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A Constituição assegura a liberdade religiosa
como um direito fundamental. Ainda assim, o
preconceito, a discriminação e a intolerância
continuam sendo os principais motivos de
desrespeito às religiões, sobretudo às de matriz
africana. Por isso, instituiu-se a data de 21 de
janeiro para combater a intolerância religiosa.

Confraternização universal

 Que mês é esse?

Combate à intolerância religiosa

Janeiro
O dia 1º de janeiro é marcado por celebrações
com amigos ou familiares, por uma energia
renovada e pela esperança de um ano próspero e
feliz. Esse feriado mundial, conhecido como o
Dia da Confraternização Universal, tem uma
simbologia significativa para o ano inteiro, pois
representa a paz e a união entre todos os povos
do mundo.

FICA A DICA por Carol Macedo

Se você está no grupo de whatsapp dos
ELPIs deve ter visto que alguns órgãos
fizeram uma retrospectiva do trabalho
realizado em 2022. Que tal aderir a essa
prática e juntar a equipe para avaliar o
que deu certo e o que precisa melhorar?
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Que tal começar o ano
com a mão na massa?

ANO novo,
novo ELPI

Já iniciaram a construção
da Cadeia de Valor?
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Já realizaram o mapeamento
de um processo?

Terminaram o
cadastramento dos serviços
no novo Conecta Cidadão?

Se precisar de apoio com as atividades,
entre em contato com o ECP!



Seguimos com vagas abertas de
titulares e suplentes para a trilha de

qualificação para os ELPIs!

TRILHA DE
DESENVOLVIMENTO

Para saber mais detalhes e se
inscrever, envie um email para

ecp@seger.es.gov.br.
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para ELPIs

Aqueles que já se inscreveram vão receber
os dados de acesso e maiores informações
pela Sectides e pela plataforma Coursera.

mailto:ecp@seger.es.gov.br


ELPI DER
V E N C E D O R  D O  P R Ê M I O  I N O V E S !

M o m e n t o  H o l o f o t e

MEMBROS

Vitor Martins
Caroline Macedo
André Alvarenga

Maria Clara Batista
Elisa Salérmo
Marcio Abreu

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo
(DER-ES) foi o vencedor do Prêmio 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.
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O projeto consiste na criação do LaBIM-ES, uma equipe
multidisciplinar que irá promover a implantação de novas
tecnologias e procedimentos para o desenvolvimento de projetos
de engenharia e arquitetura em ambientes digitais, possibilitando
que profissionais diversos (como engenheiros e fiscais) 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 transparência e aumentando a
eficiência, sustentabilidade e previsibilidade em suas entregas à
sociedade.

O coordenador do projeto e gerente de planejamento do DER-ES,
Vitor Santos Martins, comentou sobre o prêmio. “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”, disse.
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BIM (Building Information Modeling)



INICIATIVAS

ELPI DER: PROGRAMA DEELPI DER: PROGRAMA DEELPI DER: PROGRAMA DE
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O descarte dos resíduos que geramos impacta diretamente a
nossa rotina e o meio ambiente. Pensando nisso, o ELPI-DER em
parceira com a Gerência de Administração (GERAD), vem
desenvolvendo o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos no
DER, com ações para facilitar e incentivar a separação do resíduos
e sua destinação ambientalmente correta. 

A partir de um diagnóstico inicial na sede do DER, constatou-se
que a maneira como as lixeiras estavam dispostas dificultava o
acesso das pessoas a elas e, consequentemente, a separação dos
resíduos. Desta forma, o projeto foi pensado para facilitar o acesso
das pessoas aos coletores de resíduos e às informações sobre sua
separação, sem grandes impactos em suas rotinas. As principais
ações tomadas foram a aquisição de novas lixeiras em tamanhos
maiores, a reorganização e identificação visual das mesmas.

Desde o início do mês de dezembro de 2022, a Coleta Seletiva
voltou a ser uma realidade no DER-ES. A separação tem sido feita
em Resíduo Seco (reciclável) e Resíduo Úmido (não reciclável),
sendo os resíduos recicláveis direcionados para uma cooperativa
de reciclagem parceira. 

Q U E  M O T I V A M

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



INICIATIVAS
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Melhoria da limpeza e qualidade do ambiente de trabalho;
Aumento da vida útil dos aterros, já que reduz a quantidade
de resíduos que é direcionada para os mesmos;
Parceria com organizações comunitárias, gerando inclusão
social e responsabilidade social, além de geração de renda
para a comunidade.

A coleta seletiva, que é a solução ambientalmente mais correta,
diferencia os resíduos de acordo com sua constituição ou
composição, por isso a importância de separá-los corretamente.
Mas para além dos ganhos ambientais, os benefícios de uma
gestão de resíduos sólidos efetiva envolve:

As primeiras coletas pela cooperativa já destinaram corretamente
mais de 40kg de resíduos recicláveis. O sucesso da iniciativa tem
contado com a colaboração de todos e, em 2023, espera-se
fortalecer ainda mais essa iniciativa.

Q U E  M O T I V A M



AGENDA ES e CAS 
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INICIATIVAS QUE MOTIVAM

Para efetuar o agendamento, basta acessar o site
www.servidor.es.gov.br/cas, selecionar um dos serviços
disponibilizados para agendamento e clicar no ícone “Agenda
ES”, em “Como Proceder”. Feito isso, o sistema vai redirecionar
o usuário para a página do “Acesso Cidadão” onde, após login e
senha, terá acesso à plataforma para escolha do dia e horário
desejados.

Esta iniciativa é fruto de um trabalho conjunto, que envolveu as
equipes da CAS, da Gerência de Gestão e Administração de
Pessoas (GEAP), com apoio do Escritório Local de Processos e
Inovação (ELPI) da SEGER.

A partir de janeiro de 2023,
os serviços presenciais
realizados pela Central de
Atendimento ao Servidor
(CAS) passarão a ser
realizados somente com
agendamento prévio
através do sistema Agenda
ES. A medida pretende
proporcionar um melhor
atendimento aos cidadãos
e servidores do Estado.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA COM APOIO DO ELPI SEGER



minutminutminut               dadada

Internet of
Things

Nesse curso, você irá conhecer a
importância de olhar para a
cultura organizacional e refletir
sobre como lidar com essas
transformações e como é possível
incorporar mudanças organi-
zacionais de forma viável no seu
dia a dia de trabalho. Se inscreva!

Cultura
Organizacional

Ágil Aplicada ao
Contexto Público

Transformação
Digital

Esse método propõe a resolução
de problemas por meio do design,
da prototipagem de ideias e do
teste com usuários. Tudo isso com
o emprego de um método ágil de
apenas cinco dias! Se inscreva
agora neste curso para utilizar
essa abordagem inovadora.

capacitaçãocapacitaçãocapacitação   

Design Sprint
em Projetos de
Transformação

Digital
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Para os entusiastas de tecnologia,
a Escola Virtual de Governo está
com inscrições abertas para o
curso de "Internet of Things (IoT)
aplicada para resolução de
desafios na Administração
Pública". Se você gosta de
inovação aliada à tecnologia, este
curso é para você. Para mais
informações, clique aqui.

A realização do curso é gratuita,
porém a certificação é paga,
através da plataforma Coursera. É
uma ótima oportunidade de 
 conhecer como uma das maiores
consultorias do planeta, a BCG, 
 construiu sua metodologia para
digitalização de serviços. Para mais
informações, clique aqui. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/525
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/528/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/534
https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation-pt
https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation-pt

