1.274 pessoas. Em 2013, foram 2.690 vagas ofertadas e 2.275 pessoas
capacitadas. Com isso, vários profissionais foram inseridos no
mercado. Houve casos até de pessoas que deixaram de receber
o Bolsa-Família por iniciativa própria, já que estavam em condições de arranjar um emprego”, conta o coordenador do projeto,
Pedro Jeronymo Pancieri.
As aulas do Pronatec acontecem nos espaços do Senai,
Senac, Sest-Senat, Ifes e, em algumas comunidades, nos Cras,
o que traz como principal benefício o fato de a evasão ser praticamente zero. “Além disso, as pessoas não costumam desistir porque o Pronatec oferece também uma ajuda de custo ao
aluno”, ressalta o coordenador.
Todos os alunos são certificados ao final dos cursos, que têm
carga horária mínima de 160 e máxima de 400 horas. Os maiores índices de empregabilidade foram, até agora, dos cursos de
cuidador de idosos (95%) e manicure e pedicure (77%), com
destaque também para o de eletricista predial, já que há muita demanda na cidade por causa das obras do programa Minha
Casa, Minha Vida e da reforma da Ponte Florentino Avidos. “O
resultado desse projeto é muito significativo para toda a sociedade, pois além de inclusão social, há também a econômica.
Além disso, a mão de obra especializada dentro do próprio município é mais barata”, acrescenta Pedro.

Breno Liberatto / Divulgação

Por meio do Pronatec, prefeitura capacitou a própria população para atuar no
mercado de trabalho em postos que, antes, eram ocupados por pessoas de fora

Em Colatina, qualificação foi a solução para
a escassez de mão de obra local
Para o ano de 2014, a prefeitura prevê a oferta de cerca de 9
mil vagas, em aproximadamente 110 cursos diferentes. O sucesso
que o projeto tem tido junto à população e à administração deve-se,
entretanto, segundo a equipe que o compõe, aos parceiros que colaboram para que ele seja executado, como a Secretaria Municipal
de Educação, Senac e Senai, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome e sociedade civil organizada.

Destaque
Inovação na Gestão Municipal
Centro-Norte
Projeto Reconhecido

Pronatec: a Rota dos Saberes
Organização

Prefeitura Municipal de Colatina
Equipe

Adélia Campos Martins, Fernanda Mota Gonsallo,
Pedro Jerônymo Pancieri, Regina Ramos Soares,
Rodrigo Serafini Brumatti
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Desenvolvimento econômico

passa pela educação
Com o objetivo de colocar Pinheiros no caminho do desenvolvimento sustentável, a Agência Municipal de Desenvolvimento
Econômico (Amde) implementou, em 2011, um grande movimento de ações em prol da qualificação profissional do município. Tudo teve início a partir da constatação de que os munícipes
muitas vezes não tinham condições de ocupar os postos de trabalho da cidade por falta de capacitação para as tarefas. Além disso,
oportunidades na região estavam sendo perdidas pela população
de Pinheiros por falta de qualificação profissional.
“Fizemos um diagnóstico de demanda com o mercado e analisamos o que tinha potencialidade de emprego. A partir disso,
buscamos parcerias diversas para um grande programa de qualificação voltado, principalmente, aos jovens de 18 anos ou mais.
Afinal, não adianta a região crescer e a população não estar preparada para as oportunidades”, conta a coordenadora da Amde e
também do projeto, Silvia Carla de Oliveira Damasceno Machado.
Graças a essa grande mobilização, são oferecidas, por ano,
cerca de 500 vagas em uma média de 40 cursos de capacitação.
Em Pinheiros, já foram capacitadas quase 3 mil pessoas, sendo 85% mulheres, que passaram a ocupar os postos de trabalho
em várias áreas ou abriram suas próprias empresas de prestação de serviço ou comércio.
“Este projeto tem transformado a vida de muitas pessoas para
melhor. Pinheiros hoje é reconhecido como um município empreendedor, que investe na qualificação profissional dos seus moradores, que investe em pessoas. Também observa-se a melhora
na autoestima da população. Houve uma ruptura cultural, e agora as pessoas querem estudar, se qualificar e melhorar a qualidade de vida”, completa Silvia.
Entre os cursos com maiores índices de empregabilidade estão o de padeiro, costureira e auxiliar administrativo. As aulas são
realizadas em associações comunitárias, escolas e até unidades
móveis. Para este ano, são 520 vagas oferecidas e um novo foco
de atuação: além de capacitar, também ajudar as pessoas qualificadas a encontrar um emprego ou abrir um negócio próprio.
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Divulgação

Investindo em capacitação, Pinheiros transformou a realidade de seus moradores e
ofereceu muito mais do que cursos, mas também cidadania

Com cursos de capacitação, servidores proporcionaram
mudança de vida para moradores de Pinheiros

Destaque
Inovação na Gestão Municipal
Norte
Projeto Reconhecido

Pinheiros rumo ao
Desenvolvimento Sustentável
Organização

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Equipe

Elias Colombi Junior, Marilza Morais Ferreira
Garcia, Rodrigo Girardeli, Silvia Carla de Oliveira
Damasceno Machado, Telma Santana
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Formando jovens cientistas
Feira de Santa Maria de Jetibá é referência em inovação e incentivo à pesquisa e
produção científica e cultural
Parte integrante do calendário anual de atividades da Secretaria
de Educação de Santa Maria de Jetibá e também das escolas, a Feira Científico-Cultural é realizada no município desde
2005. Antes uma iniciativa de apenas uma escola, a feira ampliou-se para toda a rede de educação e acontece anualmente,
com a apresentação de temas diversificados que versam sobre assuntos que vão desde os comuns aos mais complexos.
Os trabalhos apresentados são os melhores de cada escola,
distribuídos em temas. Na Feira Científico-Cultural, os alunos
explicam o trabalho, falam do assunto e de sua importância
para a comunidade. Em cada categoria, premiam-se os três
primeiros colocados. Além disso, um dos trabalhos também
é apresentado na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia,
dependendo do tema do evento.

Durante a feira de Santa Maria de Jetibá também são realizadas várias atrações culturais, exposições e venda de livros.
Há uma grande integração entre a comunidade escolar e a sociedade civil, pois a feira é bastante visitada. Os comerciantes
locais contribuem, ajudando a patrocinar o evento e, com isso,
despertam o espírito científico e investigativo dos estudantes.
“Nossos alunos são de origem pomerana e alemã e, por isso,
gostam naturalmente de montar e desmontar coisas. Muitos construíam verdadeiras engenhocas e as deixavam em casa. Com a feira, isso é mostrado para a população, e as escolas têm a oportunidade de trocar experiências. Nosso objetivo é justamente despertar o espírito investigativo, de pesquisa e criação, para que os alunos mostrem seus trabalhos para outros alunos de todo o Espírito
Santo”, conta a coordenadora do projeto, Selma Alves da Silva Topfer.
Geralmente, participam da Feira Científico-Cultural cerca de
1.500 alunos por ano, de 18 escolas, sendo seis estaduais, duas
particulares e o restante municipais. O grande destaque todos os
anos é a categoria de robótica, e alguns projetos até são adaptados para serem realmente implementados. Também outros municípios têm tido interesse pela feira e querem implantá-la, como
Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa e Itarana.
“O nosso evento tem muita relevância para a cidade e as escolas. Os alunos estão fazendo projetos de alto nível, podendo ser
comparados aos desenvolvidos na Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia (Febrace), em São Paulo”, ressalta Selma.

Destaque
Inovação na Gestão Municipal
Região Serrana
Projeto Reconhecido

Feira Científico-Cultural
Organização

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Francisco Carioca / Divulgação

Tradicional feira incentiva a inovação e estimula
a produção científico-cultural em Santa Maria

Equipe

Andressa Mund, Charles Moura Netto, Glaucia Schulz, Helenilze
Espídula Rossi Coser Zanoni, Selma Alves da Silva Topfer
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Ampliação de atendimento
garante cidadania
Coleta de sangue em unidades de saúde e em casa facilita a rotina de
moradores do interior e garante mais qualidade de vida em Anchieta
Em um município em que praticamente metade da população vive
na zona rural é de se esperar que essas pessoas tenham que ir à
sede sempre que necessitarem de algum serviço especializado.
É assim em Anchieta. Ou pelo menos era em relação à realização de exames laboratoriais. É que Anchieta implantou em 2005
uma metodologia de coleta itinerante, podendo ser feita em todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família do município
e até mesmo na casa do paciente, se for o caso.
“Por causa da distância até a sede, muitas pessoas deixavam
de realizar seus exames ou os faziam muito tardiamente, principalmente aquelas com dificuldades de locomoção. Com o projeto Exames e Cidadania, o próprio agente de saúde, quando faz a
visita ao paciente e percebe algum empecilho, solicita a colega
domiciliar”, explica o farmacêutico e bioquímico coordenador do
Laboratório Municipal de Anchieta e também do projeto, Aristides
Antônio do Nascimento Júnior.
Todos os anos, são realizados cerca de 110 mil exames em
Anchieta, desde os mais básicos até os de maior complexidade,
como marcadores de hepatite. Destes, 12.663 coletas de sangue foram

realizadas fora do Laboratório Municipal, em 2012, sendo 12.486 nas
unidades do interior e 177 nos domicílios. Neste ano, está prevista
uma mudança de estrutura física do laboratório, o que vai permitir a
realização de outros exames. “Hoje Anchieta não pode viver sem esse
projeto. Não executá-lo seria como voltar no tempo, quando as pessoas não tinham acesso a exames laboratoriais”, destaca Aristides.
O município conta com dois profissionais que realizam as coletas nas unidades de saúde do interior de segunda a sexta-feira. Em uma semana, o paciente está com o resultado em mãos.
Sua grande inovação, segundo o coordenador, é justamente ter
sido pensado e implementado em um município pequeno. Aliás,
Anchieta tem atendido até pacientes de cidades vizinhas, mas que
moram mais perto de alguma unidade de saúde anchietense do
que das sedes de suas cidades de origem.
O alto número de pacientes atendidos nas unidades do interior e
em domicílio demonstra o sucesso do projeto, que, apesar do pequeno investimento, traz grandes resultados para um atendimento
mais humanizado e individualizado, dando ao município condições de
buscar novos investimentos para sua evolução e aperfeiçoamento.

Equipe do laboratório de Anchieta realiza
cerca de 110 mil exames por ano
Priscila Garcia / Divulgação

Destaque
Inovação na Gestão Municipal
Região Sul
Projeto Reconhecido

Exames e Cidadania
Organização

Prefeitura Municipal de Anchieta
Equipe

Aristides Antônio do Nascimento Junior,
Adonias Machado de Araújo, Antônio Carlos
Denadai, Magna Moraes Vieira
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atitudes empreendedoras

Menção
Especial

Encantador de
pessoas e cavalos
É a paixão por gente e equínos que move o primeiro sargento Alberto Pereira da
Silva no trabalho com a equoterapia
Coordenador do projeto de Equoterapia do Regimento de Polícia
Montada, o primeiro sargento Alberto Pereira da Silva, que é o
único especialista no assunto do Estado, tem as características empreendedoras que os avaliadores buscavam para destacar no Prêmio Inoves: ousadia, inovação, arrojo e pragmatismo. Há 20 anos no regimento, Alberto cursou Psicologia e
naturalmente manifestou interesse pela equoterapia. “Eu adoro o trabalho que eu faço, porque posso juntar meu trabalho
na PM e minha atuação profissional como psicólogo. O mais
interessante é mostrar que a polícia pode atuar na sociedade com prevenção de outras formas. É gratificante poder proporcionar às pessoas que procuram a gente, por vezes com
muito sofrimento, não só um momento de lazer, mas uma forma de reabilitação física e mental”, conta o primeiro sargento.
O servidor, entretanto, diz que o reconhecimento, mesmo que
individual, deve-se ao trabalho em equipe realizado no regimento. “A menção é individual, mas a pessoa só se destaca no projeto se tiver mais pessoas ao seu redor com interesse em realizar esse trabalho. Felizmente, as pessoas que trabalham comigo abraçam o projeto”, agradece.
O projeto de Equoterapia funciona há mais de 15 anos, e
a equipe interdisciplinar realiza cerca de 50 atendimentos diretos por semana, além de visitas e palestras. O público majoritário é compreendido por pessoas com deficiência, porém,
também são atendidos outros diagnósticos, como depressão,
traumas por acidentes e crianças e adolescentes com dificuldades na escola. Neste ano, a equipe pretende ampliar o trabalho com pessoas com dificuldades com álcool e drogas, trabalhando com parcerias.
Além de um trabalho de importante cunho social para as
pessoas que precisam de reabilitação, a equoterapia também
transforma a vida dos cavalos que participam dela. Isso porque os animais que participam da terapia já atingiram uma
idade que dificulta seu empenho no policiamento, podendo

Cloves Louzada

Alberto é o único especialista em equoterapia do Estado
passar por um processo de afastamento que pode levar, inclusive, ao descarte. Entretanto, graças à equoterapia, esses
cavalos têm seu tempo de vida aumentado, e em boas condições, com boa saúde, tratamento adequado e, principalmente, sendo úteis para algo tão nobre.

Destaque “Ricardo de Oliveira”
Atitudes Empreendedoras
Alberto Pereira da Silva
Organização

Regimento de Polícia Montada (RPMont)
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)
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atitudes empreendedoras

Menção
Especial

Um trabalho de amor
Em meio à dor e ao luto, ela consola famílias dando a elas a possibilidade de
ajudarem outras pessoas a enxergar

Cloves Louzada

Entusiasta é a palavra que melhor define a servidora Zenilda
Carvalho dos Santos. Há quase 30 anos na Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), ela está desde 2006 atuando na unidade do
Banco de Olhos que funciona dentro do Departamento Médico
Legal (DML) do Espírito Santo. Antes de sua chegada, muitas
córneas viáveis para transplante se perdiam por não haver no
DML uma estrutura para fazer sua captação de maneira adequada. Agora, a servidora orgulha-se de ajudar a captar cerca de quatro córneas por semana, por meio do projeto Visão
Legal: Nova Chance de Voltar a Enxergar.

“A Polícia Civil abriu esse espaço, e hoje eu faço o acolhimento e a abordagem das famílias que chegam ao DML.
Sempre me envolvo com cada família, e ela adquiri confiança em
mim e aceita fazer a doação. Esse trabalho é muito importante
porque acaba sendo um consolo, afinal, mesmo depois da morte,
é possível ajudar alguém a enxergar”, conta Zenilda.
Segundo a servidora, a abordagem é feita sem distinção.
Pelo contrário, ela diz trabalhar pensando em quem está na
fila de espera. “Eu trabalho por amor, e sempre tenho a sensação de que preciso fazer mais. Muitas pessoas esperam pelo
meu trabalho, pela conversa que eu vou ter com a família”, diz
Zenilda, que completa: “É importante frisar que a captação de
córneas não é atribuição da Polícia Civil, mas ela recebeu o
projeto de braços abertos”.
A dinâmica do trabalho consiste em acionar o Banco de Olhos
para a enucleação, que é a retirada do globo ocular. Essa fase
é muito importante e depende do trabalho de Zenilda e também de outros servidores que atuam no DML porque precisa
ser feita em até seis horas depois do óbito. Já no Banco de
Olhos, o globo ocular é avaliado pelo médico transplantador e
se estiver viável, a córnea é retirada e armazenada. O material
pode ficar guardado por até 15 dias, tempo em que um receptor compatível é chamado para a cirurgia.
A parceria entre o Banco de Olhos e a Polícia Civil colaborou para zerar a fila de córnea em 2012. A captação elevou-se tanto que o Banco de Olhos já chegou a mandar córneas para outros estados, como o Rio de Janeiro, que não conta com um banco próprio.

Destaque “Ricardo de Oliveira”
Atitudes Empreendedoras
Zenilda Carvalho dos Santos
Organização

Além de captar córneas para o Banco de Olhos,
Zenilda acolhe as famílias de luto
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Departamento Médico Legal
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo

Dez anos do Inoves.
O maior prêmio é para a sociedade.
O Prêmio Inoves está completando dez anos estimulando a inovação e a
criatividade na gestão pública no Espírito Santo. Desde 2005, foram mais de
1,5 mil projetos inscritos e mais de 160 premiados, contribuindo para o
surgimento de novas práticas inovadoras no Estado e no País.
Valorizando iniciativas que trazem mais qualidade, agilidade e transparência
aos serviços prestados à sociedade, o Inoves é hoje referência em inovação na
gestão pública e coloca o Espírito Santo em destaque no cenário nacional.
Muito mais do que um prêmio, um instrumento de transformação que gera
benefícios para toda a sociedade. Com o Inoves a conquista do servidor é
uma vitória de todos os capixabas.
Inoves. A inovação transformando a realidade.

SEMIFINALISTAS

Talentos destacados
Com expressivo potencial inovador, 134 projetos chegaram à semifinal do
Ciclo 2013 do Prêmio Inoves. De qualidade inegável, eles colaboram para um
reconhecimento ainda maior do serviço público.
A Tomada de Contas como
Instrumento de Controle de Convênio

Aulão “Antonio Acha”

Acolhimento com Classificação
de Risco Reabilitacional

Avaliar e Informar Visando Melhorias

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Centro de Reabilitação
Física do Estado do Espírito
Santo (Crefes) / Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa)

Acolhimento na Saúde Mental

Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr.
Aristides Alexandre Campos (Capaac)
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Adote uma Nascente

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Água+Social

Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan)
Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Sedurb)

Apac: Restaurando Vidas

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Apae: Uma Navegação Diferente
Prefeitura Municipal de Colatina

Assessoria Jurídica nas
Unidades Prisionais

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Atenção Psicossocial ao
Servidor Penitenciário

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Atendimento Inicial de Saúde
aos Adolescentes da Unip I

Instituto de Atendimento Socioeducativo
do Espírito Santo (Iases) / Secretaria
de Estado da Justiça (Sejus)
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EEEFM Antônio Acha / Secretaria
de Estado da Educação (Sedu)

Cerf: Transparência,
Cidadania e Justiça Fiscal

Conselho Estadual de Recursos Fiscais
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) / Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Coleta Seletiva: Conectando Futuros

Banco de Dados Georreferenciado
de Vitória (BDGIS)

Conhecer para Cuidar

Prefeitura Municipal de Vitória

Bibliotecas Itinerantes

Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Iema) / Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Seama)

Bioenergia, um Horizonte
da Energia Sustentável

Agência de Serviços Públicos
de Energia do Estado do Espírito
Santo (Aspe) / Secretaria de Estado
de Desenvolvimento (Sedes)

Boa Energia nas Escolas

Agência de Serviços Públicos
de Energia do Estado do Espírito
Santo (Aspe) / Secretaria de Estado
de Desenvolvimento (Sedes)

Capacitação de Policiais sobre
Violência de Gênero
Ministério Público do Estado
do Espírito Santo (MPES)

Casa Verde

Secretaria de Ação Social
Prefeitura Municipal
de Afonso Cláudio

Central Integrada de
Atendimento Inicial à Pessoa Presa
Secretaria de Estado
da Justiça (Sejus)

Serviço Colatinense de Meio Ambiente
e Saneamento Ambiental (Sanear)
Prefeitura Municipal de Colatina
Instituto de Previdência dos
Servidores do Município da Serra
Prefeitura Municipal de Serra

Consulta Online ao Plano Diretor Urbano
Prefeitura Municipal de Vitória

Cooperativismo e Extensão
Rural Valorizando Vidas

Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) / Secretaria de Estado de
Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seag)

Coordenadores de Pais

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Cortina Mágica

Centro Municipal de Educação
Infantil “Vila de Jetibá” / Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibá

Crack: Apague esta Ideia!

Ministério Público do Estado
do Espírito Santo (MPES)

Cras Itinerante

Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Cariacica

Curso de Formação para
Secretários Escolares

Superintendência Regional de
Educação de Nova Venécia / Secretaria
de Estado de Educação (Sedu)

Deon: Delegacia Online

Fisioterapia: Nossas Mãos em Sua Vida

Documentos Fiscais Online

Forensis: Gerenciamento de
Dados da Toxicologia Forense

Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)
Prefeitura Municipal de Vitória

Ecoar

Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Iema) / Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Seama)

Educando para a Cidadania

EEEFM Bananal / Secretaria de
Estado da Educação (Sedu)

Energia, a Base para o Desenvolvimento

Agência de Serviços Públicos de Energia do
Estado do Espírito Santo (Aspe) / Secretaria
de Estado de Desenvolvimento (Sedes)

Equobrasil: Centro de
Equoterapia do RPMont

Regimento de Polícia Montada da
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)
Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)

Estruturação de Centros de
Aplicação de Palivizumabe

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Polícia Civil do Estado do
Espírito Santo (PCES) / Secretaria
de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social (Sesp)

Formação de Gestores
e Pedagogos em Educação Especial

Superintendência Regional
de Educação de Afonso Cláudio
Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Gestão Compartilhada no
Licenciamento Ambiental

Família Acolhedora

Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Cariacica

Fazer Diferente é Fazer com Arte
EEEFM Afonso Cláudio / Secretaria
de Estado da Educação (Sedu)

Feira Científico-cultural

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Inclusive Você

EEEF Eliseu Lofêgo / Secretaria
de Estado da Educação (Sedu)

Inecol: Incubadora de
Empresas de Colatina

Ingredientes

Prefeitura Municipal de Cariacica

Gestoração

EEEF Eliseu Lofêgo / Secretaria de
Estado da Educação (Sedu)

Gordura Zero

Grupo de Orientação
à Família (GOF)

Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) / Secretaria de Estado de
Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seag)

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Anchieta

Gestão de Atendimento (SGA)

Expedição Científica da
Bacia do Rio Guandú

Extensão Rural “Resgatando
Valores e Dignidade”

Implantação do Serviço
de Vigilância em Saúde
do Trabalhador

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Turismo / Prefeitura Municipal
de Colatina

Prefeitura Municipal de Anchieta

Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio

Secretaria Municipal de
Saúde / Prefeitura Municipal de Guaçuí

Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Iema) / Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Seama)

Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) / Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Exames e Cidadania

Implantação da PIC em
Guaçuí (acupuntura)

Hospital da Polícia Militar do Espírito
Santo (PMES) / Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Grupo Voluntário para
Estudos em Equoterapia

Regimento de Polícia Montada da
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)
Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)

Hospital Central: O SUS
do jeito que você merece

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Idaf: Modernizar é Preciso

Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Secretaria de Estado de Agricultura,
Aquicultura e Pesca (Seag)

Coordenadoria de Serviços
Psicossociais e de Saúde
Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo (TJES)

Inovação da Gestão Psicossocial
“Um Novo Olhar”
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Vitória

Inovando no Atendimento
Educacional em Vitória

Escola de Educação de Jovens
e Adultos Admardo Serafim
de Oliveira / Prefeitura
Municipal de Vitória

Inserção Social de Pacientes
com Transtorno Mental

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Integralidade e Humanização
na Atenção a Idosos

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Vila Velha

ISS Online em Vitória (ISISS)
Prefeitura Municipal de Vitória

Jornal Mural Novo Viver

Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito
Santo (Iases) / Secretaria de
Estado da Justiça (Sejus)
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Laboratório Móvel

Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) / Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

O Direito do Voto dos Presos Provisórios
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

O Produtor e o Avanço
Tecnológico no Campo

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Secretaria Municipal de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Macro Processo Concessão
de Direitos e Vantagens

Oficina de Serigrafia para
Adolescentes da Unip

Leitura Além das Grades

Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos (Seger)

Mais Qualidade no Atendimento
ao Cidadão Capixaba

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Vila Velha

Metodologia de Dedução da
Receita Orçamentária

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

Metrovix: Rede de Alta Velocidade

Organização de Arquivos Digitais
Organização Social:
Ferramenta de Transformação

Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) / Secretaria de Estado de
Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seag)

Pai Consciente,
Filho Presente

EEEF Eliseu Lofêgo / Secretaria de
Estado da Educação (Sedu)

Parceria entre Escola
e Comunidade na
Construção da Cidadania

Prefeitura Municipal de Vitória

EEEFM Carolina Passos Gaigher
Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Nova Ouvidoria Geral do Estado

Patchwork: Mínimos Retalhos

Secretaria de Estado de Controle
e Transparência (Secont)

Novo Modelo de Contrato de
Manutenção de veículos

Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos (Seger)

Novo Olhar

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Núcleo de apoio às vítimas
de violência doméstica

Secretaria Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres
Prefeitura Municipal de Serra
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Portal de Serviços de Cachoeiro

Prêmio Sedu “Boas Práticas na Educação”

Prefeitura Municipal de Vila Velha

Matemática com Arte na
Inclusão Escolar

Secretaria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Viana

Olho Vivo: o Dinheiro Cresce

Mais Vida: Fila Zerada para
Transplante de Córnea

EEEF e Médio Prof. Hermann Berger
Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

PMO Transparência

Dataci – Companhia de Tecnologia da
Informação de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EEEF Eliseu Lofêgo/ Secretaria de
Estado da Educação (Sedu)

Mata Viva do Belém Corredor Ecológico

Agência Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Instituto de Atendimento Socioeducativo
do Espírito Santo (Iases) / Secretaria
de Estado da Justiça (Sejus)

Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) / Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa)

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Pinheiros Rumo ao
Desenvolvimento Sustentável

Prefeitura Municipal de Colatina

Patrulha Escolar

Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)

Pequenos Defensores

Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Secretaria de Estado de Agricultura,
Aquicultura e Pesca (Seag)

Pinheiros Conectado em Rede

Agência Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Presta

Hospital da Polícia Militar do Espírito
Santo (HPMES) / Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Previsão de Julgamento e
Gestão de Processos

Gabinete do Des. Samuel Meira
Brasil Jr. / Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo (TJES)

Produtor Rural Legal

Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Cariacica

Profic Mulher

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho (Sectti)

Profic para Transformar

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho (Sectti)

Programa de Pós-aposentadoria do IPC
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Prefeitura Municipal de Cariacica

Programa de Preparação para
Reserva/aposentadoria

Hospital da Polícia Militar do Espírito
Santo (HPMES) / Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Programa de Rádio “Idaf Informa”
Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Secretaria de Estado de Agricultura,
Aquicultura e Pesca (Seag)

Programa Educacional de
Resistências às Drogas

Diretoria de Direitos Humanos e
Polícia Interativa da Polícia Militar
Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social (Sesp)

Programa Educacional
“Portas Abertas para Educação”

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Pronatec: A Rota dos Saberes
Prefeitura Municipal de Colatina

Sabores do Leite:
de Linhares para o ES

Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) / Secretaria de Estado de
Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seag)

Saúde do Campo para a Cidade

Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Secretaria de Estado de Agricultura,
Aquicultura e Pesca (Seag)

Se Liga na Rede

Prope: Reduzindo Amputações
por Atuação Precoce

Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) / Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Realiza+

Segurança Pública nas
Áreas Interioranas

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Vila Velha

Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP)

Recuperando e Valorizando
a Aprendizagem

11° Batalhão da PMES / Secretaria
de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social (Sesp)

EEEF Eliseu Lofêgo / Secretaria de
Estado da Educação (Sedu)

Semeando a Liberdade

Rede de Águas: Integrar e Preservar

Seminário Prisional: a Importância
da Família no Cumprimento da Pena

Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Iema)
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (Seama)

Redução da Violência com o
Policiamento Interativo

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Território da Paz:
Um Portinho Iluminado

Prefeitura Municipal de Colatina

Tôbacana: Cessação do
Tabagismo nas Comunidades
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Anchieta

Trilha Cidadã

Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Iema) / Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Seama)

Uso do Mockup como
Estratégia de Ensino

Centro Estadual de Educação Técnica
Vasco Coutinho / Secretaria da Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (Sectti)

Serra Sustentável:
Desenvolvimento para Todos

Valorizando a Saúde do
Interno Trabalhador

Reflorestando e Conscientizando

Serviço de Notificação/
Citação/Intimação

Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo (TJES)

Siged: Sistema de Gestão de Despesas
Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos (Seger)

Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
Secretaria de Estado de Agricultura,
Aquicultura e Pesca (Seag)

Sistema de Controle de
Licenças Municipais

Resultados da Primeira Unidade
de AVC do SUS no ES

Sistema de Gerenciamento
de Projetos: Siges 2.0

Hospital Estadual Central (HEC)
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Técnicas de Economia Doméstica:
Inovando o Futuro

Vale Feira

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Serra

Resfriadores de Leite Comunitários
e a Produção Familiar

Prefeitura Municipal de Vitória

Penitenciária Semiaberta Masculina
de Colatina / Secretaria de
Estado da Justiça (Sejus)

Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo (PMES) / Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)
Companhia Espírito Santense de
Saneamento (Cesan) / Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Sistema Integrado de Cadastros
Interinstitucionais

Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Anchieta

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Visão Legal: Nova Chance
de Voltar a Enxergar

Polícia Civil do Estado do Espírito
Santo (PCES) / Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Xadrez Adaptado: Mãos que Enxergam
Secretaria Municipal de Assistência
Social / Prefeitura Municipal de Colatina

Xadrez que Liberta

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP)
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AVALIAÇÃO

Mostrando
resultados
Condição incontestável para o bom desempenho no Inoves, saber mostrar a
inovação e seus resultados tem sido o maior desafio das equipes

Samuel Vieira

Se inovar é preciso, como afirma o tema do Ciclo 2013 do Prêmio
Inoves, saber mostrar a inovação é determinante para o projeto
ficar bem colocado na premiação. Afinal, de nada adianta um excelente projeto se a equipe não conseguir evidenciar seu caráter
inovador no Relatório de Gestão. Essa ferramenta é a maior aliada da equipe no momento de inscrição no Prêmio Inoves. Isso
porque é o Relatório de Gestão que vai estimular a banca avaliadora a visitar o projeto e verificar, na prática, seus resultados.
“O primeiro contato que o avaliador tem com o projeto é por
meio do Relatório. Então, se o projeto é legal, a equipe tem que
mostrar nele. O que o Inoves premia é resultado. Se o projeto tem,
e sabe mostrar, já são alguns pontos a mais. Saber inovar é importante, mas saber demonstrar que a inovação existe e é concreta é mais importante ainda. Bons relatórios demonstram que os
projetos são mais científicos, verdadeiros, sérios, qualificados”,
ressalta o coordenador do Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima.

De acordo com Mônica, a inovação é sempre uma mudança
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A assistente social e avaliadora do Inoves Mônica Braga
Ronchetti Ferri defende que todo projeto deve ter um escopo
bem definido, com objetivos e metas estabelecidos e estruturados, além de indicadores mensuráveis, para que os avaliadores
possam visualizar sua importância no contexto e os resultados
atingidos. E isso tudo precisa estar evidenciado no Relatório de
Gestão. “Todo projeto tem início, meio e fim, para que seu próximo passo seja uma rotina de trabalho. Por isso, é preciso evidenciar com clareza quais são os resultados esperados com sua
conclusão”, destaca a avaliadora.
Para ela, um projeto inovador não necessariamente precisa
buscar novas tecnologias, e sim inserir mudanças no processo.
“A inovação é sempre uma mudança, e uma não existe sem a outra.” E é essa mudança que precisa estar evidenciada no Relatório
de Gestão. Só assim os avaliadores conseguirão enxergar o projeto como agente transformador de determinada realidade.
A capacidade de transformar o complexo no simples e possível é a característica que mais importa em um projeto para a pedagoga e avaliadora Rita de Cássia Amaral Garcia. De acordo com
ela, a equipe precisa mostrar no projeto sua série histórica; descrever seu desenvolvimento por meio de fatos e dados, evidenciando-o graficamente para maior compreensão; dizer quem são
os parceiros formais e informais, os objetivos propostos e a metodologia adotada, bem como explicar como outras organizações
poderão adotar e aplicar a mesma proposta do projeto.
“Por falta de experiência em redigir o projeto de modo claro e
preciso, a equipe deixa de citar pontos importantes e omite informações que, se o projeto não for visitado, não será possível saber. Alertamos sempre a equipe responsável para investir continuamente na iniciativa; registrar todos os dados; incentivar os beneficiados pelo projeto para que manifestem sua satisfação e/ou insatisfação e, assim, corrigir falhas e aprimorar os acertos”, conta.
Rita destaca ainda que já na descrição do projeto é possível

Dicas para acertar na candidatura
• Identifique a categoria mais adequada para inscrever o
seu projeto. Procure relacionar o tema da categoria com
a inovação produzida com o trabalho.
• Elabore o Relatório de Gestão do Projeto com atenção,
contemplando todos os itens do roteiro orientador. Ele
representa o primeiro contato que a banca examinadora
tem com o seu trabalho, portanto, deve ser produzido
de modo a caracterizar bem o seu projeto inovador, com
informações consistentes e relevantes.
• Para a elaboração do Relatório de Gestão do Projeto:
1) 
Utilize linguagem clara, objetiva e elucidativa.
Apresente dados quantitativos e análises qualitativas sempre que possível. Fotos, ilustrações e gráficos podem ser incluídos desde que realmente contribuam para a compreensão dos relatos.

A avaliadora Rita destaca que o entusiasmo, a parceria e a vontade
de vencer são perceptíveis entre as equipes

perceber a intenção da equipe responsável de realmente fazer
acontecer o que foi proposto e, com isso, beneficiar os cidadãos. “O entusiasmo pela iniciativa, a parceria entre a equipe, a
vontade de vencer no Inoves e o receio de perder a oportunidade de divulgar sua iniciativa são perceptíveis. Durante a visita,
verifica-se ainda mais esse espírito inovador e criativo, e a prática demonstrada muitas vezes é muito maior do que a foi relatada no projeto”, acrescenta.
Outros fatores determinantes para o bom desempenho no Prêmio
Inoves são escolher a categoria certa para inscrever o projeto e
aproveitar a consultoria da coordenação do Inoves, que tira todas as dúvidas acerca do preenchimento do Relatório de Gestão.
Além disso, o Inoves tem investido em capacitações para ensinar os servidores não só a inovar, mas também a colocar a inovação no papel, escrevendo relatórios de gestão cada vez melhores, com indicadores e resultados alcançados.

2) Descreva as práticas, evidenciando sua inovação, e
demonstre os resultados, por meio de indicadores.
3) Caracterize bem o “antes” e o “depois” da intervenção. Mostre o que mudou a partir da implantação do projeto.
4) Organize os relatos observando com atenção o conceito da categoria escolhida. Lembre-se de que o
trabalho concorre em um tema e precisa demonstrar que atende as suas especificações.
5) Nas descrições, atente para os critérios de avaliação.
Procure demonstrar, com clareza, como o projeto
dá conta das exigências de cada critério.
6) Observe, com atenção, as especificações para formatação geral do relatório contidas no roteiro orientador.
• Caso precise de orientação técnica, procure a coordenação
do Inoves.
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CONTEXTO

Inspiração para inovar
Em qualquer ambiente, inovação é requisito para crescer, se desenvolver e bem servir
Ronald Z. Carvalho é professor, consultor, palestrante, jornalista
e escritor. São 50 anos de carreira e seis livros publicados, além
de um projeto de vídeos inspiradores lançados semanalmente na
página do Facebook Inspiring Videocasts. “Sou um cidadão do
mundo, solidário, ético e dedicado ao conhecimento e à transmissão. Sou avô, pai, chefe de família e, portanto, quero deixar o
mundo melhor do que o encontrei”, diz.
Referência no Estado quando o assunto é inovação, Ronald
a considera essencial para a sobrevivência de pessoas e empresas, além de condição para o sucesso das organizações. Em instituições privadas, a inovação é requisito para que a empresa seja
sustentável, principalmente em termos de mercado e satisfação

do consumidor. “Essa analogia pode ser feita para o serviço público, porque o governo que não satisfaz nem atende aos cidadãos se torna impopular e pode eventualmente perder sua posição política junto ao eleitorado.”
Por isso, segundo Ronald, quem não inova morre. “A inovação
pressupõe a perpetuação da empresa na mente do consumidor.
Por outro lado, se ela não acontece, a empresa perde a sua posição e, consequentemente, seu posicionamento de mercado. Ou
seja, inovação é condição de sobrevivência, crescimento e rentabilidade”, atesta o especialista.
A mesma lógica vale para o serviço público, cuja qualidade
depende diretamente de ações inovadoras. “Para servir ao público, o governo tem que acompanhar as necessidades do consumidor, no caso, o cidadão. Para isso, o serviço público deve estar em renovação, ou seja, inovação constante, para que acompanhe as tendências sociais e possa cumprir sua tarefa precípua
de servir ao público com qualidade.”
Para inovar são necessárias, de acordo com Ronald, atitudes e sistemas. Por atitudes, ele entende a vontade de renovar, a
consciência da necessidade de inovação, além de postura e prática adequadas às ações inovadoras. Já os sistemas seriam os
processos de gestão em constante renovação.

Ronald Z. Carvalho é graduado em Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Fez cursos de especialização nos Estados Unidos e na Europa. Foi executivo por 16
anos em empresas como Johnson & Johnson e Ogilvy, Heublein
e vice-presidente de marketing da Paulistur. Também foi professor
da FGV, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
Faculdade Anhembi Morumbi e Instituto Mauá de Tecnologia.
É consultor desde 1980. Atualmente, é sócio da empresa de
consultoria Ronald Z. Carvalho & Associados, conselheiro do
CFA, Fundaes e Ciee-ES. É professor convidado na Fundação
Dom Cabral (FDC) e autor de vários livros, como “Marketing por
Ronald Z. Carvalho”, “Marketing Zen” e “17 Receitas de Sucesso”.

58

REVISTA INOVES

A receita, entretanto, apesar de simples, precisa ser incorporada à rotina da Administração Pública, defende Ronald. “De forma muito objetiva, o serviço público ainda carece muito de inovação. Isso no Brasil e no mundo inteiro. Paradoxalmente, a democracia é o melhor sistema de governo, porque o sistema que
necessita cortejar o eleitor precisa inovar para continuar no poder. Ser competente, nesse caso, é eficaz. O serviço público já
não tem o incentivo natural do lucro, como nas organizações privadas, então, precisa ter consciência da necessidade de processos de inovação”, explica.
O maior beneficiário da incorporação de processos de inovação na Administração Pública é, sem dúvida, o cidadão. Afinal,
todo indivíduo bem tratado reconhece isso. E vice e versa. Por
isso, ele percebe sim, e cada vez mais, as iniciativas inovadoras
do serviço público. “O padrão de qualidade que o cidadão tem na
cabeça é aquele da iniciativa privada. Então, quando ele vai ao
serviço público, ele quer a mesma qualidade. Ele não tolera mais
uma qualidade do serviço público inferior a que ele tem na iniciativa privada”, explica Ronald.

E se o indivíduo ganha com a inovação no serviço público, ganha também a Administração Pública, por meio da rapidez, da eficiência, da melhoria de custos e de muitos outros benefícios que
são agregados à prestação dos serviços. Mas como reconhecer
e valorizar essas iniciativas inovadoras? Para Ronald, a resposta é
justamente o que faz o Inoves. “Considero essencial premiar para
estimular a melhoria do serviço público. O Prêmio Inoves propicia, motiva, origina uma atitude positiva e construtiva do servidor
público. Portanto, dentro do contexto moderno da Administração
Pública, ele é uma iniciativa absolutamente necessária e fundamental. Seu crescente número de inscrições tem demonstrado
como o servidor público, por ideologia, motivação e liderança, se
torna adepto e praticante da inovação.”
O papel do líder, aliás, é de extrema importância nesse
processo, de acordo com Ronald. “O líder conduz, apascenta, inspira. Sem liderança não há renovação. No serviço público, deve haver uma dosagem ainda mais intensa dos líderes,
uma vez que não existe um incentivo natural da recompensa,
do lucro”, finaliza.
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Perspectiva

Inoves
como ferramenta
de crescimento

Como inovar na gestão tem ajudado servidores públicos a crescerem em
suas carreiras, obtendo com essa iniciativa, inclusive, ajuda na promoção
Lei desde 2012, a Nova Política de Gestão de Pessoas (NPGP),
do Governo do Estado, insere o modelo meritocrático às carreiras dos servidos públicos estaduais. Isso porque, além de prever que eles sejam valorizados, qualificados e reconhecidos, ela
confere a esse servidor a gestão de sua carreira e de seu desenvolvimento, à medida que lhe oferece oportunidades de progressão e promoção a partir do seu próprio desempenho na função.
Essa possibilidade por si só já é inovadora. Com a NPGP, o
servidor pode progredir na carreira de três formas: a funcional,
quando cumpre os requisitos de sua função, não tem faltas injustificadas, não se licencia para atuar em outros poderes; a por
desempenho, que prevê a avaliação do desempenho do servidor
por seu superior imediato, e a por escolaridade, quando o servidor agrega, por exemplo, um curso superior ou pós-graduação a
sua formação. A progressão funcional é automática ao servidor,
e as progressões por desempenho e escolaridade, que ainda não
foram regulamentadas, são chamadas de aceleradoras de carreira.
Na promoção, também há três fatores de pontuação: avaliação
de desempenho, escolarização e participação do servidor na gestão
e fiscalização de contratos e em conselhos, comitês e colegiados.
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Conforme estabelece a Lei Complementar n. 640, de 12 de setembro de 2012, a participação no Inoves é um plus na pontuação
para fins de promoção. “O Inoves foi incluído como um extra para a
promoção porque conseguimos mostrar que ele é sério e que premia os servidores que fazem bons projetos, atestados por uma banca
examinadora independente. Se o servidor tem um projeto bem classificado, significa que ele tem um potencial inovador certificado.
Por outro lado, a participação no Inoves tem aumentado a cada
ano, o que mostra que as pessoas estão inovando mais”, ressalta o coordenador do Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima.
A participação em projetos finalistas do Inoves rende
ao servidor 30 pontos extras para serem usados em seu
processo de promoção; em semifinalistas, 20 pontos,
e em concorrentes elegíveis, 10 pontos. “A participação
no Inoves, pelo fato de exigir a implementação de uma
ideia transformadora na prática, caracteriza uma maneira de o servidor mostrar sua capacidade e desempenho.
Só pelo fato de ele ter apresentado um projeto inovador,
já está demonstrando que é uma pessoa proativa, que tem
atitude”, acrescenta Manoel Carlos.

O subsecretário de Estado de Inovação na Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, Charles Dias de Almeida, considera que “a premiação é
o reconhecimento pela inovação, mas o papel do Inoves é desenvolver a cultura empreendedora no Governo do Estado, incentivar que
a inovação na gestão aconteça e multiplicar as práticas premiadas”.
Para ele, essa oportunidade vai muito além de apenas pontuar
na promoção, mas cria um ambiente propício à inovação e, consequentemente, à melhoria na carreira. “Se o servidor é inovador, ele,
acima de tudo, cresce pessoal e profissionalmente. Com isso, ainda pode melhorar a remuneração por meio da promoção”, explica.

Cristiani acredita que como servidora pública,
ela pode fazer a diferença
Recursos Humanos. “A visibilidade do Inoves cria uma motivação para que você, vendo servidores expondo trabalhos inovadores, também tenha vontade de expor suas ideias e colocá-las
em prática para mostrar os resultados para a sociedade. Também
motiva saber que você pode fazer parte de uma mudança cultural,
que como servidor público você pode fazer a diferença”, conta.
Segundo ela, a participação no Inoves reforçou seu pensamento de que capacitação constante é fundamental para o crescimento profissional, além de ter lhe dado novas habilidades, como escrever projetos, planejar, criar objetivos e metas, avaliar indicadores e
registrar resultados.
“O Inoves me auxiliou na pontuação da promoção da carreira e também proporcionou maior visibilidade do meu trabalho na Subad, o que
me permitiu assumir a função gratificada de subgerente”, orgulha-se.

A possibilidade de usar a participação no
Inoves para fins de promoção contribuiu para uma maior
profissionalização dos servidores e da Administração
Pública. “Temos um instrumento de disseminação da cultura do empreendedorismo e do gerenciamento de projetos, que é o Inoves. E
se o servidor se profissionaliza, ele trabalha melhor e, certamente, vai ter uma avaliação de desempenho melhor”, afirma Charles.
Foi o que aconteceu com a servidora Cristiani
Storch Perez Machado, subgerente de Cadastro de
Fornecedores, da Secretaria de Estado de Gestão e
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Rafael Kaiser;
João Carlos;
Manoel Carlos,
coordenador do
Inoves, e Werllison
Miranda: a equipe que
faz o Inoves acontecer
durante todo o ano

Bem mais que um Prêmio
Muito mais do que reconhecer e premiar atitudes inovadoras, o Inoves tem se destacado
como um programa que incentiva e promove, o ano todo, a inovação na gestão
Ao completar dez anos, o Inoves quer se apresentar à Administração
Pública e aos servidores como um programa de inovação, o que
sempre foi, aliás, mas cuja dimensão ficava um pouco oculta pela
expressividade do Prêmio. Na condição de programa, o Inoves
ocupa-se não apenas em incentivar, reconhecer e premiar práticas inovadoras dos servidores públicos, mas também em disseminar os resultados dos projetos, orientar tecnicamente as equipes e
construir, nos bastidores, todo um ambiente favorável à inovação.
“Há mais de cinco anos o Inoves deixou de ser apenas um prêmio. Com a evolução do processo de reconhecimento, o envolvimento das lideranças e a participação crescente dos servidores,
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o projeto criou valor público, se consolidou no contexto da gestão
pública capixaba e se transformou em referência nacional, com repercussão internacional. Hoje, o Inoves é um programa que conquistou credibilidade junto aos servidores, organizações, comunidade científica e sociedade, projetando o Espírito Santo como
um produtor de boas práticas de gestão pública”, enfatiza o coordenador do Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima. Segundo ele,
a atuação do Inoves é fundamental para a consolidação de uma
cultura empreendedora de Administração Pública no Estado, contribuindo para a criação de um ambiente favorável e estimulante
para a inovação na gestão.

As atividades do Programa Inoves envolvem ações de planejamento, sensibilização, capacitação e orientação técnica para inovação na gestão, avaliação, disseminação e todo o processo de gestão
do conhecimento. Tudo isso para além do reconhecimento de resultados decorrentes de práticas inovadoras de gestão, com a realização do Prêmio; do trabalho com seus avaliadores, e dos esforços
de comunicação que cada ciclo requer. “É um trabalho complexo,
exigente, que demanda conhecimento técnico, dedicação, ousadia
e aprimoramento contínuo”, observa Manoel Carlos.
Prova da importância que o Inoves vem adquirindo e de sua
consolidação como programa efetivo de governo foi a transformação de sua coordenação em Gerência de Inovação na Gestão
e Cultura Empreendedora (GIGCE), vinculada à Subsecretaria de
Inovação na Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Subged), por
meio do Decreto n. 3.529, de 17 de fevereiro de 2014. Segundo
esse decreto, compete à GIGCE planejar, implementar e avaliar a
política estadual de inovação na gestão pública; as ações referentes ao estímulo, orientação técnica, avaliação e monitoramento do
desenvolvimento de iniciativas empreendedoras no contexto do serviço público estadual; os processos de reconhecimento e de disseminação de resultados exitosos alcançados por meio de práticas inovadoras de gestão pública; o incentivo ao aprimoramento
de práticas de gestão por meio da capacitação permanente e do
intercâmbio de informações sobre experiências bem-sucedidas, e
a promoção do debate sobre inovação na gestão pública, incentivando o empreendedorismo e a gestão do conhecimento.

O secretário Pablo acredita que a criatividade
é a fonte para melhorias profissionais,
empreendedorismo e inovação na gestão
O secretário da Seger, Pablo Rodnitzky, ressalta que essa foi
mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento e ao incentivo à cultura da inovação, com vistas à efetividade das políticas públicas no
Espírito Santo. “Criatividade é a fonte para melhorias na profissionalização, no empreendedorismo e para a inovação da gestão pública. Esse resultado só é possível com a existência de servidores
públicos comprometidos com a qualidade dos serviços prestados
à população capixaba”, ressalta.
Já o subsecretário de Inovação na Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, Charles Dias de Almeida, observa que a Gerência
de Inovação na Gestão é responsável por planejar, implementar
e avaliar políticas de inovação na gestão pública, tendo como
instrumento de reconhecimento já consolidado o Prêmio Inoves.
“A Gerência foi instituída visando a desenvolver uma cultura empreendedora e inovadora. Isso porque o Governo do Estado tem
investido em diversas ações que compõem o eixo estratégico de
melhoria da gestão e valorização dos servidores, com o objetivo
Segundo Charles, a excelência no serviço público
pode ser atingida e até mesmo superada
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de acompanhar as mudanças nos ambientes organizacionais,
políticos, sociais, ambientais e econômicos.”
Outro fator decisivo para esse novo momento do Inoves
como programa foi o estabelecimento de uma forte parceria
com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), que
permitiu a inauguração, em agosto de 2013, do eixo “Inovação
na Gestão”, com os cursos “Inovação na Gestão Pública” e
“Inovar para Crescer”, além de um espaço de compartilhamento de boas práticas.
Segundo a diretora-presidente da Esesp, Márcia Almeida
Machado, a criação desse eixo na Escola de Serviço Público
visou a atender a necessidade de crescimento do Estado,
cuja ordem do dia tem sido inovar e construir novas práticas.
“Quando falamos de inovação na gestão pública, fundamentalmente estamos falando de atravessá-la pelo princípio da democracia, da cidadania e do direito. Ao mesmo tempo em que o
servidor tem que ser rápido no atendimento, seu serviço tem que
ser de qualidade e tem que atender ao direito do outro”, destaca.
Os cursos do eixo de Inovação na Gestão têm tido cerca de
35 alunos por turma, o que, de acordo com Márcia, comprova que o Inoves tem mobilizado os servidores a uma boa competição. “A gente percebe a alegria das pessoas em participar
das equipes, construir os projetos e depois serem reconhecidas e premiadas. E essa relação que a Esesp construiu com o
Inoves tem trazido bons resultados e fortalecido nosso trabalho.

De acordo com Madalena, inovar na
gestão é melhorar a vida do cidadão

Para Márcia, a relação que a Esesp construiu
com o Inoves tem trazido bons resultados e
fortalecido o trabalho de ambos

O mais importante, entretanto, é a repercussão da inovação dentro do dia a dia do servidor. O prêmio é o reconhecimento de
uma boa prática no serviço público, e é admirável, mas o mais
importante é o servidor saber que está prestando um bom serviço à população”, diz.
A diretora-técnica da Esesp, Madalena Santana Gomes,
afirma que essa parceria com o Inoves colabora para a difusão da cultura da inovação, influenciando na mudança de
comportamento do servidor em sua prática na gestão pública. “A inovação no serviço público passa a ser um requisito
para solucionar os problemas e desafios da Administração,
principalmente em tempos da escassez de recursos e de cobrança constante de uma sociedade cada vez mais exigente
por atendimento e serviço de qualidade. Temos percebido que
o servidor está cada vez mais comprometido com a qualidade do serviço público e tem compreendido que a inovação é
um processo criativo. Por isso, essa parceria com o Inoves é
tão importante, porque acreditamos que inovar nas práticas
de gestão pública com foco em resultados sociais é melhorar
a vida do cidadão em todos os aspectos”, assegura.
Chamado de prêmio ou programa, o objetivo do Inoves
continua um só: transformar a realidade por meio da inovação na gestão pública.

ENSAIO

por Fernando Viana

Os caminhos assertivos para o
sucesso da cultura da inovação
No Brasil, falamos muito de inovação levando em conta que criatividade e inovação são a mesma coisa, ou sem conhecermos
exatamente o significado e as funções dessas duas competências. As pesquisas dos mais importantes centros de estudo de
criatividade do mundo, tais como Creative Education Foundation
e Centro de Liderança Criativa, instituições sediadas nos Estados
Unidos, e de consagrados pesquisadores nos dão pistas muito
importantes sobre essas competências.
Primeiro, criatividade, utilizando uma definição bastante simplificada, é o processo de geração de ideias providas de valor,
ao passo que inovação é o processo de colocar essas ideias
em prática. Em outras palavras, a criatividade é o início do

processo e a inovação é o seu final. Como podemos perceber,
são conceitos totalmente interconectados. A inovação pode ser
procurada em qualquer cenário de uma organização, seja na
criação de novos produtos, serviços ou processos. Mas para
que a sua finalização seja inovadora – verdadeiramente – precisa iniciar com a criatividade.
As organizações discutem muito sobre inovação, fazem vultosos investimentos na área. No entanto, querem desenvolvê-la
sem primeiramente investir no resgate das forças criativas do ambiente organizacional, o que pode ser comparado ao desejo de
construir um edifício começando pelo telhado. A cultura criativa
é a base possante e necessária para a construção e a conclusão
de um processo inovador.
A cultura da inovação só pode se instalar em uma organização
se os líderes a apoiarem e, principalmente, acreditarem no seu
resultado. No entanto, constatamos que a maioria das lideranças
acredita que o seu papel na organização é o de criar essas propostas criativas e inovadoras. Muitos defendem que cabe ao líder
gerar todas as ideias promissoras. No entanto, essa é uma forma
errada de pensar. O que se espera das lideranças é que sejam capazes de estimular os membros da sua equipe para que desenvolvam o excelente hábito de gerar novas ideias.
A criatividade e a inovação se desenvolvem melhor quando há
equilíbrio entre a liberdade para pensar, exprimir e experimentar
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novas ideias e, também, quando se conta com a ajuda de sistemas bem definidos de avaliação no ambiente criativo. Na
verdade, é preciso entender que o pensamento criativo evolui com base em duas fases bem distintas: na primeira utiliza-se o pensamento divergente, que se caracteriza pela capacidade de adiar o julgamento, de vivenciar o risco e pela
grande quantidade de ideias; a segunda utiliza o pensamento
convergente, ocasião em que a escolha final é dirigida, selecionada e direcionada segundo determinado objetivo. Quando
as equipes entendem bem esse processo, a primeira coisa
que percebemos é que se elimina o mito de que criatividade
é sinônimo de anarquia.
A verdadeira liderança criativa requer mais do que controle e comando e, fundamentalmente, a eliminação da crença
de que os funcionários de uma organização são peças de uma
máquina, que não precisam pensar, apenas devem executar.
Essa metáfora, lançada em 1900 por Frederick Taylor, ainda
permanece hoje bem instalada na mente de muitos administradores. Podemos verificar isso com clareza nos organogramas de muitas empresas que geralmente se apresentam com
quadros dispostos em uma ordem hierárquica e linhas horizontais e verticais, indicando o fluxo do poder.
Quando falamos na cultura da inovação em uma organização significa que o líder precisa estar atento aos desafios culturais, tanto internos quanto externos. Assim, as organizações
verdadeiramente inovadoras precisam aprender a desenvolver
uma cultura interna vibrante e serem capazes de se relacionar e aprender com o meio cultural e mutante no qual pretendem triunfar. Daí o motivo pelo qual a missão do líder criativo
é facilitar a relação elástica entre as culturas interna e externa.
A cultura interna de uma organização é definida por dois
aspectos importantes: os “hábitos”, que são os padrões de
atividade cotidiana, como as estruturas formais de gestão e
de atribuições de responsabilidades, dentre outras, e o “habitat”, que é o ambiente físico no qual as pessoas trabalham,
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ou seja, as estruturas das instalações, a disposição do espaço, os equipamentos. Como era de se esperar, o habitat exerce grande influência na configuração cultural de uma empresa.
Podemos entender, então, que, para que a cultura da criatividade e da inovação possa se instalar verdadeiramente em
uma organização, as suas lideranças precisam estar atentas
para assumir papéis estratégicos em três cenários críticos: pessoas, equipes e cultura organizacional. Só assim a mudança
criativa, ou seja, a grande transformação desejada, vai acontecer. Logo, é preciso entender que:
1) Todo mundo tem potencial criativo, ou seja, a criatividade
é uma função atitudinal do conhecimento, capacidade de
imaginação e de avaliação. Toda e qualquer pessoa pode
resgatar e desenvolver o seu potencial criativo.
2) É importante ter em mente que nas organizações a criatividade se propaga em grupos e que a diversidade é um elemento fundamental para sua disseminação. Portanto, as
equipes verdadeiramente criativas são heterogêneas. Vale
considerar que se a diversidade não vier acompanhada de
uma forte dose de colaboração, uma grande barreira poderá
se instalar, pois os impulsos criativos poderão ficar sufocados por críticas, observações desdenhosas ou cínicas dos
mais resistentes à criatividade. O que se deseja com a colaboração é obter ganhos a partir da expertise dos demais.
3) A liderança deve mobilizar, promover e incentivar as equipes a serem criativas.
Vale lembrar que as culturas criativas são flexíveis, desafiadoras e precisam de espaço. Ainda é impor tante ter
em mente que esse processo de mudança leva algum tempo para se consolidar, não acontece tão rápido como se
deseja. No entanto, quando bem conduzido e orientado, o
sucesso é garantido.
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EQUIPES PREMIADAS E RECONHECIDAS NO CICLO 2013*
PROJETOS PREMIADOS
1) Categoria: Desburocratização
Projeto Vencedor: ISS ONLINE EM VITÓRIA - ISISS
Prefeitura Municipal de Vitória
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Claudinete Vicente Borges Ferreira - coordenadora do
projeto
Danilo Oliveira de Morais
Márcio Aurelio Passos
Olga Bayerl Vita
Renê de Souza Schwartz
2) Categoria: Uso Eficiente dos Recursos Públicos
Projeto Vencedor: PATRULHA ESCOLAR
Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social - SESP
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Alanderson Josué Vieira dos Reis
Hevellyn França Pelissari
Luciano Luiz Vieira de Jesus
Marinete Rigoni Santana
Sandro Beniquio Alves
Tassyana Siqueira Tavares
Warner Di Francesco Belém - coordenador do projeto
Wilson da Silva Athaydes Filho
3) Categoria: Valorização do Servidor
Projeto Vencedor: ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO
SERVIDOR PENITENCIÁRIO
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Ana Rafaela Moreira da Rocha
Cleusa Gomes Picalo
Fernanda Bárbara Bastos - coordenadora do projeto
Gleice Soares da Silva Paixão
Graciete Ferreira Pego
Karine Trarbach de Oliveira Breda
Maria Betania Silva Baul
Sandra Valéria da Cunha Nunes do Nascimento
4) Categoria: Atendimento ao Cidadão
Projeto Vencedor: NÚCLEO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Prefeitura Municipal de Serra
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Clari Miranda Teodoro
Jussara Abreu Silva
Luciana Borges Barreto
Luciana Corrêa Miranda Malini
Luciana Pedrini Viana
Patrícia Corrêa dos Reis - coordenadora do projeto

6) Categoria: Inclusão Social
Projeto Vencedor: COOPERATIVISMO E EXTENSÃO
RURAL VALORIZANDO VIDAS
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural - INCAPER

11) Destaque Gestão Empreendedora de Recursos
Públicos
Projeto: METODOLOGIA DE DEDUÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

16) Destaque Inovação na Gestão Municipal
Região: Serrana
Projeto: FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Fábio Lopes Dalbom
Luana Maria Pereira da Silva
Vanderli Miranda - coordenador do projeto

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Angelo Ricardo Milanezi
Martinho de Freitas Salomão - coordenador do
projeto

7) Categoria: Participação e Controle Social
Projeto Vencedor: PARCERIA ENTRE ESCOLA E
COMUNIDADE NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
EEEFM "Carolina Passos Gaigher"
Secretaria de Estado da Educação - SEDU

12) Destaque Gestão para Resultados
Projeto: REALIZA+
Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento - SEP

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Andreza Mund
Charles Moura Netto
Elenilze Sperandio
Gláucia Shultz
Selma Alves da Silva Topfer - coordenadora do projeto

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Adriana Carla Xavier Amorim - coordenadora do
projeto
Jaqueline Ramalho Nogueira Santos
Marcele Daré Zampirolli
8) Categoria: Uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação
Projeto Vencedor: IDAF: MODERNIZAR É PRECISO
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo - IDAF
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Ademar Espindula Júnior
Eduardo Chagas
Fabricio Zanzarini - coordenador do projeto
Luis Antônio Galvão
Mayra Duarte Pontes
Robson de Almeida Britto
Stefan Lucius Burkhardt
Thiago Martins Steffen

MENÇÕES ESPECIAIS
9) Destaque Parceria
Projeto: EXTENSÃO RURAL RESGATANDO VALORES
E DIGNIDADE
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural - INCAPER
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Agutembergues Silvares Nascimento
Alberto Silva Cunha
Fernanda Casagrande Macedo
Moizés Marré - coordenador do projeto
Rosivaldo Toneto
Sérgio Lorencine Pereira

5) Categoria: Resultados para a Sociedade
Projeto Vencedor: PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD
Diretoria de Direitos Humanos e
Polícia Interativa - DDHPI
Polícia Militar do Espírito Santo

10) Destaque Gestão da Saúde e Promoção
da Vida Humana
Projeto: MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO
CIDADÃO CAPIXABA
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU192
Secretaria de Estado da Saúde - SESA

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
2º Sgt Isaque Rodrigues
Ten Cel Jailson Miranda - coordenador do projeto
Ten Luiz Carlos Soares da Silva
Sub Ten PM Mauro Temporim
Cb Ronaldo Duarte Barrozo
Cap Valc Rufino
Cb Wagner Darci da Conceição
Sub Ten Wamberto Reis da Silva

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Antônio Gomes Júnior - coordenador do projeto
Caroline Feitosa Dibai de Castro
Julianna Vaillant Oliveira
Laila Fonseca Gobbo
Maria da Penha Rodrigues D'ávila
Paula Ana Lopes Thomy
Raquel Ohnishi Setúbal
Robert Stephen Alexander

Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Beatriz Correia Lopes
Carlos Victor Salvarez Pestana
Fernanda Stoco Malacarne
Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi - coordenadora do
projeto
Kettini Upp Calvi
Laila Firme Mello
Sabrina Caliman Tanaka
Vinícius Cappeletti
13) Destaque Inovação na Gestão Municipal
Região: Metropolitana
Projeto: INOVANDO NO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL EM VITÓRIA
Escola de Educação de Jovens e Adultos
"Admardo Serafim de Oliveira"
Prefeitura Municipal de Vitória
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Carlos Fabian de Carvalho
Carmem Nader
Cristina Seixas
Heloísa Ivone da Silva de Carvalho - coordenadora do
projeto
Luciana Lucas Gouveia
Rejane Gollner
Renata M. M. B. Alves Simões
Rogério Almeida Martins
14) Destaque Inovação na Gestão Municipal
Região: Centro-Norte
Projeto: PRONATEC: A ROTA DOS SABERES
Prefeitura Municipal de Colatina
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Adélia Campos Martins
Fernanda Mota Gonsallo
Pedro Jerônymo Pancieri - coordenador do projeto
Regina Ramos Soares
Rodrigo Serafini Brumatti
15) Destaque Inovação na Gestão Municipal
Região: Norte
Projeto: PINHEIROS RUMO AO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Agência Municipal de Desenvolvimento
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Equipe Responsável pela Coordenação
do Projeto:
Elias Colombi Junior
Marilza Morais Ferreira Garcia
Rodrigo Girardeli
Silvia Carla de Oliveira Damasceno
Machado - coordenadora do projeto
Telma Santana

17) Destaque Inovação na Gestão Municipal
Região: Sul
Projeto: EXAMES E CIDADANIA
Prefeitura Municipal de Anchieta
Equipe Responsável pela Coordenação do Projeto:
Aristides Antônio do Nascimento Junior - coordenador
do projeto
Adonias Machado de Araújo
Antônio Carlos Denadai
Magna Moraes Vieira
18) Destaque Participação
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
(destaque para a participação da EEEF "Eliseu Lofêgo"
- Cachoeiro de Itapemirim)
19) Destaque Participação Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
20) Destaque RICARDO DE OLIVEIRA Atitudes Empreendedoras
ALBERTO PEREIRA DA SILVA
(Regimento de Polícia Montada - RPMont / Polícia
Militar do Espírito Santo - PMES)
21) Destaque RICARDO DE OLIVEIRA Atitudes Empreendedoras
ZENILDA CARVALHO DOS SANTOS
(Departamento Médico Legal / Polícia Civil do Estado
do Espírito Santo)

*Nomes dos integrantes das equipes listados
em ordem alfabética.

A inovação
transformando
a realidade

