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O Inoves chega à sua 15ª edição mostrando que o Espírito Santo conta 
com projetos de qualidade na gestão pública, capazes de transfor-

mar o dia a dia e de melhorar a vida das pessoas. 
 

Por trás dessas iniciativas, está o importante trabalho desempenhado 
por equipes de servidores comprometidas com a inovação e a eficiência 

no serviço público capixaba. 
 

Como forma de reconhecer e valorizar essas boas práticas, a Secretaria 
de Gestão e Recursos Humanos (Seger), em parceria com o Departa-

mento de Imprensa Oficial (DIO/ES), tem o orgulho de compartilhar uma 
edição especial do Diário Oficial. 

 
O caderno, elaborado com a colaboração das assessorias das secreta-

rias, órgãos e entidades envolvidos, reúne informações detalhadas sobre 
cada projeto vencedor do Prêmio Inoves 2022.  

 
Desejamos a todos uma leitura proveitosa e inspiradora! 

 
Marcelo Calmon 

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos 
 

Lindomar Gomes 
Diretor-presidente do DIO/ES
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"O Governo do Estado, por meio da Secre-
taria de Gestão e Recursos Humanos 

(Seger), divulgou, no dia 14 de dezembro, os 
projetos do serviço público capixaba vence-
dores do Prêmio Inoves 2022. A lista com os 
nomes está disponível no site www.inoves.
es.gov.br.

Neste ano, o Prêmio Inoves recebeu 259 
inscrições de projetos do Executivo Estadual, 
do Executivo Municipal e de outros Entes 
Públicos nas três categorias do programa - 
Ideia, Projeto em Desenvolvimento e Projeto 
de Resultados. Desse total, 32 foram para a 
final e 13 saíram vencedores.

As equipes do Executivo Estadual e do 
Municipal foram premiadas com recurso de 
R$ 30 mil, disponibilizado por meio de parce-
ria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Espírito Santo (Fapes), que será investido no 
processo de aceleração dos projetos, progra-
mado para 2023. Além disso, elas recebem 
certificado e selo do programa, também 
concedidos às equipes vencedoras de outros 
Entes Públicos.

“O Inoves segue há 15 edições reconhe-
cendo e valorizando equipes de servidores 

GOVERNO DO ESTADO DIVULGA OS PROJETOS 
VENCEDORES DO PRÊMIO INOVES 2022
As equipes do Executivo Estadual e do Municipal foram premiadas com recurso de R$ 30 mil, disponibilizado por meio 

de parceria com a Fapes, que será investido no processo de aceleração dos projetos, programado para 2023

> Nesta edição, 
seis projetos 
finalistas da 

categoria Projeto 
de Resultados do 

Poder Executivo 
Estadual 

participaram do 
voto popular. 

Juntos, eles 
receberam 12.889 
votos, no período 

de 1º a 14 de 
novembro de 2022

Além de incentivar práticas inovadoras no serviço público e reconhecê-las por 
meio de premiação, o programa contribui para a continuidade dos projetos e até 
mesmo para a evolução deles, uma vez que as equipes vencedoras participam de 
um processo de aceleração, que ajuda a identificar pontos de aperfeiçoamento 
e de potencialização das iniciativas. Isso tudo reflete em melhorias na gestão 
pública e nos serviços prestados aos cidadãos.
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que inovam. Percebemos o quanto os proje-
tos evoluem e os próprios critérios do prêmio 
trazem aspectos que impulsionam a melhoria 
dos serviços públicos. Estamos muito felizes 
com a diversidade de participantes e a qua-
lidade dos projetos dessa grande vitrine de 
boas práticas que é o serviço público capixa-
ba”, afirmou a gerente de Inovação na Gestão 
da Seger, Nara Caliman.

NOVIDADES DA EDIÇÃO       Neste ano, o tema 
da campanha do Prêmio Inoves foi “Somando 
Soluções que transformam o presente”. Uma 
das novidades foi a participação de servidores 

públicos como protagonistas das peças publi-
citárias de divulgação do programa, a fim de 
gerar uma proximidade maior do público-alvo 
com o conteúdo.

AVALIAÇÃO    Os projetos inscritos no Prêmio 
Inoves 2022 passaram pelas seguintes etapas 
de avaliação: adequação aos pré-requisitos 
estabelecidos em regulamento; análise dos 
planos de projeto ou de ideia por uma equipe 
de avaliadores, considerando critérios, como 
inovação, relevância social, efetividade dos 
resultados e participação dos beneficiários; e 
apresentação (defesa oral) de forma on-line.

2022

A lista com o resultado pode ser conferida no site: 
https://inoves.es.gov.br/resultados_inoves_2022

MARCELO CALMON  /  Secretário de Gestão e Recursos Humanos

https://inoves.es.gov.br/resultados_inoves_2022


Com um projeto pioneiro voltado ao Serviço Único de Saúde ca-
pixaba, a Secretaria da Saúde (Sesa) é uma das vencedoras do 

Prêmio Inoves 2022, na categoria “Ideia”, com a proposta de desen-
volvimento do projeto “Implementação do NESAM SAMU 192 como 
qualificação do cuidado às urgências e emergências psiquiátricas 
no Estado do Espírito Santo”.

 Promovido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos 
(Seger), o Prêmio Inoves 2022 tem como tema “Somando soluções 
que transformam o presente”. Dos 259 projetos inscritos, 13 consa-
graram vencedores. 

O projeto da Sesa foi elaborado por Jordana Silva, chefe do Nú-
cleo Especial da Qualidade de Gestão, com a equipe da Rede de 
Atenção Psicossocial formada pelas servidoras Gabriela Bertulozo, 
Betsaida Moulin e Franciely da Costa, e em discussão técnica arti-
culada com Alessandra Berton, gerente de Regulação do Acesso a 
Assistência à Saúde.

Segundo a coordenadora, Jordana Silva, a proposta desenvol-
vida pela Sesa tem inspiração no modelo implementado no Distrito 
Federal, mas com objetivos específicos próprios de acordo com o 
cenário capixaba.

 Entre os objetivos estão a implementação do NESAM SAMU 192 

SESA CONQUISTA PRÊMIO INOVES 2022 
NA CATEGORIA “IDEIA”

O projeto da Secretaria da Saúde com o foco de qualificar o atendimento e o cuidado em urgências e 
emergências psiquiátricas, foi elaborado pelas servidoras Jordana Silva, Gabriela Bertulozo, Betsaida 

Moulin, Franciely da Costa e Alessandra Berton
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O objetivo é implementá-lo em todos os 78 municípios que já têm o SAMU 192, por meio do projeto 
também inovador de regulação do acesso no nosso Estado, o SAMU para Todos

com equipe multidisciplinar (médico psiquiatra, clínico com espe-
cialização em psiquiatria, psicólogo, enfermeiro e assistente social); 
implementação do Protocolo Estadual de Urgência e Emergência 
em Saúde Mental; oferta do atendimento humanizado, qualificado; e 
o acompanhamento (‘follow-up’) articulado com a Atenção Primária.

 “A Sesa tem trabalhado na formulação de uma política estadual 
com protocolo de atendimento de Urgência e Emergência da Saúde 
Mental a ser implementado em todo o Espírito Santo, que, concomi-
tante ao desenvolvimento do projeto no próximo ano, poderá trazer 
importantes resultados, como a redução das internações, do sofri-
mento psíquico e a articulação de toda rede”, explicou Jordana Silva.

O QUE É O PROJETO    Intitulado “Implementação do NESAM SAMU 
192 como qualificação do cuidado às urgências e emergências psi-
quiátricas no Estado do Espírito Santo”, o projeto tem por objetivo 
a implementação do Núcleo Especial de Saúde Mental no Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Espírito Santo. O 
trabalho é realizado por uma equipe especializada em saúde men-
tal e destinado ao atendimento às pessoas com quadro agudo de 
sofrimento psíquico, visando à oferta do cuidado mais humanizado 
e resolutivo para as urgências e emergência psiquiátricas.

> O NESAM SAMU 192 se 
destinará aos usuários da Rede 
de Atenção Psicossocial do SUS 
capixaba que apresentarem 
quadro agudo e agudizado de 
sofrimento psíquico, ou seja, 
que estiverem em crise de 
saúde mental e necessitarem 
de atendimento pré-hospitalar 
pelo SAMU 192

JORDANA SILVA  /  Coordenadora do projeto e enfermeira"O objetivo do prêmio na categoria ‘Ideia’ é justamente propor projetos inovadores que ainda não foram 
implementados para criar processos ou serviços que possam agregar e potencializar benefícios tanto ao setor 
público, quanto à população capixaba. A implementação do Núcleo Especial de Saúde Mental com o serviço do 
SAMU 192 nasce com essa finalidade. É qualificar, humanizar e garantir o acesso e a continuidade às pessoas 
que precisam do cuidado de urgência e emergência psiquiátrica.



"Este projeto foi um divisor de águas na 
educação de instrução personalizada da 
educação de jovens e adultos, pois além de ir às 
comunidades e levar esta modalidade de estudo 
a todos que precisam e querem concluir seus 
estudos, garantiu maior visibilidade à escola tanto 
entre alunos quanto na comunidade em geral.

PROGRAMAS DA SEDU VENCEM 
EM DUAS CATEGORIAS DO 

PRÊMIO INOVES 2022

"Proeti" e "CEEJA Vivendo 
Fronteiras" foram os programas 
vencedores
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Dois programas da Sedu foram vencedores do Prêmio Inoves 2022: o Programa Capixaba de Fomento à 
Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), na categoria Projeto 

em Desenvolvimento; e CEEJA Vivendo Fronteiras, na categoria Projeto de Resultado

MICHELLE NARS  /  Diretora do CEEJA

estratégica conjunta de expansão dessa modalidade de ensino, 
desenvolvendo um modelo unificado.

O CEEJA Vivendo Fronteiras visa a ampliar o conhecimento da 
população sobre a metodologia do Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos (CEEJA), da Comunidade Quilombola de Graú-
na, localizada no município de Itapemirim. O objetivo é garantir o 
acesso à educação a todos aqueles que, no tempo regular, não 
concluíram seus estudos.

> O CEEJA Vivendo 
Fronteiras visa a ampliar o 
conhecimento da população 
sobre a metodologia 
do Centro Estadual de 
Educação de Jovens 
e Adultos (CEEJA), da 
Comunidade Quilombola 
de Graúna, localizada no 
município de Itapemirim

> O Proeti visa ao cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional e 
Estadual de Educação, que objetiva oferecer a Educação em Tempo 
Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, 
pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica

Dois programas da Secretaria da Educação (Sedu) foram vencedo-
res do Prêmio Inoves 2022: o Programa Capixaba de Fomento à 

Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em 
Tempo Integral (Proeti), na categoria Projeto em Desenvolvimento; 
e CEEJA Vivendo Fronteiras, na categoria Projeto de Resultado.

O Proeti visa ao cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional e 
Estadual de Educação, que objetiva oferecer a Educação em Tem-
po Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica.

Por meio do Programa, o Governo do Estado oferece apoio às 
redes municipais para a criação e/ou ampliação da oferta desta 
modalidade de ensino. A Lei nº 11.393 estabelece o repasse direto 
aos municípios no valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante 
um período de três anos. São ofertadas cerca de 30 mil vagas/ano, 
com investimento total de R$ 270 milhões neste período.

Além do apoio financeiro, o Governo busca compartilhar com as 
secretarias municipais conhecimentos e recursos técnico-pedagó-
gicos já consolidados pela Sedu. O foco é a melhoria da aprendi-
zagem do estudante em nível estadual por meio das metodologias 
da Educação em Tempo Integral, bem como estabelecer uma 

OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA CIDADÃ INOVA 
APROXIMANDO ESTADO E SOCIEDADE



OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA CIDADÃ INOVA 
APROXIMANDO ESTADO E SOCIEDADE

O projeto foi criado pelo Governo do Estado, em 2019, com o objetivo de fomentar a participação 
social na área da Segurança Pública
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> Todo o trabalho 
desenvolvido pelo 
Observatório da Segurança 
Cidadã, as pesquisas e 
estudos e os painéis de 
indicadores criminais 
podem ser acompanhados 
no site www.ijsn.es.gov.br/
observatorio-da-seguranca-
cidada

2022

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) atuou no 
desenvolvimento tecnológico do Observatório da Segurança Cidadã, aplicando técnicas de BI – Business Intelligence, o 
que viabilizou a extração e a transformação dos dados para exibição em painel interativo

"Desenvolvemos cursos inéditos no Espíri-
to Santo. Formamos mais de 130 analistas 
criminais e certificamos 30 policiais do 
alto nível estratégico, para introduzir aqui 
a abordagem considerada benchmark 
segundo os melhores departamentos 
de polícia do mundo. E ainda, de modo 
a estimular o movimento de comunitari-
zação da segurança pública, articulamos 
com várias organizações e mobilizamos 
cidadãos em todas as microrregiões do 
Estado para participarem do Curso de 
Capacitação em Ordem Pública.

DANIEL CERQUEIRA
/  Diretor-presidente do Instituto Jones 

dos Santo Neves (IJSN)

Com mais de 4.800 votos, o Observatório 
da Segurança Cidadã do Espírito Santo 

(OSC-ES) foi escolhido pelo público como 
vencedor do Prêmio Inoves 2022, na cate-
goria Voto Popular. 

Coordenado pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN), o Observatório da Segu-
rança Cidadã reúne uma equipe multidisci-
plinar de pesquisadores que dirige e organiza 
o acesso a informações ligadas à segurança 
pública, permitindo sua disponibilização de 
forma transparente e unificada aos agentes 
públicos e toda a sociedade.

Nos quatro anos de existência, diversos 
trabalhos foram desenvolvidos no eixo de 
transparência. Atualmente, o site do OSC-ES 
disponibiliza quatro painéis com informações 
detalhadas sobre crimes patrimoniais e con-
tra as pessoas, além de mais de 30 boletins 
de informações criminais já publicados.

No eixo de estudos e pesquisas, foram 
produzidos vários trabalhos que visam a 
auxiliar a tomada de decisão baseada em 
evidências, em relação a temas como: armas 
de fogo, enfrentamento à violência contra a 
mulher, políticas de reintegração do preso e 
egresso, avaliação de impacto do Programa 
Estado Presente em Defesa da Vida, avalia-
ção de impacto da criação de Companhias 

Independentes da Polícia Militar do Espírito 
Santo (PMES), entre outros.

“O Observatório da Segurança Cidadã 
foi fundamental para estreitarmos os laços 
com a comunidade, colocando polícia e 
sociedade sentados na mesma sala de aula 
para debaterem estratégias de prevenção à 
violência e manutenção da ordem pública”, 
explicou o secretário de Estado de Governo 
e coordenador do Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida, Álvaro Duboc.

Além de apurar e disponibilizar informa-
ções ligadas à segurança pública, o Observa-
tório da Segurança Cidadã busca aproximar, 
de forma inovadora, o Estado da sociedade. 
Por meio da promoção de cursos de capaci-
tação, oficinas e seminários direcionados não 
somente aos agentes de segurança pública, 
mas também aos conselhos e lideranças 
comunitárias.

“Neste ano, mais de 200 multiplicadores 
participaram do Curso de Capacitação em 
Ordem Pública e Segurança Cidadã, em 27 
municípios de todas as regiões de segurança 
do Estado. Tivemos capacitação nas áreas 
do direito, segurança e gestão financeira, 
de modo a incentivar a implementação de 
conselhos comunitários nas suas respectivas 
comunidades”, apontou a coordenadora do 

Observatório, Bárbara Caballero.

INTEGRAÇÃO   O Observatório trabalha 
em parceria com instituições e órgãos de 
governo como a Escola de Serviço Público 
do Espírito Santo (Esesp), as secretarias de 
Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de 
Direitos Humanos (SEDH) e da Saúde (Sesa), 
entre outras. Conta ainda com a participação 
das Polícias Civil do Espírito Santo (PCES) e 
Militar (PMES), e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Espírito Santo (CBMES).

http://www.ijsn.es.gov.br/observatorio-da-seguranca-cidada
http://www.ijsn.es.gov.br/observatorio-da-seguranca-cidada
http://www.ijsn.es.gov.br/observatorio-da-seguranca-cidada


IEMA É VENCEDOR DO PRÊMIO INOVES 
2022 COM O PROJETO GEOIEMAO GEOIEMA tem como base 

a plataforma Leaflet, uma 
biblioteca gratuita de dados 

de mapeamento que permite 
disponibilizar informações 

geoespaciais.

> Os objetivos da plataforma são promover a transparência de informações, 
proporcionar a disseminação e o uso de dados ambientais geoespaciais para os 

cidadãos, empresas, consultores ambientais, pesquisadores, prefeituras 
e demais órgãos públicos

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Iema) é um dos vencedores do Prêmio 

Inoves 2022 com o projeto GEOIEMA. A plataforma 
on-line que disponibiliza dados e informações 
ambientais geoespaciais para consulta, interação 
e download, foi vencedora na categoria Projeto em 
Desenvolvimento do Poder Executivo Estadual, con-
correndo com outros 68 projetos inscritos.

O GEOIEMA tem como base a plataforma Leaflet, 
uma biblioteca gratuita de dados de mapeamento 
que permite disponibilizar informações geoespaciais 
distribuídas pelo território. 

Os objetivos da plataforma são promover a 
transparência de informações, proporcionar a disse-
minação e o uso de dados ambientais geoespaciais 
para os cidadãos, empresas, consultores ambientais, 
pesquisadores, prefeituras e demais órgãos públicos. 
Também contribui com a fiscalização, monitoramento 
ambiental e na tomada de decisões, visando à me-
lhoria dos serviços e políticas públicas ambientais.

O GEOEIMA disponibiliza dados e informações 
geoespaciais, como imagens ortorretificadas de 
voos aéreos com alta qualidade; imagens de dro-
nes em 360° dos Parques Estaduais, limite de áreas 
protegidas (unidades de conservação Estadual e 
Federal, áreas prioritárias para conservação e zonas 
de amortecimento das UC’s); hidrografia de cursos 
d’água com dados de vazão e bacias hidrográficas; 
dados de geologia como estruturas geológicas e 
geomorfologia; dados de monitoramento como áreas 
de inundação e áreas de risco da Defesa Civil; uso e 
ocupação temporal do solo; localização e informa-
ções das licenças ambientais emitidas, entre outras 
informações. 

“Além disso, o GEOIEMA substitui o i3Geo, softwa-
re desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
mas que acabou sendo retirado do ar devido à falta 
de atualização e fragilidade na segurança do projeto”, 
explica Pedro Ronchi.

2022

Desenvolvida pelos servidores da Coordenação de Geomática (CGEO) do Iema, o GEOIEMA é uma plataforma 
gratuita, disponível para acesso no site do Iema ou diretamente pelo link: http://geo.iema.es.gov.br/

"Quero parabenizar a equipe por ter acreditado e aceitado o desafio 
de implantação de novas tecnologias e novas ferramentas para me-
lhorar a eficiência do serviço ambiental prestado, e pela qualidade 
do produto gerado. Com certeza outras conquistas virão em breve 
e a gente melhorará ainda mais os serviços que o Iema presta à 
sociedade capixaba.

ALAIMAR FIUZA / Diretor-presidente do Iema

PEDRO RONCHI  /  Coordenador da CGEO"Estou muito orgulhoso e feliz por essa conquista! Essa é uma vitória não só da CGEO, mas de todo o Iema, porque o GEOIEMA 
é um projeto construído com a parceria dos servidores.
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O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi o vencedor do Prê-
mio Inoves 2022 na categoria “Ideia” com o projeto “Inovando em várias dimensões: Criação do 

Laboratório BIM (LaBIM) no DER-ES”.
A equipe vencedora é composta pelos servidores públicos e Trainees em Gestão Pública Vitor 

Santos Martins, Caroline Macedo de Souza, André Luis Servino Alvarenga, Maria Clara Batista, Elisa 
Salérmo de Souza e Marcio Moraes Abreu. 

O projeto consiste na criação do LaBIM-ES, uma equipe multidisciplinar que irá promover a im-
plantação de novas tecnologias e procedimentos para o desenvolvimento de projetos de engenharia 
e arquitetura em ambientes digitais, possibilitando que profissionais diversos (como engenheiros, 
arquitetos, técnicos e fiscais de contrato) trabalhem ao mesmo tempo, prevendo interferências, 
mitigando riscos e produzindo orçamentos realistas.

Na prática, o trabalho da equipe do LaBIM dará suporte à revisão dos processos, normativas e 
metodologias de desenvolvimento de projetos e gestão de obras no DER-ES. Capacitação e inclusão 
de todos os servidores do orgão serão pontos chave para a execução deste projeto, trazendo trans-
parência e aumentando a eficiência, sustentabilidade e previsibilidade em suas entregas à sociedade.

O PROJETO “INOVANDO EM VÁRIAS DIMENSÕES 
DO DER-ES É UM DOS VENCEDORES 
DO PRÊMIO INOVES
O projeto 
foi uma 
criação do 
Laboratório 
BIM (LaBIM) e 
foi o vencedor 
da categoria 
Ideias. 

> Uma equipe 
multidisciplinar irá 

promover a implantação 
de novas tecnologias 

e procedimentos para 
o desenvolvimento de 

projetos de engenharia 
e arquitetura em 

ambientes digitais

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S2022
O trabalho da equipe do LaBIM dará suporte à revisão dos processos, normativas e metodologias de 
desenvolvimento de projetos e gestão de obras no DER-ES

VITOR SANTOS MARTINS / 
 Coordenador do projeto e gerente de planejamento do DER-ES"A Inovação está no DNA do ELPI. Abraçamos o prêmio INOVES como uma oportunidade para receber a mentoria e a colaboração 

do LAB.GES na aceleração de nosso projeto. Ter nosso trabalho reconhecido e ainda a oportunidade de trabalhar ao lado de 
pessoas que nos inspiram é motivo de muita felicidade e empolgação.

9



O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo (CBMES) conquistou, pela primeira 

vez, o primeiro Prêmio Inoves 2022, na cate-
goria “projeto de resultado”. O projeto ven-
cedor, intitulado “Mapeamento de risco no 
enfrentamento à COVID19 – Espírito Santo”, 
do CBMES, alcançou o primeiro lugar na ca-
tegoria entre 193 projetos semifinalistas e 27 
finalistas das esferas dos poderes Executivo 
Estadual e municipal.

Diante do cenário global, ocupado quase 
que inteiramente com assuntos voltados à 
pandemia da Covid-19, em 2020, 2021 e parte 
de 2022, países, estados e municípios, bem 
como diversos especialistas em áreas de 
conhecimento variadas, tentaram contem-
plar estratégias e medidas para equilibrar as 
ações a serem adotadas. 

Diante de um contexto que exigia a 
tomada de decisões numa situação crítica, 
incerta e com resultados imprevistos, alguns 
países adotaram ações mais conservadoras 
e outros praticaram medidas mais flexíveis. 
Essas medidas, de acordo com o momento e 
a direção adotada, determinaram e ainda de-
terminam os efeitos para uma comunidade.

No Espírito Santo, considerando que os 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CONQUISTA 
PRÊMIO NA CATEGORIA ‘PROJETO DE 
RESULTADO’ Mapeamento de risco no enfrentamento à Covid-19 norteou as ações do Governo 

do Estado durante o período da pandemia, classificando o risco dos municípios

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S 2022
O projeto vencedor, intitulado “Mapeamento de risco no enfrentamento à COVID19 – Espírito Santo”, 

do CBMES, alcançou o primeiro lugar na categoria entre 193 projetos semifinalistas e 27 finalistas

1 0

> A equipe do Corpo de 
Bombeiros Militar responsável 
por esse projeto foi composta 

pelo próprio comandante-geral 
coronel Alexandre Cerqueira,, 

pelo tenente-coronel Hekssandro 
Vassoler, pelo tenente-coronel 

Benício Ferrari Júnior, pelo major 
Fábio Maurício Rodrigues Pereira e 
pelo sargento Diego Turbay Costa. 

Importante destacar a participação 
do coordenador-geral do Centro 

de Comando e Controle, Álvaro 
Duboc, e a colaboração do diretor 

de Integração e Projetos Especiais, 
Pablo Silva Lira, do Instituto Jones 

dos Santos Neves (IJSN)

municípios apresentavam diferentes situa-
ções de casos confirmados da Covid-19, o 
Governo do Estado buscou tratar os dife-
rentes cenários de forma equilibrada com 
relação à cada região e município, tendo 
como premissa a avaliação de ameaças, a 
exposição e contextos individuais. 

Dessa forma, foi concebido o Mapa de Risco 
da Covid-19 do Espírito Santo, que passou a ser 
estabelecido a partir de 20 de abril de 2020, pelo 
Decreto Estadual 4.636, de 19 de abril de 2020. 
O mapeamento norteou as ações do Governo 
do Estado durante o período da pandemia, 
classificando o risco dos municípios por meio 
dos critérios de ameaça e vulnerabilidade, 

apresentados a partir de uma matriz de risco.
"Essa foi mais uma grande conquista para 

o Corpo de Bombeiros Militar, que não é ape-
nas da Corporação, mas de todo o governo 
do estado e, materializa todo o empenho 
e comprometimento no enfrentamento da 
pandemia. Somando forças foi possível dis-
ponibilizar ferramentas para o enfrentamento 
de um inimigo invisível. Juntos passamos por 
essa fase de crise para entregar à socieda-
de, sempre, o melhor serviço, cumprindo 
nossa missão como Bombeiros Militares: 
Vida Alheia e Riquezas Salvar”, completou o 
comandante-geral do Corpo de Bombeiros 
Militar, coronel Alexandre Cerqueira.

CORONEL ALEXANDRE CERQUEIRA  /
  Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar"Logo no início, notamos que o impacto não era uniforme em intensidade e nem 

no tempo em todos os municípios. O mapeamento de risco contemplou a pos-
sibilidade da mudança de visões e comportamentos nas estratégias adotadas 
até aquele momento. Com essa percepção, o Centro de Comando e Controle 
(CCC) COVID-19 propôs ao Governo Estadual o mapeamento de risco, que 
consistiu na avaliação de risco por meio da análise de indicadores de ameaça 
e vulnerabilidade, a fim de mensurar a intensidade e, sobretudo, a evolução da 
pandemia em cada município. "



PROJETO “SAÚDE DA FAMÍLIA DIGITAL” DA 
PREFEITURA DE ANCHIETA VENCE NA CATEGORIA 

IDEIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
O objetivo da iniciativa é evitar filas para as consultas médicas e outros atendimentos. Todo 

agendamento é feito por meio de celular

> A ideia é inovadora e pretende quebrar alguns paradigmas, preconizando a universalidade de acesso da população 
aos serviços de saúde. As pessoas podem ir à unidade de saúde para solicitar auxílio para preenchimento da 

solicitação de atendimento, a qualquer momento durante o horário de funcionamento do local

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S

O município de Anchieta foi vencedor do 
Prêmio Inoves 2022, na categoria Ideia do 

Poder Executivo Municipal, com um projeto 
na área da saúde. Trata-se do projeto “Saúde 
da Família Digital - Revolucionando o acesso 
ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, criado e 
desenvolvido pela equipe da Estratégia de 
Saúde da Família Centro II. O objetivo da ini-
ciativa é evitar filas para as consultas médicas 
e outros atendimentos. Todo agendamento é 
feito por meio de celular. 

Na prática o usuário tem acesso a um link 
formulário ou QR Code para poder agendar 
o atendimento pretendido. Os dados são re-
cebidos por um sistema e seguem um fluxo 
digital. Uma equipe, composta por médico, 
enfermeira, técnicos e agentes comunitários 

2022

O projeto é piloto, alguns meses após a implantação será avaliado e poderá ser utilizado 
pelas demais Equipes de Saúde da Família (ESFs)
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BRENO FORTES CARVALHO  /
  Médico da equipe"Nossa intenção é expandir o 

novo modelo de marcação tam-
bém para outros serviços, como 
exames. Queremos possibilitar 
que todos tenham acesso ao 
SUS com equidade e que nossa 
equipe tenha mais tempo para 
visitar e atender as pessoas mais 
vulneráveis.

de saúde, acompanham, classificam e ava-
liam as demandas, além de verificar o grau 
de necessidade. Dessa forma, as solicitações 
mais urgentes serão atendidas de imediato. O 
usuário recebe por telefone a data e horário 
do atendimento solicitado.

Segundo a coordenadora da equipe, a 
enfermeira Camila da Silva Monteiro, caso o 
paciente não tenha acesso à internet, a equipe 
ajuda no processo, realizando a solicitação e 
indo, caso necessário, à casa do paciente para 
comunicar a data marcada do atendimento. 
A área é composta por cerca de três mil 
usuários, compreendendo a região de Gua-
nabara, Castelhanos, Ponta de Castelhanos 
e Vila Samarco.  

Para a secretária municipal de Saúde, Cris-
tiane Feitosa, a premiação é uma conquista 
para o município. Ela ressalta que o projeto é 
de grande importância para a comunidade. 
Os resultados do projeto, afirmou, serão 
avaliados continuamente pela equipe e pela 
Secretaria de Saúde para aprimoramentos e 
consolidação. 

Quem também está comemorando é o 
prefeito Fabrício Petri. Ele destacou que a 
premiação consolida a gestão como uma 
administração inovadora e empreendedora. 
“É mais um importante reconhecimento do 
trabalho de nossos servidores, enfatizando 
que nossa gestão está disposta a inovar e a 
facilitar a vida do cidadão”, pontuou.



O projeto Orgânicos em Foco, da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santa Teresa, 

foi o vencedor do Prêmio Inoves 2022, na categoria Projeto em 
Desenvolvimento do Poder Executivo Municipal. 

A iniciativa visa a valorizar e apoiar as atividades dos produtores 
de orgânicos e agroecológicos, ampliar o número de produtores 
na atividade, incentivar os produtores de forma convencional a 
reduzirem o uso de agrotóxicos, bem como incentivar a transição 
para orgânicos, fortalecendo uma produção mais sustentável, 
protegendo e recuperando o meio ambiente.

O Orgânicos em Foco contempla assistência técnica aos 

PROJETO ORGÂNICOS EM FOCO, DA PREFEITURA 
DE SANTA TERESA, VENCEU NA CATEGORIA 
PROJETO EM DESENVOLVIMENTO DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A iniciativa visa a valorizar e apoiar as atividades 

dos produtores de orgânicos e agroecológicos

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S 2022
Outro projeto da Secretaria ficou entre os finalistas na categoria Projetos de Resultados: Barraginhas e Cochinhos 

na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce

KLEBER MEDICI  /  Prefeito de Santa Teresa"Esse projeto tem se destacado com os produtores rurais no município. É um marco da inovação e uma visibilidade importante 
para Santa Teresa. Parabéns à equipe da Secretaria de Agricultura por esse trabalho exemplar.
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produtores; capacitação para técnicos; visita técnica a casos de 
sucesso; inclusão e participação em feiras e eventos; oferta da 
análise de folhas, água, solo e fertilizantes; consultorias para 
certificação; entre outras ações.

Outro projeto da Secretaria ficou entre os finalistas na categoria 
Projetos de Resultados: Barraginhas e Cochinhos na Sub-bacia do 
Rio Santa Maria do Doce. 

“Já foi um sonho estar entre os finalistas. Ganhar em primeiro 
lugar denota que temos desenvolvido projetos consistentes e 
que têm dado retorno positivo para a sociedade”, avaliou a se-
cretária Municipal de Agricultura, Edna Totola.

> O Orgânicos em Foco contempla assistência técnica aos produtores; capacitação para 
técnicos; visita técnica a casos de sucesso; inclusão e participação em feiras e eventos; oferta da 

análise de folhas, água, solo e fertilizantes; consultorias para certificação; entre outras ações



ATÍLIO VIVÁCQUA GANHA PRÊMIO INOVES 2022 
COM PROJETO “ÁGUAS DE NOSSA COMUNIDADE”

Programa visa à realização de 
ações de biodiversidade e do 

clima, destinadas à melhoria da 
qualidade e quantidade 

das águas

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S

Entre os 80 projetos inscritos pelos muni-
cípios do Espírito Santo no Prêmio Inoves 

2022, Atílio Vivácqua foi o campeão na cate-
goria “Projeto de Resultado”, com o programa 
“Águas de Nossa Comunidade”. Instituído pela 
Lei Municipal n° 1.186/2017, o programa visa à 
realização de ações de biodiversidade e do 
clima, destinadas à melhoria da qualidade e 
quantidade das águas. 

O “Águas de Nossa Comunidade” tem 
como carro-chefe três projetos norteadores: 
“Projeto Barraginhas”, “Curral Sustentável” e 
o “PSA: Pagamento por Serviços Ambientais”.

O secretário de Meio Ambiente de Atí-
lio Vivácqua, Márcio Menegussi, destacou 
que a conquista do Prêmio Inoves 2022 é o 
reconhecimento de um trabalho realizado 
com dedicação integral por toda a equipe da 
secretaria, pelo prefeito e a administração 
pública, que prezam pela sustentabilidade e o 
bem-estar das gerações futuras do município. 

“BARRAGINHAS”    O “Projeto Barraginhas” 
consiste em dotar as áreas de pastagens, as 
lavouras e as beiras de estradas, onde ocor-
rem enxurradas, de vários miniaçudes distri-
buídos na propriedade, de modo que cada 
um retenha a água da enxurrada, evitando 
erosões, voçorocas (mega erosões) e asso-
reamentos, além de amenizar as enchentes.

“CURRAL SUSTENTÁVEL”    O projeto “Cur-
ral Sustentável” consiste no tratamento de 
resíduos de bovinos (urina e fezes), que são 
armazenados em lagoas de estabilização por 
determinado período, recebendo tratamento 
e monitoramento da equipe técnica da secre-
taria até a conversão em compostagem, além 
de servir, posteriormente, de adubo para as 
lavouras do município.

“PSA: PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AM-

2022

O “Águas de Nossa Comunidade” tem como carro-chefe três projetos norteadores: “Projeto Barraginhas”, 
“Curral Sustentável” e o “PSA: Pagamento por Serviços Ambientais”
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MÁRCIO MENEGUSSI  /
  Secretário de Meio 

Ambiente de 
Atílio Vivácqua"Nos orgulhamos de tudo o 

que estamos fazendo em 
prol do meio ambiente e 
tenho certeza que vamos 
avançar ainda mais no de-
senvolvimento dos atuais 
projetos, além da criação 
de novos projetos igual-
mente inovadores.

BIENTAIS”    Dentro das áreas prioritárias do 
município, o produtor que aderir ao projeto 
receberá recursos financeiros por hectare 
para a restauração, proteção e conservação 
das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Cada produtor, por um período de dois anos, 
podendo ser prorrogado por igual período, re-
ceberá o recurso do Fundo de Meio Ambiente, 
priorizando as áreas de produção de água que 
abastecem o município em diversos setores.

> Atualmente, o município de Atílio Vivácqua tem 
mais 800 estruturas construídas, entre Barraginhas e 

cordões de cochos



A Defensoria Pública do Espírito Santo venceu o Prêmio Inoves 2022, realizado pelo Governo do 
Estado, em duas categorias. Na categoria Ideia, que elege programas ainda não implantados, a 

Instituição venceu com o projeto Defensoria Pública e uso de Inteligência Artificial (I.A.) na classifica-
ção e inclusão de documentos no sistema de atendimento. Na categoria Projeto de Resultados, que 
premia ações já implantadas com resultados comprovados, o projeto vencedor foi o Requerimento 
de medidas protetivas on-line.

O projeto Defensoria Pública e uso de I.A. na classificação e inclusão de documentos no sistema 
de atendimento foi idealizado pelos defensores públicos Vitor Valdir Ramalho Soares e Sattva Batista 
Goltara, e pelo servidor Rafael Ricardo Hanges Cruz Santana. A iniciativa utiliza inteligência artificial 
para ler e identificar os diferentes tipos de documentos utilizados no atendimento inicial ao cidadão. 
Com a tecnologia, os documentos são classificados e anexados, de forma automática ao sistema. 
Atualmente, esse processo é feito manualmente. Com o uso da inteligência artificial, os erros serão 
minimizados, agilizando o atendimento ao cidadão.

O projeto Requerimento de medidas protetivas on-line na Defensoria Pública do Espírito Santo, 
idealizado pelas defensoras públicas Maria Gabriela Agapito e Fernanda Prugner, foi iniciado durante 
a pandemia da Covid-19, em 2020, com a criação do Canal de Solicitação de Medidas Protetivas 
Online, disponível em www.defensoria.es.def.br. Por meio do preenchimento de um formulário, as 
mulheres vítimas de violência buscam atendimento de forma silenciosa, a qualquer hora e de onde 
estiverem, para solicitar o ajuizamento da medida protetiva de urgência (MPU), sem a necessidade 
do boletim de ocorrência.

Após a solicitação, a Defensoria entra em contato com a vítima, no horário indicado previamente 
no formulário, para que a mulher não corra riscos. Depois disso, a Instituição busca informações 
adicionais e ajuíza a medida protetiva de urgência, além de fazer o encaminhamento da vítima para 
o apoio psicológico.

PROJETOS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
VENCEM O INOVES 2022 EM DUAS 
CATEGORIAS DISTINTAS As categorias foram Ideia 

e Resultados

> O projeto 
Defensoria Pública 
e uso de I.A. na 
classificação 
e inclusão de 
documentos 
no sistema de 
atendimento foi 
idealizado pelos 
defensores públicos 
Vitor Valdir Ramalho 
Soares e Sattva 
Batista Goltara, e 
pelo servidor Rafael 
Ricardo Hanges Cruz 
Santana

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S 2022
O projeto Requerimento de medidas protetivas on-line foi iniciado durante a pandemia da Covid-19, em 2020, com 

a criação do Canal de Solicitação de Medidas Protetivas Online, disponível em www.defensoria.es.def.br

Somente este 
ano, mais de 600 

mulheres víti-
mas de violência 

acionaram o 
Canal.
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> O projeto 
Requerimento de 

medidas protetivas 
on-line na Defensoria 

Pública do Espírito 
Santo foi idealizado 

pelas defensoras 
públicas Maria 

Gabriela Agapito e 
Fernanda Prugner

http://www.defensoria.es.def.br


O PROJETO BIBLIOTECA VIVA, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, VENCE NA 
CATEGORIA “PROJETO EM DESENVOLVIMENTO”

D I O  /  E S   P R Ê M I O  I N OV E S2022

A ação acontece por meio de uma busca ativa de seu público-alvo pelo contato com 
atores educativos e culturais

1 5

A Câmara Municipal de Marechal Floriano foi vencedora do Prêmio Inoves Ciclo 2022, na categoria 
“Projeto em desenvolvimento", com o Projeto Biblioteca Viva. A Câmara Municipal também foi des-

taque entre os finalistas com mais um projeto selecionado. O Projeto Biblioteca Viva consiste em ofertar 
a estudantes, professores e atores da cultura local um espaço estruturado para encontros, grupos 
de estudos, oficinas, palestras, exposições e lançamentos de obras de cunhos artístico e científico.

O projeto visa retirar a Biblioteca Legislativa Adelaide Klippel de uma posição passiva, em que 
aguarda a visita do usuário. A ação acontece por meio de uma busca ativa de seu público-alvo pelo 
contato com atores educativos e culturais.

De acordo com o coordenador da equipe, o curador da Biblioteca Legislativa Municipal, Valmere 
Santana, as perspectivas futuras do projeto são bastante amplas, podendo utilizar o espaço da Biblio-
teca para a realização de noites de autógrafos de obras literárias e científicas; localização de mostras 
fotográficas e de artes plásticas; estruturação de uma hemeroteca e enriquecimento do acervo com 
um clipping sobre a cidade.

"Hoje, com o andamento do projeto, acolher essas pessoas que convidamos a tornar a biblioteca 
um espaço seu, é uma grata satisfação. A observação mostra que essa vida passou a pulsar na bi-
blioteca: veio para ficar e há de se tornar cada vez mais presente. Está sendo uma experiência muito 
gratificante! Em 2023, muitos subprojetos estão sendo pensados para tornar a biblioteca cada vez 
mais viva", afirmou Santana.

O projeto teve como objetivo retirar a Biblioteca Legislativa Adelaide Klippel de uma 
posição passiva em relação aos seus usuários

> O Projeto Biblioteca 
Viva consiste em ofertar 
a estudantes, professores 
e atores da cultura local 
um espaço estruturado 
para encontros, grupos 
de estudos, oficinas, 
palestras, exposições e 
lançamentos de obras 
de cunhos artístico e 
científico

CEZINHA RONCHI  /
  Presidente da Câmara de 

Marechal Floriano

"Ganhar o Prêmio Inoves em uma cate-
goria e ficar finalista em outra foi uma 
grande emoção e o sentimento de que 
estamos no caminho certo, o caminho 
da Inovação, da transparência, da par-
ticipação popular e do crescimento. 
Precisamos criar cada vez mais meca-
nismos que aproximem e beneficiem 
a população, por meio da Câmara 
Municipal, afinal a Câmara Municipal é 
a Casa do Povo. Agradeço o empenho 
e a dedicação de toda a equipe. É a 
primeira vez que a Câmara Municipal 
de Marechal Floriano conquista esse 
prêmio, o maior prêmio de inovação 
na administração pública do Estado 
do Espírito Santo.


